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42 yıllık bir Ankara firması olan ERKOM kendi 
ürettiği ürünlerin yanında Dünya’nın değişik ülkele-
rinden pek çok firmanın da Türkiye’de temsilciliğini 
yapmaktadır. Satışını yaptığımız ürünler arasında ye-
raltı maden makineleri, yeraltı yükleyici-taşıyıcıları, 
yeraltı kamyonları, yüzey delici makineler, basınçlı 
hava kompresörleri, havalı kırıcı ve delici tabanca-
lar, kaya delici takımları, cevher hazırlama üniteleri 
ve sarf malzemeleri, madenci baş lambaları, yeraltı 
havalandırma sistemleri ve endüstriyel soğutma sis-
temlerini sayabiliriz.  Firmamız satışını yaptığı maki-
naların servis hizmetini de kendi bünyesindeki servis 
ekibi ile vermektedir. 

Maden fuarlarına uzun yıllardır düzenli olarak katı-
lıyoruz. İzmir’de yapılan maden fuarlarında da aynı 
şekilde yer almaktayız. Fuarlar iş yaptığımız maden-

cilerle buluşmak için 
bize iyi bir fırsat sun-
maktadır. Yıl boyu 
Türkiye genelinde 
şantiyelerde biz ma-
dencilerin misafiri 
olurken bu fuarlarda 
onları standımızda 
misafir etme fırsatı 
buluyoruz.

İyi bir fuar geçiriyo-
ruz. Bunda fuar ön-
cesinde yaptığımız 
hazırlıkların da etkisi 
var. Maden firmalarının en alttan en üste tüm ilgilileri 
standımızı ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde iyi uygula-
malar hakkında bilgi edindiğimiz gibi yaşanan bazı 
sorunlar da gündeme geliyor ve çözüm bulmak için 
çalışmaya başlıyoruz. Yeni iş ilişkileri de kuruluyor.

Fuara katılım iyi gözüküyor. Yerli ziyaretçilerin ya-
nında İran, Rusya, Peru, Azerbaycan ve diğer bazı 
ülkelerden de standımızı ziyaret edenler oldu. Fuar 
beklentilerimizi karşılamaktadır. Geçen yıllardan 
daha fazla bir katılımın olduğunu görmekteyiz. İleri-
ki yıllarda da bu fuarlara katılmaya devam edeceğiz. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Açık Oturum 

Madencilik ve sürdürülebilir 
kalkınma

M aden Türkiye 2018 Fuarı kapsamında gerçek-
leştirilen etkinliklerden biri de 13 Aralık tari-
hinde TÜYAP Karadeniz Salonu’nda yapılan 

“Madencilik ve Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı açık otu-
rum idi. Yöneticiliğini Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
Ankara Temsilcisi M. Oğuz Güner’in yaptığı açık oturum-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Endüstriyel Yatırımlar
ÇED Dairesi Başkanlığı Agrega ve Doğal Taş Madenleri 

VAKIF’TAN HABERLER

TÜVEK ve UMREK tamam 
E-Maden çok yakında
MAPEG Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve 
Koordinasyon Dairesi Başkan Vekili Fatih Pekdemir 
açık oturumda yaptığı konuşmada Maden ve Petrol İşle-
ri Genel Müdürlüğünün değişim dönüşüm programından 
söz ederek “program kapsamında ekonomimizin en önem-
li sektörlerinden biri olan madencilik sektörünün, dünya 
standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi, 
temel hedefimizdir. Sektörün ve GSMH içerisindeki payı-
nın artırılması hedefleri doğrultusunda, gayretle MAPEG 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” diye konuştu. Bu 
çalışmalar kapsamında, “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Ka-
rot Bilgi Bankası” TÜVEK’in ve “Ulusal Maden Kaynak 

Şube Müdürü Yeşim Aksu Aydoğan, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, MAPEG Genel Müdürlüğü Araştırma, 
Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkan Vekili Fatih 
Pekdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Orman 
Bölge Genel Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak ve Türkiye 
Madenciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Atıl-
gan Sökmen konuşmacı olarak yer aldılar. Etkinlik kalaba-
lık bir izleyici topluluğu tarafından ilgiyle takip edildi.

ve Rezerv raporlama Komisyonu” UMREK’in kuruluş-
larının tamamlandığını, bildiren Pekdemir, madencilerin 
önündeki bürokratik süreçleri kısaltmak üzere “E-Maden 
Projesi”, sorunlu maden sahalarının rehabilitasyonu için 
“Maden Bölgeleri” kurulması ve madencilerin eğitimi-
ne yönelik olarak MİGEM Akademi’nin en kısa sürede 
hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların da tüm hızıyla 
sürdüğünü anlattı.

İstanbul Orman Bölge Genel Müdür Yardımcısı Ya-
sin Yaprak da konuşmasında madencilerin karşılaştığı 
en önemli sorunlardan biri olan orman izin ve bedelleri 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Yaprak, “Orman Kanu-
nu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği Kap-
samında Maden İzinleri” başlıklı sunumunda, orman 
alanlarında verilecek madencilik izinleri, rehabilitasyon 
işlemleri ve izinlerde tahsil edilecek bedeller hakkında, 
izin türleri, başvuruların nasıl yapılacağı, hangi esaslara 
göre değerlendirileceği, izin bedellerinin nasıl hesaplana-
cağı gibi konularda uygulamaya ilişkin ayrıntıları anlattı.  

Türkiye Madenciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Atılgan Sökmen ise açık oturumdaki konuş-
masında, “sürdürülebilir kalkınma” kavramının en sık 
birlikte anıldığı sektörün madencilik olduğunu vurgula-
yarak madenciliğin esas itibariyle doğal çevre ve sosyal 
çevre olmak üzere iki temel olgu üzerinde önemli etkileri 
olan bir faaliyet olduğunu belirtti. Sökmen, bugün tüm 
dünyada doğal çevreyi korumak için muazzam bir çaba 
harcandığını ve çok köklü önlem ve yaptırım düzenleme-
leri getirildiğini, sosyal çevreyle olan ilişkinin de giderek 
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