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Hayatımız Maden Çalıştayı’nın üçüncüsü Ege Maden İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde; 
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği iş birliği ve Madencilik Sektörünün önde gelen 15 sivil toplum kuruluşunu çatısı 
altında bulunduran Maden Platformunun katkıları ile  “Sürdürülebilir Madencilik” teması 
kapsamında, maden sektörü ve sektörle ilgili kurum/kuruluş temsilcileri ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Bakanlığı’nın katılımıyla 15-17 Kasım 
2019 tarihlerinde İzmir Swiss Otel’de düzenlendi. Çalıştaya,500’ün üzerinde kamu ve 
özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştay’ ın açılış konuşmaları öncesinde kısa bir video gösterimi yapıldı. Videoda 
Çalıştay’ın sembolü, suların derinliklerinde yaşayan diatomeler hakkında bilgiler verildi. 
Oksijen üretmesinden birçok canlının temel besini olmasına, petrolün oluşum sebebi 
olmasına kadar diatomelerin hem yaşarken hem de öldüklerinde dünyaya sundukları 
katkılara değinilerek insanlık tarihi kadar eski zamanlarda yapı malzemesi olarak 
kullanıldığı ve güzel örneklerinden birinin de Ayasofya olduğu ifade edildi.

Sunuculuğunu Ali İhsan VAROL’un yaptığı “Hayatımız 
Maden” sloganıyla gerçekleştirilen Çalıştay saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt KAYA, 
Türkiye İhracatçı Meclisi Maden Sektörü Kurulu ve İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
DİNÇER, Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Prof. 
Dr. Şeref KALAYCI ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza 
Tuna TURAGAY’ın açılış konuşmaları ile başladı.

HAYATIMIZ MADEN ÇALIŞTAY RAPORU



Mevlüt KAYA – Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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Açılış konuşmalarının ilkini Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mevlüt KAYA gerçekleştirdi. Konuşmasına sektörde sağlanan birlik ve beraberliğin 
önemine ve 15 sivil toplum kuruluşunu çatısı altında bulunduran Maden Platformunun 
güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkat çekerek başlayan KAYA, 82 milyonun sahip 
olduğu değerler üzerinde  faaliyetlerini yürüten madencilik sektörünün çevresi ile uzun 
soluklu ve doğru bir iletişim kurmaktan başka çaresinin olmadığını, bunun ise önce insan 
ve çevreye öncelik verilerek ve sürdürülebilir madencilik yapılarak sağlanabileceğinin 
altını çizdi. Sektörün şu anda en büyük sorunlarından bir tanesinin “algı” olduğunu 
belirtti.

Uçaklardan telefona kadar her şeyin temelinde madenin olduğunu ifade eden KAYA 
sözlerine şöyle devam etti;

“Ben hep o örneği veriyorum. Japonya ve Almanya’nın ne doğalgazı, ne de petrolleri 
var; ama dünyada inanılmaz bir hamleyi kendi öz kaynaklarını  kullanarak 
gerçekleştirmiş ülkeler bunlar, tabii ki yıllar öncesinde. Biz, işte izlediniz, 1985’te ancak 
Maden Kanunu yapabildik. Çok geç kaldık.   İnsanlar o gün madenlerini çıkararak sanayi 
devrimlerinin yarattılar ve bugün dünyanın en sayılı 5 ya da 6 ülkesinden biri oldular. Biz 
geç kaldık. Ama biz şunu diyoruz: Biz bugün de dünyadaki teknolojiyi birebir kullanarak, 
kesinlikle insan ve çevreyi önceleyerek bunu yapabileceğiz.” 

Doğal taş sektöründe önemli bir ülke olan İtalya’ya dahi bugün ülkemizin doğal taş   
makinelerini ihraç ettiğinden söz eden KAYA, ihracatın gelişmesinde ve büyümesinde 
Ticaret Bakanlığı’nın önemli katkılarının olduğuna da değinerek, Bakanlığın Eximbank ve 
diğer teşvikleri sayesinde maden ihracatında düşüşlerin beklendiği 2017 yılında    
madencilik sektörü ihracat değerlerinin pik yaparak sektörde yaklaşık yüzde 21’lik bir 
büyümenin gerçekleştiğine vurgu yaptı.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektörü Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
Başkanı Aydın DİNÇER konuşmasına ihracat rakamlarını değerlendirerek başladı.              
5 milyar dolara yakın olan Türkiye maden ihracatının kimya sektöründe gözüken trona 
madeni, soda külü, Eti Bor’un ürettiği bazı bor malzemeleri gibi ürünlerle aslında 7 
milyar dolar civarında olduğunu, geçen yılki ihracatımızda yüzde 5,6’lık bir düşüşün 
yaşandığını, en büyük düşüşün ise yüzde 12 civarında doğal taşta olduğunu ve bu 
senenin sonunda toplam ihracatta yine yüzde 5’lik bir düşüşün yaşanacağını belirten 
DİNÇER  hem doğal taşta hem diğer madenlerde ana pazarımız olan Çin’de yaşanan 
herhangi bir düşüşün diğer ülkelerden telafi edilmesinin mümkün olmadığını, bu 
düşüşleri telafi edebilmek için ticaret heyetlerinin gerçekleştirildiğini ve Ticaret       
Bakanlığı’nın verdiği destekle firmalara bu sene 20 ülkede birebir görüşme imkânının 
sağlandığını ifade etti. 

Madencilik faaliyetinin sadece tek bir yerden ruhsat alınarak yapılabilecek bir faaliyet 
olmadığını anlatan DİNÇER, yakın zamanda izin süreçlerinin hızlandığını, Bakanlığın bu 
konuda çalışmalarının devam etmekte olduğuna, ancak orman izin süreçlerinin hala 
uzun sürdüğüne ve bu konuda da Bakanlıkların desteğine ihtiyaç duyulduğuna vurgu 
yaptı.

Sektörün sorunlarından birinin kamu algısı olduğunu belirten DİNÇER illerdeki   
bürokratların da algısının madencilik açısından olumluya çevirmek gerektiğine değindi. 

DİNÇER, “Tabii ki çevre hassasiyeti hepimizin hassasiyeti. Madencilik faaliyetleri yasaklı 
bölgeler dışından yapılabilen faaliyetlerdir. Dolayısıyla, aldığımız tüm izinler, ruhsatlar 
hukuka dayanan izinlerdir, hukuki süreçler işler. Dolayısıyla, gelecek nesillere daha iyi bir 
çevre bırakabilme hassasiyetimiz eğer varsa, gerçekten hassasiyet buysa, 20 yılda, 30 
yılda, 40 yılda üretilebilen ormanları bizler şu anda zaten oluşturuyoruz; Hükümetimizle, 
sivil toplum kuruluşlarıyla, şirketlerimizle, Orman Bakanlığımızla, gelecek nesillere daha 
çok orman, daha iyi bir çevre bırakabilmek için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Aydın DİNÇER - Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektörü Kurulu
          İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı



İnsan hayatında 40 yıl, 50 yıl, gelecek nesiller dediğimizde yüzyılları düşündüğümüzde, 
çok uzun zamanlar değil. Dolayısıyla, yeraltındaki zenginliklerimizi de çıkartmak ve 
gelecek nesillere daha refah, ekonomik olarak daha güçlü bir ülke bırakmak için ağır 
sanayilerin hammaddelerini de üretmek zorundayız.” dedi. 

ÖTV’nin denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de muaf   tutulmasının 
gerektiğini, bu teşvikin madenlerimizin ülkemizde işletilmesine ve uç ürün haline           
getirilmesine de hizmet edeceğini ve hiçbir zaman yapılandırmalardan yararlanamayan 
madencilik sektöründe orman payı ve devlet hakkı ödemelerinde yapılandırmanın   
yapılmasını önemle belirterek,   hazırlanacak yeni Maden Kanunu’nda ceza öncelikli 
değil uyarı öncelikli bir yaklaşımın benimsenmesi ve ruhsat iptallerinin zorlaştırılması 
gerektiğini  vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Aydın DİNÇER - Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektörü Kurulu
          İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref KALAYCI madenciliğin 
yaşamımıza katkılarından bahsederek toplumun refahı ve ekonomik kalkınmada 
madenciliğin uluslar için vazgeçilmez olduğunu, maden ürünlerinin sanayi, enerji, tarım 
ve inşaat gibi sektörlerin de temel girdilerini oluşturduklarını, ekonomik kalkınmanın 
devamının sağlanabilmesi için sürdürülebilir bir madencilik politikasının geliştirilmesi ve 
yönetilmesi gerektiğini, ülkemizin endüstriyel hammaddeler, metalik madenler, enerji 
hammaddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin ve çeşitliği bol bir maden 
kaynağına sahip olduğunu, yerli ve öz kaynaklarımızın hem sanayinin hem de enerjinin              
hammaddesi olması yönü ile ülkemiz için önemli olduğunu, milli enerji ve maden        
politikamızın enerji ve hammadde arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilir piyasalar 
olmak üzere üç ana sacayağının olduğunu ve Bakanlık olarak Milli Enerji ve Maden 
Stratejisi kapsamındaki hedeflere ulaşabilmek, değer zincirini sağlayabilmek amacıyla 
yapısal dönüşümü önceleyen faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.  

Hem finansman hem de faaliyetler açısından riskli bir sektör olan madencilik sektöründe 
Bakanlığın temel hedefinin yerli kaynakların ekonomiye güvenli bir şekilde                        
kazandırılması ve değer zincirinin oluşturulması olduğunu, madenciliğe dayalı yerli 
sanayinin geliştirilmesi, bu kaynaklara istihdamın ve uç uç ürün üretiminin sağlanması 
için yeni ortaklık, yeni finansman alternatifleri geliştirmek gerektiğini ve 20 Kasımda 
başlayacak şûra çalışmalarında bu konularda mesafeler alınacağını ifade etti.

