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TÜRKİYE’DEN MADENCİLİK HABERLERİ

Maden Atıkları Yönetim Planı Toplantısı 
Yapıldı

KÖMÜRDER tarafından, TKİ, 
TTK ve Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Maden Atıkları Şube 
Müdürlüğü işbirliği ile TKİ sa-
lonunda düzenlenen, “Maden 
Atıkları Yönetim Planı Bilgi-
lendirme Toplantısı” 5 Tem-
muz 2018 tarihinde gerçekleşti.

KÖMÜRDER üyelerinin katı-
lılımı ile gerçekleşen toplantıda  
kömür ve kömür zenginleştir-
me tesisi atıkları üzerinde gö-
rüşüldü. 

ralık 2017’de kurulan Yer-
bilimleri, Maden ve Meta-
lurji Profesyonelleri Birliği 

(YERMAM), kuruluşundan sonra-
ki ilk Genel Kurulu’nu 11 Temmuz 
2018 tarihinde MİGEM Konferans 
salonunda yaptı. Yapılan oylamada 
Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; 
Atiye Tuğrul, Hasan Yücel, Selami 
Korkmaz, Sevda Güner, Ahmet Şen-

türk, Ibrahim Güney, Nuri Ceyhan, 
Abdullah Karaman ve Halit Semih 
Demircan; Denetim Kurulu üyelik-
leri ise; Mümin Aydin, Murat Yil-
maz veMücellea Ersoy seçildi.

Birlik, yerbilimleri, madencilik ve 
metalurji alanlarında faaliyet gös-
teren profesyonelleri bir araya ge-
tirmek, üyeleri arasında işbirliğini 

geliştirmek amacı ile kuruldu.YER-
MAM, madencilik sektöründe sür-
dürülebilir kalkınmayı ve daha iyi 
koşullarda iş sağlığı ve işçi güven-
liği uygulamalarının sağlanmasını, 
ar-ge faaliyetlerini ve mevcut en 
iyi teknolojilerin kullanımını teşvik 
etmek üzere de faaliyetlerde bulu-
nacak.

Türkiye’nin maden arama, kaynak 
ve rezerv tespiti çalışmalarında 
uluslararası standartlarda (CRIR-
SCO) çalışmasını sağlayacak ve bu 
konuda raporlara imza atacak ki-
şilerin (QP) yetkinlik kazanması 
için kurulan Ulusal Maden Kaynak 
ve Rezerv Komisyonu (UMREK) 
tarafından akredite edilmiş organi-
zasyon YERMAM oldu. YERMAM 
üyeleri arasından liyakatı uygun 
olanlar, Uluslararası Raporlama 
Standartları Komitesi (CRIRSCO) 
tarafından da onay almış olan UM-
REK kodları ile hazırlamış oldukları 
raporları imzalamak üzere Yetkin 
Kişi (YK) ünvanı alacaklar.

YERMAM 1. Genel Kurul 
Toplantısı

nerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Zonguldak’ta bulunan Ma-
denci Şehitliği ile Maden Müzesi’ni 

gezdi. Müzede yer alan maden işçilerinin 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Dönmez, kömür 
üretiminin arttırılması ge-
rektiğini belirterek, “Hede-
fimiz 5 yıl içerisinde üreti-
mi özel sektör ve kamu ile 
7 ila 10 milyon tona, istih-
damı da bugün iki katına 
çıkartmaktır.” dedi.

Kömür 
Üretiminde 
Hedef 5 Yılda 
10 Milyon Ton

kullandığı araç ve gereçler hak-
kında bilgi alan Dönmez, ma-
den şehitleri için dua etti.

Dönmez, geçen yıl milli enerji 
maden politikası kapsamında 
yerli kaynakların ekonomiye 
kazandırılmasıyla alakalı bir-
takım projeler ve hedefler açık-
ladıklarını hatırlatarak, şöyle 
konuştu: Üretim miktarımız 
1 milyon ton civarında, bunu 
arttırmamız lazım. Biz yıllık 
yaklaşık 30 milyon ton civarın-
da taş kömürü ithal ediyoruz. 

Bunun için de 3 ila 4 milyar do-
lar civarında bir kaynak ayırı-
yoruz. Bugünlerde, ekonomik 
sorunları çokça konuştuğumuz 
şu ortamda cari açığı azaltmak 
için ithal ürünleri mümkün 
olduğu kadar yerli kaynaklar-
dan temin etme zorunluluğu 
aşikar ortaya çıkmış oldu. Bu-
nun da en kolay yöntemlerden 
birisi tabii ki burada yatırım 
yapmak, hazırlık yapmak ve 
istihdam ederek önce bölgenin 
sonra da ülkenin kalkınması 
için gerekenleri yapmak.

Katı yakıtlarda haziran ayında en 
fazla üretim ve teslimat linyit kö-
müründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), haziran ayına ilişkin katı 
yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların haziran-
da toplam satılabilir üretim mik-
tarları linyitte 6 milyon 631 bin 
156 ton, taş kömürü kokunda 367 
bin 275 ton ve taş kömüründe 94 
bin 289 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 
milyon 889 bin 209 ton, taş kömü-
ründe 2 milyon 723 bin 587 ton ve 
taş kömürü kokunda 401 bin 637 
ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimat-
ları karşılama oranı yüzde 3,5 ile 
en düşük taş kömüründe gerçek-
leşti. Bu oran, taş kömürü kokun-

da yüzde 91,4 ve linyitte de yüzde 
96,3 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerleri-
ne göre dağılımı incelendiğinde, 
taş kömürü teslimatının yüzde 
56,6’sı termik santrallere, yüzde 
19,3’ü kok tesislerine, yüzde 9,9’u 
demir-çelik haricindeki sanayiye 
yapıldı. 

Katı Yakıt 
İstatistikleri 
Açıklandı


