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Madencilerin sorunları bitmiyor

Yurt 
Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı 
61. Danışma 
Kurulu 
toplantısında, 
madencilikle 
ilgili mevzuat 
çalışmaları ve 
uygulamaları 
konusu masaya 
yatırıldı.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vak-
fı’nın 61. Danışma Kurulu Toplantısı 
25 Kasım 2017 tarihinde ITÜ Vakfı 
Sosyal Tesislerinde yapıldı. Prof. 
Dr. Erdoğan Yüzer’in başkanlığında 
yapılan ve yazmanlığını Doç. Dr. H. 
Tolga Yalçın’ın yürüttüğü toplantının 
başında kurula yeni katılan üyeler 
Gürkan Tunay (Em. Gn. Md. Yard. 
– MTA), Zeki Sayılır ve Hakkı Üç-
yüz (Akasya Madencilik), Av. Mert 
Özden ve Av. Begüm Gürcüoğlu (To-
paloğlu Hukuk Bürosu) ve Prof. Dr. 
Onuralp Yücel (ITÜ Metalürji Bö-
lüm Başkanı) kurula tanıtıldı.

60. Danışma Kurulu toplantı tutana-
ğının Prof. Dr. Erdoğan Yüzer tara-
fından özetlenmesinin ardından Vakıf 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Güven Önal Vakfın 2017 yılı Ocak-E-
kim dönemi faaliyetleri hakkında bir 
bilgilendirme sunumu yaptı. Önal su-
numunda, Vakfın gelir-gider durumu, 

verilen burslar, bursiyerler toplantısı, 
Madencilik Tanıtım Fonu faaliyetle-
ri ve gelir-gider durumu, Mütevelli 
Heyeti ve Yönetim Kurulu toplan-
tıları, Danışma Kurulu toplantısı, 
Urge tanıtım toplantısı,  Bloomberg, 
CemTV ve TRT kanallarında Vakfın 
katılımıyla yapılan televizyon prog-
ramları, Vakıflar Haftası etkinlikleri, 
Madencilik Ödülleri ve ödül töreni, 
gerçekleştirilen teknik inceleme ge-
zileri, eğitim seminerleri, yayınlar 
ve önümüzdeki dönemde Rusya’ya 
yapılması planlanan teknik inceleme 
gezisinin yanı sıra geçtiğimiz son-
baharda büyük bir başarı ile gerçek-
leştirilen 2. Inerma Zirvesi hakkında 
kurul üyelerini bilgilendirdi. 

Güven Önal’ın sunumunun ardından 
söz alan Dündar Ergunalp eğitim se-
minerlerinde genel konulardan ziya-
de daha spesifik konulara odaklanıl-
ması gerektiğini belirtti.

UMREK masaya 
yatırıldı

2018 Vakıf için 
atılım yılı olacak

Toplantıda, Madencilikle ilgili 
yeni mevzuat çalışmaları ve uy-
gulamalarındaki güncel gelişme-
ler konusundaki sunum Av. Mert 
Özden tarafından yapıldı. Özden, 
sunumunda devir yasakları, rö-
dovans sözleşmesi değişiklikleri, 
irtifak, intifa hakkı ve kamulaştır-
ma, arazi izinleri (tarım ve hazine 
arazileri), daimi nezaretçinin istih-
damı ve görevleri, yatırım giderle-
ri gibi konulardaki mevzuat ve uy-
gulamalar ile ilgili bilgiler verdi. 

Danışma Kurulu Başkanı, mev-
zuat ve uygulamalar konusunda-
ki tartışmaların muhatabı olarak 
MIGEM’den Mehmet Tombul’a 
söz vererek mümkünse kurula 
bilgi vermesini istedi. Tombul 
da konuşmasında YTK (Yetki-

Toplantıda, Prof. Dr. Caner Zan-
bak “Sürdürülebilir Madencilik ve 
Çevre Sorunları” konusunda yaptığı 
sunumda, Başbakanlık izni, Su Ka-
nunu, Zeytin Kanunu, ormanların 
korunması, müteselsil sorumluluk, 
Ekosistem Değerlendirme Tebliği 
ve Atık Yönetmeliği konularında 
gelinen nokta hakkında bilgiler ver-
di. Zanbak, Maden Atıkları Yönet-
meliği uygulamalarının 16 Temmuz 
2018’de yürürlüğe gireceğini belir-
terek, atık yönetim planları hazır-
lanması, pasa ve cevher stoklarının 
çevre açısından yaratabileceği uy-
gulama sorunları konularında kuru-
lu bilgilendirdi. 

lendirilmiş Tüzel Kişiler), TÜVEK 
(Karot Bilgi Bankası), UMREK 
(Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu), MADEN 
Bölgesi ilanı, MIGEM Akademi fa-
aliyetleri (madencilik sektörünün 
eğitimi), Güvenli Madencilik gibi 
konularda bilgiler verdi. Mehmet 
Tombul ayrıca, madenciliğin ülke 
ekonomisindeki yeri, minerallerin 

Toplantının sonraki bölümünde, 
2018 Yılının Yurt Madenciliğini Ge-
liştirme Vakfı için “Atılım Yılı” ol-
masına ilişkin önerilerin bir sonraki 
toplantıda daha ayrıntılı ele almak 
üzere planlama yapılmasına karar 
verildi.

katma değeri, gelişmişlik ile ma-
den tüketimi arasındaki ilişki, ül-
kemizdeki arama-işletme ruhsat 
sayıları ve bu rakamların düşük 
oluşu, devlet haklarındaki artış, 
denetlenen saha sayıları ve yeni 
personel alımları, yeni hukuki dü-
zenlemeler ve MIGEM’in misyon 
ve vizyonu konularında da Kurul 
üyelerine özet bilgiler aktardı.

Ayrıca, 13–16 Aralık 2018 tarihle-
rinde gerçekleştirilecek olan “Ma-
den Türkiye 2018- Uluslararası 
Madencilik, Tünelcilik, Makine - 
Ekipmanları ile Iş Makineleri Fuarı” 
hakkında bilgiler içeren bir broşür 
de Kurul üyelerine dağıtıldı. 
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