Prof. Dr. Şeref KALAYCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 



Üretimin gerektirdiği tüm girdilerin tamamen yurtiçi kaynaklardan karşılanmasının 
hiçbir ülke için mümkün olmadığına, üretim için gereken girdilerde yurtiçi ve yurtdışı 
kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımının sürdürülebilir küresel rekabet 
gücünün sağlanması açısından önemine ve ülke hedef ve stratejilerinin yurtdışı             
kaynakları da göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğine değinen Sn. Prof. 
Dr. KALAYCI, özel sektör madencilerinin yurtdışı faaliyetlerini takip ettiklerini, Bakanlığın 
da yurtdışında maden işletmeciliğine yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, Hammadde 
Tedarik Stratejisi kapsamında ülkemiz sanayi hammaddeleri, kritik ve stratejik her bir 
maden için eylem planı oluşturulması gerektiğini ve maden havzalarının işletilmesine 
yönelik proje, plan ve iş modellerinin hazırlanarak uygulanması gerektiğini ifade etti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. KALAYCI ülkemizde uluslararası  
standartlarda bilgi birikimi olan, iş sağlığı ve güvenliğine, çevreye ve halkla ilişkilere 
önem veren yeni bir madencilik kültürünün oluşturulması gerektiğini, sektörün 
önündeki büyük  problemlerinden madenciliğe karşı toplumdaki negatif algının güç 
birliği yapılarak   aşılabileceğini ve iş güvenliği, çevre güvenliği, yatırım ve sermaye 
güvenliği, rezerv güvenliği, bilgi güvenliği gibi konularda güvenli madenciliğin yol 
haritasının sektörün tüm bileşenleri ile birlikte  oluşturulması gerektiğini vurguladı. 
Doğası gereği diğer tüm sektör  faaliyetlerinden farklı olması nedeniyle madencilik    
faaliyetlerinin gelişmiş bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de genel maden kanunu 
dışında özel bir kanunla yürütüldüğünü, Maden Kanunumuzun çıkarıldığı günden 
itibaren çok sayıda değişikliğe uğradığını ve artık sektöre katkı veremediğini belirterek, 
sade, açık, anlaşılır ve dünyadaki iyi maden kanunlarını da dikkate alan yeni bir maden 
kanunu hazırlanacağını ve bu kapsamda sektörün tüm bileşenlerinden katkı 
beklendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şeref KALAYCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
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Bakanlık bünyesinde bulunan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve 
Arama ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nden’ de bahseden Sn. Prof. Dr. KALAYCI, UMREK’in 
bir engel değil, sektörün gelişimine katkı koyacak şekilde formüle edileceğini, madenci-
lik faaliyetleri öncesi ve süresince alınması gereken izinlerin daha hızlı ve bürokrasi azal-
tılarak yapılabilmesi için kamu kurum  temsilcileriyle görüşmelere başladıklarını ve 
önümüzdeki yıl dördüncüsü düzenlenecek Hayatımız Maden Çalıştayında artık bu konu-
larda yaşanan sıkıntıların konuşulmayacağını dile getirdi. 

Konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref 
KALAYCI’ya Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mevlüt 
KAYA ve Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim 
ALİMOĞLU tarafından anı plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. Şeref KALAYCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 



Açılışın son konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna           
TURAGAY, Türk ekonomisine, istihdama, imalat sanayine katkısı açısından önemli olan 
madencilik sektörünün gelişimine Bakanlık olarak katkıda bulunmaya çalıştıklarını   
belirterek, madencilik ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.       
Madencilik sektörünün toplam ihracatının yaklaşık 4.7 milyar dolar olduğunu, toplam 
maden ihracatının 1.9 milyar dolarlık kısmının ise sadece mermer-doğal taştan 
sağlandığını, 15 milyar metreküp olan dünya mermer rezervlerinin miktar bazında yüzde 
34’lük bir payla yaklaşık 5 milyar metreküpüne sahip olduğumuzu ve 17 milyar dolarlık 
dünya ihracatında ise payımızın değer bazında yüzde 12 civarında olduğunu, 1.9 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdiğimizi ifade etti. 

Değer bazında yüzde 12 civarında olan mermer-doğal taş ihracat rakamlarının miktarda 
yüzde 20’lere çıktığına değinen Sn. TURAGAY, bu farkın katma değerli ürün satmaktan 
dolayı oluştuğunu, ülkemiz ham mermer ihracatının yüzde 80’inin Çin’e 
gerçekleştirildiğini, Çin’in ise ithal ettiği blok mermeri işlenmiş olarak hem kendi iç 
pazarında kullandığını hem de yurtdışına ihraç ettiğini, yüzde 14’ler civarında büyüme 
hızı olan Çin’in büyüme hızının şu anda yüzde 6’lara kadar düştüğünü, IMF’nin yaptığı 
son tahminlere göre de yüzde 5.5 civarına kadar düşeceğini ve bu düşüşün ülkemiz 
tarafından değerlendirilerek bu konuda bir hamle yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 
ham olarak tonunun 182 dolara satılan mermerin işlendiği zaman ise tonunun 386 dolara 
yani 2 katından fazla bir değere satıldığını bu nedenle katma değerli ürüne doğru yol 
alınması gerektiğini önemle ifade etti. Ülke ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik 
Bakanlık olarak 2019 yılında 14 tane ticaret heyetinin düzenlendiğini, bu tarz desteklerin 
devam edeceğini, ihracatın büyümemizin temel sektörü haline getirildiklerini, 1980’lerde 
2.9 milyar dolar olan ihracatın 2018’de yüzde 20 oranında bir artışla168 milyar dolara 
ulaştığını, 2019 yılının ilk 10 ayında ise yüzde 2’lik bir artışla 148 milyar dolarlık bir 
ihracatın gerçekleştiğini, dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin büyüme oranının 
geçmiş dönemlere kıyasla çok aşağılara çekildiğini, dünyada artık ticaret savaşlarının 
yaşandığını ve asıl nedeni teknoloji olan Amerika ve Çin arasındaki çekişmenin ülkemiz 
için Amerika’da önemli kapılar açtığını dile getirdi. 

Rıza Tuna TURAGAY – Ticaret Bakan Yardımcısı
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Bakanlığın marka, tanıtım ve yurtdışı ofis-mağaza alanlarında destekler sağlandığını, 
ancak bu desteklerden sektörün yeteri kadar yaralanmadığını ve Bakanlık olarak  
beklentilerinin destekler konusunda kullanımın artması yönünde olduğunu aktaran Sn.  
TURAGAY, ülke ekonomisinde gelecek yıl yüzde 5 büyüme beklendiğinin, Eximbank faiz 
oranlarının aşağıya çektiklerinin, Bakanlık olarak her zaman ihracatçının, madencilerin, 
mermercilerin, doğal taşçıların yanında olduklarını ve tabii ki insan sağlığı ve çevrenin 
büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. 

Konuşmasının ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna TURAGAY’a Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu BaşkanıBaşkanı Mevlüt KAYA, Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak ESKİNAZİ ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Başkanı Aydın DİNÇER tarafından anı plaketi takdim edildi.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştay’ın ilk oturumuna geçildi.  

Rıza Tuna TURAGAY – Ticaret Bakan Yardımcısı



Ülkemiz madenciliğinde başarı öykülerinin konuşulacağı oturumun moderatörlüğünü 
Ege Maden İhracatçıları Birliği, TİM Delegesi Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU yaptı. 

“Sürdürülebilir Madencilik”, “Paydaşlarla İlişkiler ve Toplumsal Kabul”, “Madencilikte İş 
Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk” konulu sunumların gerçekleştirildiği oturumda, Prof. Dr. 
ÇALAPKULU, Türkiye’de 1985’te birçok değişikliği getiren 3213 sayılı Yasa’nın             
hazırlanması sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı arasında yaşanın çekişmenin 
bir benzerinin de Tunus’ta yaşandığını ve bu vesile ile Tunus Endüstri Bakanlığı’na davet 
edildiğini, o dönemde Tunus’un 1852 Osmanlı’dan kalan Arazi Kanunnamesi, 1904-1906 
Maadin Nizamnamesi ve Taş Ocakları Nizamnamesi ile mücadele edilen aşılmaz bir kaos 
içerisinde çözüm aradığını, çözümün ise çok basit olduğunu ve 1985’te alınan bazı     
kararlar ve desteklerle madencilik sektörünün öncelikli sektör haline getirilmesi ile 
sektörün bugünkü boyutuna ulaştığını aktararak mevzuat konusunda yapılacak 
çalışmaların birçok kapıyı açacağının altını çizdi.

Prof. Dr. ÇALAPKULU, Ege İhracatçı Birlikleri olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında bir 
proje ile Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunduklarını ve sektörün bu alanda eksikliğinin 
olduğunu, sektördeki işçilerin tıpkı bal yapımı sırasında binlerce, milyonlarca kilometre 
uçuşan arılar gibi yeraltında-yerüstünde çalıştıklarını ve sektör için önemli olduklarını,  
en büyük başarının ise 19 ayrı yerde dosyasını takip ederek madeni işletme aşamasına 
getiren madencilere ait olduğunu söyledi ve bir ülkenin kalkınmasının madenden 
başladığını ve endüstrileşmeye de katkı koyan madenciliğin çevreyi koruyarak yapılması 
gerektiğini ifade etti.

