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Maden Jeologları Derneği (MJD) 8. Yaşını Kutladı 

Madencilik sektöründe görev alan jeologları aynı çatı altında 
toplamak ve ortak bir ses olmak amacıyla 11 Kasım 2011 tari-
hinde kurulan Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin 8. kuruluş 
yıldönümü, 09 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara’da gerçek-
leştirilen etkinlikler ile kutlandı. Arazi çalışmaları nedeniyle sık 
sık bir araya gelemeyen ve madencilik sektöründe değişik ka-
demelerde çalışan jeologlar ve sektör paydaşları, bu etkinlikle 
bir araya gelme fırsatı yakaladılar.

Etkinlik, başta MTA ve Etibank’ı kurarak ülkemizde modern 
madenciliği başlatan, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Musta-
fa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, mesleğimize 
katkı verenleri ve hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anarak 
başlatıldı.

Derneğin pek çok üyesinin ve sektörün önemli isimlerinin ka-
tıldığı etkinlik; sırasıyla  MJD Kadın Komisyonu Başkanı Yonca 
Yıldırım Çörtenlioğlu, MJD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şentürk, Altın Madenciler Derneği Koordinatörü Muhterem 
Köse, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Halil Kırşan, ODTÜ Öğretim Üyesi ve Hidroder Başka-

nı Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve YERMAM Başkanı Semih De-
mircan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Yapılan etkinlik hakkında görüş belirten Ahmet Şentürk, “Bu yıl 
kuruluş yıldönümü etkinliğinin kapsamının genişletilmesi çok 
olumlu geri dönüşler sağladı. Bundan cesaret alarak önümüz-
de ki yıllarda daha kapsamlı etkinlik faaliyetleri düzenlemeyi 
planlıyoruz. Tüm paydaşlarımızın bize sağladıkları maddi ve 
manevi destekten dolayı minnetlerimizi sunar, onların bize 
olan inançlarını boşa çıkarmayacağımızı belirtmek isteriz.

Kurulduğu günden bu yana maden jeologlarının sektördeki 
öneminin farkına varılmasına katkı sağlayan ve çalışmalarıyla 
üyelerine güven veren Maden Jeologları Derneği’nin 8. yaşını 
en içten dileklerimizle kutlar, nice yıllar aktif faaliyetlerini sür-
dürebilmesini dileriz.” ifadelerini kullandı.

“En İyi Endüstri Pratikleri” Konferansı Düzenlendi
Her yıl üyelerini ve madencilik sektörünün paydaşlarını bir ara-
ya getiren MJD, bu yıl kuruluş yıldönümü etkinliklerinin kapsa-
mını genişleterek, “En İyi Endüstri Pratiklerinin” anlatıldığı bir 
konferansa imza attı.

MJD kurulduğu günden bu yana geçen 8 yıllık dönemde, ülke-
mizde madenciliğin dünya standartlarında ve günümüz koşul 
ve değerlerine uygun olarak yapılmasını kendine hedef edinir-
ken ülkemiz madenciliğiyle ilgili pek çok hususun düzeltilmesi 
ve geliştirilmesi hususlarında önemli katkılar sundu. MJD’nin 
sektöre katkılarından başlıcaları; maden potansiyel, kaynak ve 
rezerv kavramlarının dünyada anlaşıldığı şekilde mevzuatımız-
da yer alması, metalik maden aramacılığı ile ilgili aşamaların 
revize edilmesi, UMREK - YERMAM oluşumlarına verilen katkı-
lar şeklinde sıralanabilir. Bütün bunlar MJD’nin kurulduğu  
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günden bugüne kadar ülke madenciliğinin dünya standart-
larına getirilmesi, hatta önüne geçmesi ile ilgili hedefinin bir 
parçası olarak öne çıktı.

Bu yılki konferans konusu olan “En İyi Endüstri Pratikleri” de 
MJD’nin ana hedeflerinin bir tamamlayıcısı olarak özellikle se-
çilirken bu pratiklerin ülkemizde benimsenmesi adına da katkı 
sağlaması amaçlandı.

MJD, madencilik sektörüne karşı son zamanlarda kamuoyunda 
karşılaşılan olumsuz tepkileri, madencilikte ki sektörel daralma-
yı ve mevzuatta ki tıkanıklıkları “En İyi Endüstri Pratiklerini” reh-
ber alarak aşacağı kanaatinde olurken tüm sektör paydaşlarının 
özellikle bu konuda bilinçlendirilmesinin, daha sonra da bun-
ların içselleştirilmesinin en etkin çözüm olacağını düşünüyor.

Ülkemizde 2000’li yılların başından bu yana özellikle pek çok 
metalik maden projesinde sektörün en güzel örnekleri hayata 
geçirilirken MJD bu örneklerden yola çıkarak “Metalik Maden-
lerde En İyi Endüstri Pratikleri”ni temel aldı ve konferans su-
numlarını belirledi. Arama aşamasından başlayarak kapamaya 
kadar geçen süreçteki en iyi pratiklerin ana hatları ile vurgu-
lanması hedeflenirken, bu çalışmalar yapılan sunumlarla katı-
lımcılara anlatıldı.