Oturum arasında gelen haberde, Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi mezunu ülkemizde 
yüz binlerce metre sondaj yapmış bir duayen olan 90 yaşındaki Sn. TÜRKÖMER’in 
Simav’da bugün toprağa verileceği bilgisini aldığını söyleyen Prof. Dr. ÇALAPKULU ve 
duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Moderatör Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU
Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegesi
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Prof. Dr. ÇALAPKULU ayrıca son günlerde televizyon kanallarında Antalya’daki             
hortumun nedeninin bölgedeki mermer ocaklarının tozu olduğu ve altın aramalarının 
siyanür kullanıldığı yönünde yapılan haberlere değinerek bu yayınların ilime ve bilime 
aykırı olduğunu toplum olarak yanlışları daha çok dikkate alma eğiliminde olduğumuzu 
ve sorumsuzca yapılan bu tür yalan haberlerin düzeltilmesinin, doğru bilgilerin               
aktarılmasının çok zor olduğu söyledi.

Sunumların öncesinde Çalıştay’ ın Onur Konuğu, 1924 doğumlu, 12 yaşında Atatürk’le 
birlikte Ergani’ye aynı trenle seyahat eden ve daha sonra hayatının 27 yılını Maden Tetkik 
Arama Enstitüsüne vermiş ve halen bu sektörün içerisinde mücadelelerini, sektöre 
katkılarını esirgemeyen Maden Bilimcilerinin Duayeni Sn. Doç. Dr. Sadrettin ALPAN’ın 
çekimi önceden yapılan konuşması perdeye yansıtıldı  



Konuşmasında Sn. ALPAN, harbin kazanılmasının ardından Atatürk’ün ekonominin 
düzeltilmesi, işsizlerin istihdamı ve ülkemizin zenginleştirilmesine yönelik talimatı       
üzerine 4 kişilik bir heyetin seçilerek Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya’ya                   
gönderildiğini ve heyet raporuna göre hükümet tarafından MTA, Etibank ve Sümerbank 
olmak üzere 3 kuruluşun kurulduğunu ifade etti. Kuruluşlarla endüstrinin kurulması, iş 
sahasının açılması ve ülkede zenginleşmenin başlamasının amaçlandığını, maden 
bulmayı MTA’nın, işletme faaliyetlerini yürütmeyi Etibank’ın ve endüstriyi kurmayı ise 
Sümerbank’ın gerçekleştireceğini aktardı. 

Daha sonra Başbakan İsmet İnönü zamanında ülkenin 4 yıllık kalkınma planının 
görüşüldüğü toplantılarda kendisinin de orada bulunduğunu, ülkemizin her yerinde 
maden ve maden yataklarının bulunduğunu bu nedenle de 4 yıllık planda madenleri 
bulmak için programlama yaptıklarını, 1970’de Celal Bayar’ın madenlerle ilgili                 
kendisinden bilgi istediğini, hemen sonrasında da Birleşmiş Milletler’e tayin olduğunu ve 
Birleşmiş Milletler’deki görevi sırasında 50 ülkeyi ziyaret ederek 100’den fazla proje 
hazırladığını belirtti. 

Kuzey Kore, Güney Kore ve Çin’e 1980’lerde yapmış olduğu ziyaretlerine değinen 
ALPAN, bu ülkelerin 40 yıl önce aslında endüstrilerinin, fabrikalarının olmadığını ve o 
yıllarda Türkiye’nin bu ülkelerden daha medeni olduğunu vurgulayarak bugünkü sahip 
oldukları koşullara madene dayalı fabrikalar yaparak dünyanın en zengin ülkeleri arasına 
girdiklerini ifade etti. Avrupa ve Amerika’nın ise madenlerini dışarıdan almaya 
başladıklarını ve hatta uzaya gidip uzaydan getirmeyi düşündüklerini, ülke olarak şu 
anda yapmamız gerekenin ülkemizdeki işsizliğin giderilmesi, endüstrinin kurulması, 
endüstrinin kurulması için maden arama çalışmalarına devam edilmesi gerektiği ve 
madencilik faaliyetlerinin de çevreye ve topluma zarar vermeden yürütülmesi           
gerektiğini vurgulayarak “Madensiz hayat olmaz, madensiz yaşam olmaz.” sözleriyle 
konuşmasını noktaladı.
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İlk oturumun, “Sürdürülebilir Madencilik” konulu ilk sunumunu Atay Holding İcra Kurulu 
Başkanı Av. H. Sadun OĞAN gerçekleştirdi. Av. OĞAN sunumunda 1910 yılından beri 
Aydın İli Çamdalı Köyünde bulunan kömür işletmesi ile ilgili bilgileri paylaşarak 
sürdürülebilirlik madenciliğe şirketin sürdürülebilirliği, insan kaynağı, çevre ve cevherin 
sürdürülebilirliği ve doğanın sürdürülebilirliği olmak üzere üç ana unsur olarak 
yaklaştıklarını belirtti. Şirket sürdürülebilirliğini kurumsallaşma ile, insan kaynağının 
sürdürülebilirliğini iş güvenliği ve işçi sağlığını harfiyen uygulayarak, bununla ilgili        
faaliyette bulunan tüm personelin hizmet içi eğitimlerini sürdürerek ve uygulamayı 
daima kontrol ederek, çevrenin sürdürülebilirliğini tehlikeli, tehlikesiz atıkların                   
depolanması, önlenmesi, yok edilmesi gibi bütün çevre mevzuatına uyarak, cevherin 
sürdürülebilirliğini üretim esnasında cevheri koruyarak yani asgarisini bir altta bırakıp 
tümüne yakınını çıkarabilmek için maden ve jeoloji mühendisliği disiplinleri ile birlikte 
mevzuata uygun çağdaş maden tekniklerini birebir uygulayarak, doğanının       
sürdürülebilirliğini ise doğanın onarımı çalışmaları ile sağladıklarını ifade etti. 

Doğanın onarımı ile ilgili yürüttükleri çalışmaları kısa bir film ile gösteren Av. OĞAN, 
Çevre ve Orman Bakanlığından özel ağaçlandırma yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis izni 
alınan 894 dekar alanda 40 bin adet Ayvalık tipi zeytin ve şevli alanlarda erozyonu       
önlemek amacıyla 30 bin adet akasya dikimi yaptıklarını, Aydın Linyit arazilerinde ise 
bugüne kadar 12 bin adet Gemlik, Memecik, Domat tipi zeytin ve 3 bin adet Bursa Siyahı 
incir dikildiğini, bugün bu alanda toplamda 85 bin adet ağaç bulunduğunu, doğayı   
onarmaya ve üretilip satılan kömürle oluşturdukları karbon ayak izini yüzde 20        
küçültmeye çalıştıklarını ve hedeflerinin bu çalışmaları sürdürerek gelecek yıllarda 
karbon ayak izlerini yüzde 10 daha küçültebilmek olduğunu belirtti.

1. SUNUM: “Sürdürülebilir Madencilik”
Av. H. SADUN OĞAN – Atay Holding İcra Kurulu Başkanı
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Oturumun, “Paydaşlarla İlişkiler ve Toplumsal Kabul: Çayeli Bakır Örneği” konulu ikinci 
sunum Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler Müdürü Dr. Ercan BALCI tarafından yapıldı.
Dr. BALCI, sunumuna başlamadan önce son yıllarda bir kavramın madencilik sektöründe 
biraz can sıkıntısı yarattığını, orijinali İngilizceden gelen “social license” ın direk              
çevirisinin, işletme için “sosyal lisans” olduğundan sektöre kaygı verdiğini, yeni bir izin mi 
alınacak gibi algılanabileceğini ifade ederek “esasen tanımı bire bir çeviri yerine 
kavramın içinde nelerin olup olmadığını anlatmalı, kavrama toplumsal kabul dersek, 
biraz daha bu kavram kargaşasının önüne geçeriz diye düşünüyorum.” dedi. Sosyal 
lisansın yani toplumsal kabulün resmi makamlarca verilen bir izin, ruhsatla ya da         
başvuru yapılarak alınan, daimî olarak elde edilen bir şey olmadığına dikkat çekerek 
paydaşlarla ilişkilerin güçlü olmadığı durumlarda zaman kaybı, ruhsat kaybı ve hatta 
firmaların itibarının sarsılarak firmaların yok olmasına kadar gidecek sonuçların ortaya 
çıkabileceğini belirtti.
 
Yeraltı madenciliği yapan ve yüzeyde ayak izi fazla olmayan, iş güvenliğine, çalışanların 
refahına, üretilen metallere-madenlere, firma itibarına önem veren Çayeli Bakır           
İşletmeleri’nin bu konu ile ilgili uygulamalarını aktaran Dr. BALCI unsurları paydaşlarla 
ilişkiler, etki yönetimi ve toplumsal kalkınma olan dış ilişkiler yönetim sistemlerinin 
olduğunu, paydaşlarla ilişkilerini uluslararası finans kurumu matrisinde belirtildiği gibi 
öncelikle paydaşların listesini çıkararak belirlenen kritik paydaşlarla diyalog kurulması 
ile, kaymakam, belediye başkanı, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kadınlar ve    
gençlerin temsilcilerinden oluşan Toplum Danışma Kurulunda paydaşların                   
olumlu-olumsuz eleştirileri, beklentileri ve önerileri doğrultusunda raporlar hazırlayarak 
ve bu rapora firmanın 6 ay, 8 ay, 1 yıl gibi sürelerde bulunacağı iyileştirmelerle ilgili     
taahhütlerin de eklenerek bir kitapçık oluşturarak ve oluşturulan kitapçıkların bölgede 
yaşayanlara dağıtılarak tamamen şe�af bir sürecin yönetilmesi ile sağladıklarını, etki 
yönetimini bölgede gerçekleşen faaliyetler ile ilgili gelen eleştirileri dikkate alarak 
örneğin sülfürlü pasa sahaları ile gelen eleştiriler doğrultusunda pasa alanını                
yeşillendirip çevre ile uyumlu hale getirerek sağladıklarını, toplumsal kalkınmayı ise 
bölgedeki gençlere temel madencilik eğitimi vererek yerel istihdamı sağladıklarını ifade 
etti. 

2. SUNUM: “Paydaşlarla İlişkiler ve Toplumsal Kabul: Çayeli Bakır Örneği”
Dr. Ercan BALCI – Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler Müdürü
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Yıllara göre şikâyet grafiğini göstererek yapılan çalışmalar doğrultusunda yıllara göre 
şikâyetin azaldığını ve gelecek senelerde kapanacak Çayeli Bakır İşletmeleri’nin maden 
kapanışı ile ilgili yürüttüğü çalışmalara değinen Dr. BALCI terk edilen bölgenin hayalet 
kent olarak bırakmak istemediklerini, yöre halkıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucun-
da terkedilen alanda madencilik temalı bir maden parkının oluşturulmasına karar 
verildiklerini, projeyle ilgili tasarımların tüm detayların hazırlandığını, yatırımcı buldukları 
takdirde 7-8 milyon değerindeki sahalarını bedelsiz olarak devredeceklerini ve bu alanın 
bir sosyal tesise dönüşmesi için çaba harcayacaklarını belirtti.

İlk oturumun son sunumunu Tüprag Madencilik İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Müdürü 
Göksel ALPASLAN gerçekleştirdi. “Madencilikte İş Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk” 
konulu sunumda Efemçukuru Altın Madeninin yerüstünde karbon ayak izinin çok küçük 
bir alanla sınırlı olduğunu, 2010 yılından beri işletildiğini ve yerleşim yerlerine çok yakın 
bir alanda faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktararak firma olarak tüm değerlerin farkına 
varılması gerektiğinin altını çizerek çalışanlarına ve yasal yükümlülüklere tam uyum 
konusuna önem verdiklerini ifade etti.  

Kârlı ve sürdürebilir bir büyüme gerçekleştirebilmek için insana ve teknolojiye yatırım 
yaptıklarını, yaklaşık 10 yıl kadar önceki hedeflerinin öncelikle yörede, daha sonra ülkede 
ve mümkünse uluslararası düzeyde modern bir maden işletmesini hayata geçirebilmek 
olduğunu, bu kapsamda son derece önemli olan yönetim sisteminin yani çevre yönetim 
sistemi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin sistematik bir şekilde     
içselleştirerek sürdürülebilir bir şekilde daha iyiye doğru geliştirmek için çaba sarf 
ettiklerini ve madencilikte gelişmiş ülkelerin uygulamakta olduğu ancak ülkemizde 
bir-iki firmanın uyguladığı Kritik Kontroller Yönetimi konusunda firma olarak         
çalışmalarına başlayarak Kritik Kontroller Yönetimi uygulaması geliştirmekte olduklarını 
belirterek tüm bu çalışmaların sıfır kaza ve sıfır hayat değiştiren yaralanma hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

3. SUNUM: “Madencilikte İş Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk” 
Göksel ALPASLAN  – Tüprag İş Sağlığı/Güvenliği, Çevre Müdürü
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Kritik Kontrollerin Yönetimi kapsamındaki kuralları uyguladıklarını, hayat değiştiren, 
kalıcı yaralanmalara yol açabilen, ölümle sonuçlanabilecek faaliyetlerin kırmızı çizgileri 
olduğunu ve bu konulardaki ihlallerde bir çalışanın iş akdinin feshine gidebilen bir süreci 
başlatabildiklerini aktaran ALPASLAN, işletmeye 100 metre kadar yakın olan   
Efemçukuru Köyünün ulaşım problemi ve yöreden istihdam konularında sosyal     
sorumluluk projeleri geliştirdiklerini, bu kapsamda köydeki öğrencilerin okula ulaşıma 
destek verilerek köydeki okuma oranının artışının ve üzümüyle meşhur olan Efemçukuru 
Köyünde sadece tarımla uğraşan köylülerin eğitim programıyla maden işletmesinde 
istihdamının sağlandığını ifade etti. Tüm bu sürecin 10 sene içerisinde firmayı kazaların 
çok fazla sayıda olduğu ve bireysel olarak davranıldığı günlerden ortak olarak hareket 
edilen, ekip olarak herkesin birbirini düşündüğü ve kaza sayılarının son derece düşük 
olduğu günlere getirdiğine vurgu yaparak, modern maden hedefleri doğrultusunda 
bireysel davranışı bırakarak ekip olarak hep birlikte iş güvenliğiyle hareket edilecek bir 
yolda ilerlediklerini belirtti. 

Ayrıca, acil durum ve acil durumlara müdahale konusundaki çalışmalarına da değinen 
ALPASLAN “Hedefimiz hep daha iyiye ulaşmak, bulunduğumuz durumu kabul                
etmemek, daha iyiye doğru yol almak ve tüm bu çabamızı bu yönde geliştirmek.        
Mottomuz: Önce insan ve çevre, sonra madencilik” sözleri ile sunumunu tamamladı.

Sunumların ardından konuşmacılara anı plaketleri, Altın Madencileri Derneği Başkanı 
Hasan YÜCEL ve Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Gökalp BÜYÜKYILDIZ tarafından 
takdim edildi ve Çalıştayın Yaşamın Temeli “MADEN” temalı ikinci oturumuna geçildi. 
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Madenin hayatımızdaki yerinin konuşulacağı oturumun moderatörlüğünü Bloomberg 
HT TV Haber Koordinatörü Ali ÇAĞATAY yaptı. 

Bloomberg HT TV’de 2016’dan bu yana Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın  
katkılarıyla gerçekleşen “Maden Dünyası” programından bahseden ÇAĞATAY bu 
program sayesinde maden sektörü ile ilgili birçok bilgi öğrendiğine değinerek bu 
programlardan edindiği bilgiler doğrultusunda blok mermer ihracatı ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. Blok mermer satışından vazgeçilerek sadece katma değerli 
işlenmiş mermer satışı gerçekleştirildiğinde ülkemizdeki mermer yataklarıyla benzer 
mermer yataklarına sahip olan İran, Yunanistan, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler 
tarafından blok mermer ihracatındaki yerimizin kolayca doldurulacağını ve bu sebeple 
ülke olarak blok mermer ihracatından vazgeçme gibi bir şansımızın bulunmadığını ifade 
etti.

Moderatör Ali ÇAĞATAY  – Bloomberg HT TV Haber Koordinatörü

İKİNCİ OTURUM: Yaşamın Temeli “MADEN”
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Oturumun “Geçmişten Geleceğe Doğaltaş Kullanımı ve Kültürü” konulu ilk sunumunu 17. 
Ve 18. Dönem Milletvekili T. Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Kurucu 
Başkanı Metin BALIBEY gerçekleştirdi. Konuşmasına 50 sene önceki taş ocakları, 
mermer ocakları hakkında bilgi vererek başlayan BALIBEY, 1985 yılında 3213 sayılı 
Maden Kanunu ile maden ruhsatlarının güvence altına alındığını, kanunun çıkması ile 
yatırımcıların sektörün önemini kavradığını, birçok dünya ülkesinin asırlar önce 
sektördeki gelişimlerini tamamladığını, ocaklardaki mekanizasyonun tamamlanarak 
elektriklerin gelmesi, yolun yapılması, çalışma sürelerinin uzaması ve fabrikaların 
değişmesi ile ihracatın başladığını belirtti. 

1985’te 11 milyon dolar olan ihracatın 2006’da 1 milyar 27 milyon dolara çıkarak           
neredeyse bir on bin katı mesafe kat edildiğini, 2014-2018 arasında ihracatta yaşanan 
düşüşlere dikkat çekerek bu yıllarda izin süreçlerinde sıkıntıların yaşandığını, doğal taş 
satışında önemli kriterin moda olmasından dolayı 3 sene sonra modası geçmiş bir taşın 
izninin gelmesinin bir anlam taşımadığını ancak MAPEG Genel Müdürü Sn. GENÇ’in 
göreve başlamasıyla izin süreçlerinde bir hızlanmanın olduğunu söyledi. eskiden 
kullanılan üçgen atma durumunun karot yöntemine göre daha anlaşılır olduğunu ve 
2019 yılına gelindiğinde müracaat edilen ruhsat sayılarında düşüşlerin yaşanarak devlet 
hakkı ve orman paylarının geçmişe oranla yaklaşık üç katına çıktığını ifade etti. 

Maden ocaklarında artık rehabilite etme işlemlerinin başladığını, faaliyetler esnasında 
çevreye bir zarar verilmediğini, Prof. Dr. ÇALAPKULU’nun da ifade ettiği gibi siyanürle 
sondaj yapılmadığını, meyve ve zeytin ağaçlarına kireç sürüldüğünü ve kalsiyum 
karbonatı madencilerin çevrelerine faydalı bir şekilde verildiğini belirten BALIBEY, 
yaklaşık 34 sene önce bir kanun değişikliğiyle gelinen noktaya dikkat çekerek, değişen 
3213 sayılı Maden Kanunun artık yorulduğunu, bu kanunun bir ceza kanunu haline 
gelerek  maden ceza kanunu olduğunu, başlayan yeni kanun çalışmalarıyla iyi adımların 
atılarak sektöre katkı sunması gerektiğini, Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. TURAGAY’ın da 
ifade ettiği gibi 1.9 milyar dolarlık doğal taş ihracatının 100 milyon dolarlık ithalatı da 
düşünüldüğünde değerinin 4 milyar dolar olduğunu ve sadece doğal taş sektörünün 
ihracatı toplam maden ihracatının yüzde 50’sini değil aslında yüzde 100’ünüe tekabül 
ettiğini aktardı.

1. SUNUM: : “Geçmişten Geleceğe Doğaltaş Kullanımı ve Kültürü” 
Metin BALIBEY  – 17. ve 18. Dönem Milletvekili, T. Mermer Doğaltaş ve
                        Makinaları Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı, Maden Mühendisi
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Ayrıca, yeni maden kanunun bir çerçeve kanunu gibi olması ve altın madenciliği ile doğal 
taş madenciliğinin bir tutulamayacağından ve aynı devlet hakkı tutarlarının                
ödenmesinden kaynaklı doğal taş sektörüne doğan sıkıntılardan hareketle maden 
grupları özelinde yönetmeliklerin hazırlanması yönünde değerlendirmelerde bulunarak 
MAPEG’in e-sevk fişi uygulaması için ocaklarda internet üzerinden yapılacak işlemler 
için gerekli altyapının henüz tamamlanmadığını, kanun ile ilgili çalıştayların                
başlayacağını, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı 
DİNÇER’in de değindiği gibi yapılandırmanın sektöre nefes aldıracağını ve  ödenmesi 
mümkün olmayan cezaların sıfırlanarak ya da ufak bir cezayla yeni bir hamle yapılırsa 
global dünyadaki sıkıntı, Çin’deki sıkıntı 1-2 sene sürmeden aşılarak belki sektörün 
kendisini toparlayabileceğini ifade etti.

ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Genel Müdürü Serpil DEMİREL “Endüstriyel 
Minerallerin Geleceği” konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunumuna madencilik sektörünün 
insanlık tarihinin başından beri var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini ve maden 
sektörünün seramikten cama, boyadan abresive, çimentodan kimyaya kadar birçok 
sektöre katkı sunduğunu vurgulayarak başlayan DEMİREL, ESAN hakkında kısa bir genel 
bilgilendirme yaptıktan sonra, madenin insanlık tarihindeki öneminden bahsetti. 

Birleşmiş Milletler’in dünya ile ilgili 2050 yılındaki öngörülerini paylaşarak gelecek    
yıllarda hammaddeye olan talebin artacağını ve yenilenebilir enerji pazarının ciddi 
anlamda gelişeceğini, bu durumun endüstriyel minerallere pozitif etkisinin olacağını, 
güneş santrali ya da rüzgâr tribünlerinin neredeyse yüzde 100’e yakınının endüstriyel 
minerallerden üretildiğini, doğal kaynaklarda fiyatların dalgalanma sürecinin artarak bir 
miktarda yükseleceğini, seramik kullanan insanların bütün dünyada daha az kaynak 
tüketeceği, endüstriyel mineral sektöründe daha az kaygan veya daha hijyenik              
seramiklerin üretilmesi gibi yeni yeni fonksiyonel ürünlerin geliştirileceğini ifade eden 
DEMİREL, endüstriyel minerallerin en çok kullanıldığı seramik, cam, boya, kimya gibi 
sektörlerde fonksiyonel özelliklerin geliştirilmek zorunda kalınacağını, sektör bu 
gelişime ihtiyaç duydukça hammaddelerini bu sektörlere hizmet verecek şekilde 
evrileceğini, çevreci çözümlerin geliştirileceğini ve geri dönüşümün ciddi bir kaynak 
olacağını aktardı. 

2. SUNUM: “Endüstriyel Minerallerin Geleceği” 
Serpil DEMİREL  – ESAN Genel Müdürü



ESAN olarak iş sağlığı, iş güvenliği, çevre, operasyonel mükemmellik ve Ar-Ge      
çalışmalarına önem verdiklerini, sürdürülebilir madencilik, dijitalleşme, globalleşme ve 
standartlaşmaya odaklandıklarını ve bu alanlarda çeşitli projelerinin olduğunu belirtti.  
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Demir Export CEO’su Ramazan YÖN “Türkiye’de Metal Madenciliği” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Madencilik sektöründe 2100 kişi istihdam eden Demir Export’un              
Türkiye’nin en büyük kömür üreticisi olduğunu, altın ve demir cevheri üretimi 
gerçekleştirdiğini, bakır, çinko ve altın cevheri yatırım süreçlerinin devam ettiğini aktaran 
YÖN madencilik sektörünün, medeniyete taşıyan sektör olduğunu, Anadolu’da metal 
madenciliğinin M.Ö. 2000’li yıllarda başladığını, Elazığ’da bulunan Ergani Bakır            
Madeninin insanlık tarihinin en eski bakır ocağı olduğunu, diğer eski bir işletmenin de 
Roma dönemine kadar uzanan 1870’li yıllarda Fransızlar tarafından işletilen ve ESAN 
tarafından hala işletilmeye devam edilen Balıkesir Balya İşletmesinin olduğunu ve ilk 
elektrik üretiminin burada yapılarak termik santralle toplu elektrik sağlandığını belirtti. 

Metalik madenlerle ilgili paylaşımlarda bulunacağından bahisle, Türkiye madencilik 
sektörünün güçlü ve zayıf yanlarından söz ederek, ülkemizde bu alandaki fırsatlar ve 
riskler yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Güçlü yanlarımız “Yatırımcı dostu bir madencilik çevresi var, ortamı var. Avrupa'nın en 
büyük altın üreticisiyiz, altında lideriz. 53 adet zenginleştirilebilir maden üretiyoruz 
ülkemizde. Mineral çeşitliliği açısından dünya 10.uncusuyuz. Coğrafi konum çok önemli; 
çok stratejik bir noktadayız, her yere ulaşabiliyoruz. 2023’e kadar dünyadaki ilk 10 
ekonominin içinde olmak için madenciliğimizin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar 
büyüme potansiyeli içerdiğini biliyoruz.” dedi.

Zayıf yönlerimiz hakkında ise “Bugün sabahki seanslarda da konuşuldu, toplumsal 
mutabakat bundan sonra en önemli gündem maddemiz olacak gibi gözüküyor. Yine 
sürdürülebilir madencilik öyle, çevreyle birlikte. Bu kasımızı geliştirmemiz gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu kasımız ülkede tüm şirketlerimize, tüm madencilik camiasına henüz 
yayılmamış durumda. Ar-Ge yatırımlarının azlığı veya sonuca gitmemesi, üretim artışına 
evrilmemesi zayıf yanlarımız olarak ortaya çıkıyor.” İfadelerini kullandı.

3. SUNUM: : “Türkiye’de Metal Madenciliği” 
Ramazan YÖN   – Demir Export CEO’ su
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Oysa ülkemizde bu alanda devlet teşviklerinin, özelleştirmelerin ve özellikle inşaat 
sektöründen madenciliğe doğru bir yönelimin olması nedeniyle rekabetin               
genişlemesinin sektörde fırsat yarattığını ancak bir miktar daha kötüye gitmesi tahmin 
edilen Avrupa’daki ekonomik durgunluğun Avrupa’ya yaptığımız ihracat bakımından 
ülkemiz için bir risk oluşturduğunu ifade etti. 

Dünya’da 17 milyar ton maden üretimi ve 1 trilyon dolar ekonomik hacmi olduğunu, 
üretim miktarının yüzde 1’inin metal içerdiğini, Avrupa metal tüketimi 15 ton iken     
ülkemizde bu miktarın 8 ton civarında bulunduğunu, dünya metal üretiminin sürekli 
arttığını ve artmaya da devam edeceğini, son dönemde bakır, çinko gibi metalik        
madenlere talebin arttığını, bu madenlerle ilgili arz-talep ilişkisi incelendiğinde ise 
gelecek yıllarda bakır üretimi azalırken bakıra talebin artacağının ve çinkonun üretiminin 
sabit kalarak çinko tüketiminin azalacağının öngörüldüğünü aktardı. 

Pazarın durumunu değerlendirerek kaynakların artık ücra yerlerde, daha derinlerde, 
daha düşük içerikli olması nedeniyle daha zor zenginleşen cevherlerin bulunduğunu, 
keşfedilen cevherlerin yüzde 45’inde operasyonların yürütüldüğünü, bir metal            
madeninin geliştirilmesi için ortalama 12.4 yıla ihtiyaç duyulduğunu, dünyada da bu 
durumun benzer olduğunu, toplumsal baskıların arttığını ve metalik maden sektöründe 
talebi karşılayacak arz olmadığı için fiyatların artacağının tahmin edildiğini aktaran YÖN, 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek izin süreçlerinin hızlı sonuçlanmaması, 
ülkedeki risklerin artış eğiliminde olması ve finansal kaynaklara ulaşımda sıkıntıların 
yaşanmasından dolayı metal üretiminde düşüşlerin meydana geldiğini, ihracat yapan 
şirketler dışında sektörün çok iyi bir durumda olmadığını, üretim tecrübesi olan yetkin 
kişilerin sayıca az olduğunu, 2017 yılı ihracat verilerine göre toplamda 3.5 milyar dolarlık 
maden ihracatının 1.4 milyar dolarını metalik madenlerin oluşturduğunu, ihracat-ithalat 
arasında 22 milyar dolarlık bir açığın bulunduğunu, maden sektöründe toplam 138 
kişinin istihdam edildiğini, gelişmekte ve sanayileşmekte olan ülkemizde metal      
madenciliğinin öneminin hızla artarak sürdürülebilir madencilik politikaları, toplumsal 
mutabakat ile çevre yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini, ülkeler arasında yapılan 
yatırım yapılabilirlik anketinde Türkiye’nin 7. sırada yer aldığını, dünyadaki ekonomik 
belirsizliğin bir miktar baskısı altında bulunan madencilik sektörünün 2022 yılında yüzde 
12’lik bir artış beklendiğini ve metal madenciliğinde ise yüzde 2 oranında bir büyümenin 
öngörüldüğünü ifade etti.
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Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet UYGUN “Niçin Kömür” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda kömürün dünyada petrol ve doğal gaz 
gibi fosil yakıtların aksine daha yaygın olarak ve daha çok miktarda bulunabildiğine, 
dünya kömür rezervinin 900 milyar ton civarında olduğuna ve rezerv miktarının        
güvenilir olarak taşınabilme ve depolanabilme açısından enerjide az güvenliğine katkı 
sunduğuna değinen UYGUN çok ciddi manada eleştirilen bir yakıt olarak görünün 
kömürün Çin, ABD, Hindistan gibi üretiminin gerçekleştiği ülkelerde ve tüketiminin 
olduğu yerlerde miktarında bir artış gözlemlendiğini, Çin, Hindistan gibi nüfusu çok 
yoğun olan ülkelerde elektrik enerjisi üretiminde çok ciddi manada kömürden              
yararlanıldığını, dünyada ve ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde kömürün ortalama 
tüketim değerinin yüzde 38 olduğunu, çevresel hassasiyetlerin farkındalığıyla termik 
santral yatırımlarına, kömür yatırımlarına eleştirilerin getirildiğini, karbondioksit 
salımının neredeyse yüzde 50’sinin ABD ve Çin’den kaynaklandığını, Avrupa’nın karbon 
salımındaki payının yüzde 12 iken ülkemizde bu payın yüzde 1.2 olduğunu ve Uluslararası 
Enerji Ajansının projeksiyonu değerlendirildiğinde 2040’lı yıllarda petrolde bir düşüş 
gözlemlenirken kömürün hala birincil enerji kaynağı olarak önemini koruyacağını ifade 
etti. 

Ülkemizde 388 işletme ruhsatlı sahada, 436 maden işletmesinde, 38 bin doğrudan 
çalışanıyla 100 milyon tonun üzerinde üretim yapan TKİ’nin ürettiği kömürlerin yüzde 88 
oranında elektrik üretiminde, yüzde 6 civarında sanayide ve yüzde 4’ünün ise sadece 
konutlarda kullanıldığını aktararak elektrik üretiminde kömür kullanımının 2000’li 
yıllardan sonra artış göstererek yüzde 88’e ulaştığını ancak sanayi sektöründe yerli 
kömür tüketiminin dramatik şekilde düştüğünü ve yerli kömür kullanılarak elektrik       
üretimi yapan santrallerden üretilen elektriğin toplam üretimdeki payının her geçen gün 
azaldığını söyledi.

4. SUNUM: : “Niçin Kömür” 
Mehmet UYGUN   – Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü
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Türkiye’de sadece yerli kömür kullanılmadığını, her yıl 38 milyon ton 4.5 milyar dolar 
değerinde kömür ithalatının gerçekleştirildiğini ve ithal edilen kömürün çoğunlukla 
termik santrallerde ve sanayi sektöründe kullanıldığını, 20 milyar ton kömür rezervine 
sahip olan ülkemizin rezervinin yüzde 90’ının üzerinde bir oranda düşük kalorili 
olduğunu ve yüksek kalorili kısmında ise nem, kül, kükürt oranının yüksek olduğunu 
belirten UYGUN cari açıkla karşı karşıya olan Türkiye’nin rezervlerini yüksek verimle 
çevreyle barışık şekilde değerlendirmesi gerektiğini, ciddi yatırımlar yapılan yenilenebilir 
enerjinin aksine kömür kullanarak 7/24 elektrik üreten tesislere ihtiyacımız olduğunu, 
kurdan bağımsız bir kaynak olan kömürün geçen yıl hem sanayide hem konutta 
kullanıldığını, ağaçlandırma çalışmalarında en çok katkıyı kömür üreticilerinin verdiğini, 
bu yıl içerisinde sadece TKİ’nin 400 binin üzerinde ağaç diktiğini ifade eden UYGUN 
illerdeki mahalli çevre kurullarında uzman olmayan kişilerce alınan, bilimsel dayanağı 
olmayan kararlarla ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi. 

İkinci oturumun son sunumunu Agrega Üreticileri Birliği Çevre ve İSG Komitesi Başkanı 
Sevgi ÜÇKAN gerçekleştirdi. “Sürdürülebilir Çimento ve Agrega Üretimi” konulu      
sunumunda antik çağlardan itibaren ilk malzeme olarak sönmüş kirecin kullanılarak 
yapıların inşa edildiğine, Mısır Piramitleri, Çin Seddi gibi yapılarda da sönmüş kirecin 
kullanıldığına, dünyada ilk çimento fabrikasının 1848’de İngiltere’de kurulduğuna,        
Türkiye’de ise İngiltere’den 34 yıl sonra çimento üretiminin Darıca’da Eskihisar’da  
çimento fabrikalarının kurulması ile başladığına işaret eden ÜÇKAN ülkemizin 
günümüzde 54 çimento fabrikası ve 22 müstakil öğütme tesisi olduğunu ifade etti.  2018 
yılında bu işletmelerde 90 milyon ton civarında klinker ile 142 milyon ton çimento     
üretildiğini ifade etti. Patlatılarak çıkarılan kalker, kil, killi kalker, silis kumu, demir cevheri, 
alüminyum cevheri gibi hammadde malzemelerinin kırıcılarda öğütülerek homojenize 
edildikten sonra fırınlarda pişirilmesi ile klinker yarı mamulünün üretildiğini söyledi.  
Soğutulan klinkerin ise alçıtaşı, tras, kalker, cüruf gibi malzemelerle yeniden öğütülerek 
çimentonun üretildiğini ve çimento, agrega ile suyun birleştirilmesiyle de betonun elde 
edildiğini sözlerine ekledi.

5. SUNUM: “Sürdürülebilir Çimento ve Agrega Üretimi” 
Sevgi ÜÇKAN  – Agrega Üreticileri Birliği Çevre ve İSG Komitesi Başkanı



Kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelerin genel adının agrega olduğunu, beton ve asfalt 
üretiminde kullanıldığını, agreganın belirli standartlara göre üretilmesi gerektiğini, 
agreganın patlatma ile ocaktan alınan malzemelerin tesislere sevk edilip kırıcılarla 
kırılmasının ardından eleklerden geçirilerek elde edildiğini ve boyutlarına göre grup-
landırılarak satışa sunulduğunu aktaran ÜÇKAN agrega üretiminde belirli bir standarda 
getirilerek üretimin yapılmasının önemine dikkat çekerek 1970’li yıllarda İstanbul’da inşa 
edilen binaların boşluklu yapıdaki deniz kumu ile inşa edilmesinden dolayı taşıma kapa-
sitelerinin ve dayanımlarının düşük olarak tehlike arz ettiğinin önemini vurguladı.  
Yapıtaşı çimento ve agrega olan betonun tünel, köprü, yol, baraj ve havalimanı gibi 
yapılarda kullanıldığını, malzemesi alınıp terk edilen ocakların rehabilitasyon 
çalışmasının izin sahibi tarafından ocak çalışmaya başladığı anda başlayarak ocaktaki 
faaliyetlerin sona ermesiyle de tamamlanmış olması gerektiğini, bölgenin florası, 
faunası, bitki örtüsü gibi özellikleri dikkate alınarak rehabilitasyon projelerinin hazırlan-
masının önemli olduğunu ve rehabilite edildikten sonra alanın hangi amaçla 
kullanılacağına da karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sunumların sona ermesiyle oturum moderatörü Ali ÇAĞATAY, gelecek 20 yılda maden-
cilik ve doğal taşla uğraşanların işini kolaylaştıracağı bir gelişme yaşanacağını, Çin’in 
Hangzhou kentinden başlayıp Avrupa’nın ortasına Amsterdam’a kadar bir yolu kat 
edecek “Bir Kuşak, Bir Yol” isimli bir tren projesinin olduğunu, bütçesi 68 milyar dolar 
olan proje ile Çin’den Amsterdam’a veya Marsilya’ya ulaşımın 44 günde sağlanacağını ve 
100 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratması planlanan projenin 2040’ta tamamlanacağı 
bilgisini paylaşarak oturumu sona erdirdi.
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Sunumların ardından konuşmacılara anı plaketleri Türkiye Madenciler Derneği Başkanı 
Ali EMİROĞLU ve Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket KORUÇ tarafından takdim 
edildi ve Çalıştayın “Sürdürülebilir Madencilik İçin Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat” 
temalı üçüncü ve son oturumuna geçildi.



Çalıştayın “Sürdürülebilir Madencilik İçin Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat” temalı üçüncü 
ve son oturumuna geçildi. Mevzuat ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı oturumun 
moderatörlüğünü Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven ÖNAL 
yaptı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bugünkü yapısıyla bağımsız olmasının     
madenciliğe daha çok ve etki altında kalmadan yön gösterme özelliği kazandıracağını 
ifade eden Prof. Dr. ÖNAL küçük madencinin sektör açısından önemine dikkat çekerek 
yeni yasa çalışmalarında küçük madenciliği öldürecek nitelikteki maddelere                        
alternatiflerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Moderatör Prof. Dr. Güven ÖNAL  – Yurt Madenciliğini Geliştirme
                                                            Vakfı Başkanı
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ÜÇÜNCÜ OTURUM: Sürdürülebilir Madencilik İçin 
                                            Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat



28

Çalıştayın üçüncü oturumunun ilk sunumunu Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU gerçekleştirdi. “Maden Mevzuatının    
Yatırıma Etkisi” konulu sunumunda madencilik yatırımı yapılırken ekonomik ve politik 
istikrar, yetişmiş işgücü temini, vergi ve mali sistem, çevre ve özel koruma alanlarına 
ilişkin kısıtlamalar, kesin ve belirlenebilir idari kararlar ve yargının uygulamaları, içtihatları 
ve en önemlisi de hukuki sisteme dikkat edilmesi gerektiğinin ve dünyada 1980’den 
sonra yapılan kanunların maden haklarının güvenliğinin sağlanması, şe�af ve işler bir 
maden idaresinin oluşturulması, âdil ve istikrarlı bir mali rejimin gerçekleştirilmesi, 
toplumu geliştirme projelerine işlerlik kazandırılması ilkelerini içerecek şekilde           
hazırlandığının altını çizen Prof. Dr. TOPALOĞLU;

• maden haklarının mülkiyet hakkı gibi çok güçlü bir nitelikte olması gerektiğini, 
• maden haklarının çok istisnai hallerde iptal edilmesinin doğru olacağını, 
• kanunun devletin zenginlik kaynaklarından biri olan madenlerin işletilmesinden doğan 
kamusal yarar ile özel sektörün maden hakkı sahibi olması açısından haklı beklentisi 
arasındaki dengeyi sağlayacak şekilde hazırlanması gerektiğini, 
• ruhsat sürelerinin çok uzun olmasının madencilik sektörü açısından önem arz ettiğini, 
• 7174 sayılı Kanunda yapılan bir değişiklikle ruhsat başvurunda alınan taban bedeline 
ruhsat bedeli ilavesi de getirilerek bu kapsamda yapılan iptallerle ilgili olarak                
mahkemenin ruhsat iptalinin çok ağır bir yaptırım olduğunu gerekçe göstererek yapılan 
işlemi iptal ettiğini, 
• maden haklarının kolayca devredilmesi halinde finansman bulunabileceğini,
• izinlerin tek bir yerden verilmesi ile mükerrer görüş sorulmasının önüne geçilmesi 
sağlandığında izin süreçlerinin kısa sürelerde tamamlanmasının mümkün olduğunu 
ifade etti.

1. SUNUM: “Maden Mevzuatının Yatırıma Etkisi” 
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  – Özyeğin Üniversitesi
      Hukuk Fakültesi Bölüm Başkanı



Ruhsatın bulunduğu araziyi kullanım hakkı ve araziye ulaşım konusunda acele             
kamulaştırmanın önemine, maden işletmelerinin her türlü öngörülebilir olması için 
hukuki yapı, mali rejim ile Maden Kanunu’nun sık sık değişmesinin yatırım fizibilitesini 
tehlikeye soktuğuna ve toplumsal kabulün gerekliliğine değinen Prof. Dr. TOPALOĞLU 
uluslararası objektif değerlendirme yapan kuruluşun mevzuat açısından yaptığı     
değerlendirmelere göre 2016 yılında daha üst sıralarda yer alırken 2018 yılında en 
sondan 3.,4. ülke konumuna gerilediğimize vurgu yaparak dünyadaki başarılı Kanunların 
da dikkate alınarak yeni bir Maden Kanununun hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
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“Madencilik ve Çevre” konulu ikinci sunumu Maden Mühendisi M. Oğuz GÜNER 
gerçekleştirdi. Kamuoyunda madencilik faaliyetleri sanki hiç kısıtlama olmadan,          
“Ruhsatı alan her yerde madencilik yapar” algısının olduğunu ancak ülkemizde             
yasaklanan alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılmadığının altını çizen GÜNER 
dünyada en çok yasaklı alanın olduğu ülkenin Türkiye olduğunu, madencilik mevzuatına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı gibi kurumların da müdahalelerde bulunduğunu, Türkiye’de 
doğal sit alanları, arkeolojik alanlar, milli parklar, av ve yaban hayatını koruma alanları, 
özel çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar ve zeytin alanları gibi alanlarda madencilik 
faaliyetlerine izin verilmediğini ve dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamasına rağmen 
ülkemizde halen emisyon ve atık değerlerine uygun olan madencilik projelerine izin 
verilirken mesafenin dikkate alındığını, Mahalli Çevre Kurulunda madencilikte yetkinliği 
olmayan kişilerin aldığı kararların sektöre zarar verdiğini ifade etti.

2. SUNUM: : “Madencilik ve Çevre” 
M. Oğuz GÜNER    –  Maden Mühendisi



30

Madencilik izin süreçlerini Aşık VEYSEL’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne 
benzeterek işletme öncesi alınması gereken ÇED izni, yatırımın yapılacağı yere ilişkin izin 
(orman, mera, tarım, hazine), işyeri açma izni ve işletme izninin iki yıldan kısa bir sürede 
alınmasının mümkün olmadığını, dünyadaki ülkelerin yatırım öncesinde izinleri çok 
çabuk verip sıkı denetimler yaptığını, izinlerin tek durak izin şeklinde ÇED’in içerisinde 
verilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği mevzuatını gereği tehlikeli, tehlikesiz, inert şeklinde 
sınıflandırılarak atık yönetim planı hazırlanan maden atıklarının yönetimi konusunda  
ülkemizde mali teminat verecek sigorta kuruluşu bulunmadığına ve maden atıklarının 
ileride sorun oluşturacağına değinen GÜNER kamuoyuna ve bürokratlara madenciliğin 
anlatılmasının, Avrupa’da uygulanan tek durak ofislerin ülkemizde de uygulanmasının, 
yürürlükte olan bütün mevzuatların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü 
alınarak gözden geçirilmesinin ve izin süreçlerinin öngörülebilir olmasının sektör 
açısından önemine vurgu yaptı.

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış ÜNVER “Madencilikte Orman 
İzinleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Madencilik ve ormanın önemli olmalarının yanı 
sıra kamu yararı da taşımaları nedeniyle hukuksal rejimleri ile temel ilkelerinin       
Anayasada düzenlendiğine ve Orman Kanunun 16. Maddesinde gerekli şatlar 
sağlandığında devlet ormanlarında madencilik faaliyetlerine izin verileceğinin                
belirtildiğini açıklayan ÜNVER,

• Ülkemiz yüzölçümünün büyük bir bölümünün, yüzde 30’arlık kısmının orman arazisi ve 
tarım arazisinden oluştuğunu, bu nedenle madencilik faaliyetlerinin orman veya tarım 
arazisi ile çakışmasının çok doğal bir durum olduğunu, 
• Son 20 yılda orman varlığımızın yüzde 10, servetimizin ise yüzde 40 oranında arttığını, 
• Kamu yararı kapsamında orman sayılan alanlarda maden, enerji ve turizm sektörleri ile 
kamu yatırımlarına 270 bin hektarlık izin verildiğini, 

• Ülkemiz 22.6 milyon hektar büyüklüğünde olan orman alanlarının 66 bin hektarlık yani 
binde 2.9’luk kısımda madencilik faaliyetleri yürütüldüğünü, 

3. SUNUM: “Madencilikte Orman İzinler” 
B. Barış ÜNVER – Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi



• 2012’den 2018’e gelindiğinde Orman Genel Müdürlüğüne izin verilen sektörlerden 
alınan izin bedellerinin yaklaşık 3 kat arttığını, 
• 2014 yılında yürürlüğe giren Orman Kanunu’nun 16. Maddesini Uygulama                         
Yönetmeliğine göre madencilik izin müracaatlarının yapıldığını, 
• Orman müracaatı yapılacak alanın ruhsat sınırı, işletme izni ile ÇED alanının içerisinde 
olmak zorunda olduğunu, 
• Arama izni, işletme izni, tesis ve altyapı tesis olmak üzere dört tip orman izni alındığını, 
dokuz aşamadan oluşan orman izin süreçlerinde ikinci aşamada daha bölge 
müdürlüğüne müracaat edilmeden önce kurum görüşlerinin alındığını, en az 3 aylık bir 
sürede alınabilen kurum görüşlerinin tamamlanmasının akabinde Orman Genel 
Müdürlüğüne müracaatta bulunulabildiğini ve bu süreçteki uzun zaman alan diğer bir 
noktanın ise yaklaşık 3-9 ay gibi bir zamanda sonuçlanan 2018/8 sayılı                             
Cumhurbaşkanlığı Genelgesince Bakanlıkta oluşturulan komisyonun değerlendirme 
süreci olduğunu belirtti. 

İzin süreçlerinin ardından ödenen bedellere değinen ÜNVER arazi bedeli, teminat bedeli 
ve ağaçlandırma bedeli olmak üzere üç tip bedel ödendiğini, bedellerin 2010                   
Yönetmeliğinde alan ve birim bedele göre hesaplanırken 2014 Yönetmeliğinde birim 
bedelin kaldırılarak il katsayıları, ekolojik denge katsayısı, izin türü katsayısı gibi              
çarpanlar getirilerek bedellerde aşırı bir yükselmenin meydana geldiğini, 1 yıl sonra 
gelen talepler doğrultusunda çarpanlar konusunda bir azaltmaya gidildiğini, 2010’a 
kıyasla bugün 10 bin metrekarelik bir izin müracaatı için yaklaşık 2 kattan fazla bir bedel 
ödendiğini ve benzer bir durumun illere göre artışlarda da olduğunu aktaran ÜNVER 
sektörün izin süreçlerinin kısa ve öngörülebilir olması, ruhsat kayıplarının yaşanmaması, 
proje ve İSG kriterlerine uygun faaliyet gösterebilme, pazar taleplerini karşılayabilme, 
istihdamın sürdürülebilirliğini sağlayabilme, bedellerin azaltılması, Şubat 2019’da Maden 
Kanunun 7. Maddesine eklenen temdit edilen ruhsatlarda ruhsat süresine bağlı olarak 
verilen izinlerin hiçbir şekilde işleme gerek olmaksızın uzatılması hükmünün                       
uygulanması gibi beklentilerinin olduğunu vurguladı.
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Üçüncü oturumun son sunumu ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ 
gerçekleştirdi. “MAPEG’de Son Dönem Mevzuat Çalışmaları” konulu sunumunda göreve 
başlayalı 4 ay olduğunu, hem sektörün içinden gelmesi hem de sektör bileşenlerinden 
edinilen bilgilere göre sektörün sorunlarının belirlenerek sorunların nedenleri üzerinde 
yapılan çalışmalar sonucunda asıl sıkıntıların kanundan kaynaklandığının ortaya 
çıktığını, yapılan değişikliklerle mevcut kanunun artık anlaşılamaz hale geldiğini ve 
sektörün ihtiyaçlarına yanıt veremediğini belirten Sn. GENÇ;

• Önceliğin mevcut mevzuatta bazı değişikliklerin yapılarak bir an önce sektörde bir 
rahatlamanın sağlanması olduğunu, 
• Tehlikeli nedenlerden dolayı faaliyeti durdurulan maden sahalarında tehlike görülen 
alanı tetiklemeyecek üretim faaliyetlerine izin verileceğini, 
• 3 yıldan sonra getirilemeyen izinlerde gecikmenin Orman Bakanlığı gibi resmi              
kurumlardan kaynaklı olması ve belgelenmesi durumunda gecikmeden kaynaklı 
cezaların iptal edilerek alınmayacağına, 
• Yapılan denetlemelerde ceza yazma mantığından uzaklaşılarak sahalarda yaşanan 
problemlere rehber, yol gösterici olma yaklaşımının benimseneceğine, 
• Kanundaki hapis cezasının çok ağır bir ceza olduğunu, yüksek bedeller ödenerek 
ihaleden alınan sahaların ihale bedellerine göre daha düşük miktarlarda olan işletme 
bedellerinin yatırılmamasından dolayı sahaların iptal edilme uygulamasına bir çözüm 
getirilmesi gerektiğini, 
• 5 yılda iki kere yüzde 30’luk üretim yapılması ile ilgili Maden Kanunun 24. Maddesinin 
12. Fıkrasının mermer sahalarında uygulanması durumunda moda olmayan taşın             
üretiminin sağlanarak hava şartlarından dolayı üretilen blokların parçalanarak yok 
olduğunu ve sahaların elde tutulması vakaları için ruhsat bedellerinin aşağıya çekilse bile 
belli bir oranda tutulması gerektiğini ifade etti.
 

4. SUNUM: “MAPEG’de Son Dönem Mevzuat Çalışmaları” 
Cevat GENÇ – Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ’in madencilik sektörünün                   
sorunlarının çözülmesi ile ilgili “Acil torba yasaya girecek, hiç değilse, tabiri caizse bir 
nefeslik bir baca açabileceğimiz maddeler neler olur” şeklinde talimat verdiğine ve 
MAPEG olarak Bakanlığa vergi borcu yoktur yazısının kaldırılması, temditlerdeki           
durdurma uygulamasının iptali ve Kanunun Ek15’teki hapis cezasının mücavir ruhsat 
sahalarına olan taşmalarda haksız kazanç sağlayanlara uygulanması olmak üzere üç 
madde sunduklarına da değinen Sn. GENÇ 5-6 tane cezanın verilebileceği Kanuna aykırı 
faaliyetlere sadece o cinsten miktar olarak en fazla olanın ceza olarak verilmesinin de 
tekliflerinde yer aldığını, yapılacak değişikliklerin sürdürülebilir madencilik açısından 
yeterli olmayacağını, dünyadaki diğer ülkelerin maden kanunlarının da incelenerek sade, 
anlaşılır ve uzun süreler madenciliğe katkı sunacak bir kanunun hazırlanması gerektiğini 
aktardı.

Sektördeki tecrübeleri nedeniyle kanun çalışmalarının sektör STK’larının hazırlayacağı 
bir taslak üzerinden yürütüleceğini, diğer bakanlıklarla olan meselelerle ilgili sorunların 
bakanlıklara ilettiklerini, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan orman bedelleri ile ilgili bir 
çalışma beklediklerini, diğer mevzuatların Maden Kanunu ile uyumlu hale getirilmesine 
yönelik çalışmaların olduğunu ve bu çalışmalarının sonuçlarının bakanlara iletilerek 
çözüme kavuşturulacağını ve kaynak planlamasının tekrar gündeme alınacağını ifade 
etti.

Son oturumun konuşmacılarına anı plaketleri Ege Bölgesi Madenciler Derneği Başkanı 
Hakan ÜRÜN, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Başkanı 
Ahmet GÜMÜŞÇÜ ve Çanakkale Madencileri Birliği Başkanı Mehmet Naci TÜLEK 
tarafından takdim edildi.
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Yoğun ilgi gören Çalıştay, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanı Mevlüt KAYA’nın organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve 
katılımcılara teşekkür konuşması ile sona erdi. 



MADEN PLATFORMU
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AGÜB, Agrega Üreticileri Birliği

AMD, Altın Madencileri Derneği

AYSO, Aydın Sanayi Odası

BAİB, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

ÇAMAD, Çanakkale Madenciler Derneği

DENİB, Denizli İhracatçılar Birliği

EBMAD, Ege Bölgesi Madenciler Derneği

EİB, Ege Maden İhracatçılar Birliği

İMİB, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği

KİSAD, Kireç Sanayicileri Derneği

KÖMÜRDER, Kömür Üreticileri Derneği

SERHAM, Seramik Cam ve Çimento Hammadde Üreticileri Derneği

TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi

TMD, Türkiye Madenciler Derneği

TÜMMER, T. Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
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√ Ruhsat güvencesinin artırılması,
    
√ Kazanılmış hakların korunması için somut hükümlere yer verilmesi,

√ Kanundaki ceza hükümlerinin azaltılması doğrudan ceza yerine ilk aşamada uyarı 
yapılması,

√ Ruhsat ve izin işlemlerinin öngörülebilir ve şe�af olması,

√ Tek merci tek izin ilkesinin güçlendirilmesi amacıyla izinler konusunda MAPEG           
yetkilerinin artırılması, kamu idarelerinden mükerrer izin alınmasının önüne geçilmesi,

√ Madencilik ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve diğer izinlerin MAPEG tarafından 
yürürlüğe konulması,

√ Aksi tespit edilene kadar ruhsat sahiplerinin beyanlarının esas olması,

√ Borcu yoktur yazısı getirilme zorunluluğunun kanundan çıkartılması,

√ Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularındaki standartlardan taviz verilmeden 
hâlihazırdaki maden kaynaklarımızın büyüklüğü göz önünde bulundurularak küçük 
ölçekli maden ruhsatlarının mali ve teknik yükümlülüklerinin azaltılması,

√ Devlet hakkı konusunda ruhsat sahibi beyanları ve belgelerinin esas alınması, yeminli 
mali müşavir onayına itibar edilerek emsal ocak başı satış fiyatı uygulamasının        
kaldırılması,

√ I. GRUP dışında ruhsatların ilk müracaata açık olması,

√ Valilik, belediye ve köy tüzel kişiliklerine devlet hakkından pay verilmesi,

MADEN KANUNU HAZIRLANIRKEN
SEKTÖRÜN ÖNCELİKLİ BEKLENTİLERİ
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√ Teknik ve mali yükümlülükler uygun olduğu sürece ruhsatların temdit edilmesi, temdit 
ruhsatı düzenlenene kadar faaliyetlerin mevcut hak ve yükümlülüklere göre yapılması,

√ UMREK kodunun gönüllülük esasına göre uygulanması, borsada işlem gören maden 
şirketlerinin kaynak ve rezerv raporlarının UMREK koduna göre yapılması
 
√ MAPEG ihale havuzundaki sahaların çok sayıda olması nedeniyle sadece talepli 
sahalar değil çok sayıda sahanın ihalesi yapılarak sahiplendirilemeyen sahaların        
müracaata açık hale getirilmesi,

√ Arama ruhsatı alınmasının kolaylaştırılması, arama faaliyetlerinin teşvik edilmesi 
yönünde adımlar atılması,

√ Orman arazisi kiralarının diğer madenci ülkelerdeki seviyelere indirilmesi, orman 
kiralamalarında yapılan %50 indirimin tüm işletme ruhsatlara uygulanması,

√ Ruhsat devirlerinin ve rödövans işlemlerinin seri bir şekilde yapılması,

√ Maden kapatma işlemlerinin sadece MAPEG tarafından yapılması ya da yaptırılması,

√ Çok başlı denetim yerine MAPEG yetkilerinin artırılarak tek başlı denetim yapılmasının 
sağlanması,

√ Madenciliğin finansmanı için “Madencilik Fonu” benzeri bir yapılanmaya gidilmesi ve 
yeni finansman modellerinin oluşturulması,

√ Maden ruhsat alanlarında bulunan özel mülklere ihtiyaç duyulması halinde “acele 
kamulaştırma” yapılabilmesi

√ Maden uyuşmazlıklarında tahkim ve yargı dışında alternatif çözüm yöntemlerine   
işlerlik kazandırılması,

√ İşletme izni verildikten sonra ruhsat sahibinin sadece MAPEG’e karşı sorumlu olması, 
izinler konusunda diğer kurumlar nezdinde MAPEG’in muhatap olarak kabul edilmesi.