Tüm bu düşünceler göz önünde bulundurarak organize edilen 
konferansta, MJD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram 
Artun’un oturum yöneticiliğinde ilk konuşmacı Ahmet Şen-
türk oldu. Şentürk sunumunda, maden projelerinin aşamaları, 
aramadan kapanışa kadar geçen sürede maden projelerinin 
bilimsel faaliyetlerden mühendislik faaliyetlerine dönüşüm sü-
reçleri, arama projelerinde değer artışı ve gelir amaçlı gerçek-
leştirilmesi, bu aşamalarda yer alan yatırımcı profili, her aşa-
manın kendine özgü finansman ihtiyacı gibi konulara değindi. 
Ayrıca maden projelerinin mevzuata bağımlı projeler olmasına 
değinilen sunumda, sürdürülebilir madencilik için “En İyi En-
düstri Pratiklerinin” önemi vurgulandı.

Yapılan ilk sunumun ardından “Maden Arama ve Geliştirme 
Projelerinde Endüstri Pratikleri” konulu sunumunu yapmak 
üzere Ahmet Tukaç kürsüdeki yerini aldı. Tukaç, arama faali-

yetlerinin gelir getirmeyen faaliyetler olduğuna dair anlayışın 
yanlış olduğunu ifade ederken öncelikle yatırımcı açısından 
maden arama projelerinde ‘risk faktörünün’ yüksekliğini işaret 
etti. Bu anlamda yatırımcının doğru şekilde bilgilendirilmesi-
nin ve bilinçlendirilmesinin önemi vurgulanırken yatırımcının 
korunması, yatırımların boşa harcanmaması için özellikle ma-
den jeologlarının sorumluluğundaki artış vurgulanırken bu 
sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda “En İyi Arama 
Dönemi Pratikleri” detaylandırılarak katılımcılara aktarıldı. 

Önemli bir unsur olarak ‘ekonomik jeoloji’ prensiplerine her 
aşamada sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğine vurgu yapan 
Tukaç, arama projelerinin geliştirme aşamalarında uygulan-
ması gerekli pratikleri, örnekler vererek dinleyicilerle paylaştı. 

Tukaç’ın sunumunun ardından “Maden Arama ve Geliştirme 
Projelerinde Kalite Güvence / Kalite Kontrol” konulu sunumu-
nu gerçekleştiren Erdem Yetkin ise kalite güvencesi ve kontro-
lünün “En İyi Pratiklerin” uygulanmasında sigorta niteliğinde 
olduğunu belirtti. Arama aşamasının bir anlamda maden var-
lığının ispat süreci olduğunu belirten Yetkin, bunun için saha-
da yapılan çalışmaların standart çalışmalar olmasının yanında 
“Maden Arama ve Geliştirme Projelerinde Kalite Güvence ve 
Kontrolün” rolüne değindi. Sonuç olarak elde edilen verilerin  
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geçerliliğinin buna bağlı olduğunu ifade eden Yetkin, bu veri-
lerin doğruluğu ve güvenilirliğinin yatırımcı için hayati öneme 
sahip olduğunun altını çizdi. 

Yetkin’in ardından “Maden Planlamasında ve Operasyonların-
da En İyi Endüstri Pratikleri” konulu sunumunu gerçekleştiren 
Semih Demircan, “En İyi Endüstri Pratiklerinin” uygulandığı en 
önemli aşamalar olarak, geliştirme-üretim ve kapama aşama-
larını ön plana çıkarırken, arama aşamasında “En İyi Pratikler” 
ne kadar iyi uygulanırsa, maden geliştirme ve üretim aşama-
larında başarının o kadar artacağını ifade etti. Hatta arama 
aşamasının düzgün gerçekleşmediği takdirde projelerin nasıl 
olumsuz şekilde sonuçlanacağını da anlatan Demircan, maden 
planlama anlayışının ülkemizde çok sayıda projede uygulandı-
ğını ve uygulanmaya da devam ettiğini söyledi. Güzel örnek-
lerin yanında, iyi planlanmamış projelerinde ülkemizde azım-
sanmayacak ölçekte olduğunu belirten Demircan, pek çok iş 
kazasının, verimsiz üretimin, çevre problemlerinin ve sosyal 
sıkıntıların bunların sonucu olduğunu sözlerine ekledi. Maden-
lerin bir kaynak tahminine dayalı şekilde işletmeye açıldığı ve 
içinde hep bir belirsizliğin bulunduğu da ifade eden Demircan, 
bu riskten yatırımcıyı en iyi koruyan rehberin “En İyi Endüstri 
Pratikleri” olduğunun altını çizdi.

Demircan’ın ardından “Maden Projelerinde ve İşletmelerinde 
En İyi Çevre ve Sosyal Uygulamalar” konulu sunumunu ger-
çekleştiren Özgür Ararat, maden projelerinin sadece jeoloji 
ve maden mühendisliğinin uygulama alanı olduğuna dair an-
layışın yanlış olduğunu belirtirken pek çok disiplinin maden 
projelerinde birlikte hareket ettiğinin altını çizdi. Günümüz 
‘rezerv kavramının’ en önemli bileşeni olarak ‘çevreye ve sos-
yal dokuya duyarlı’ olma zorunluluğunu dile getiren Ararat, 
hatta bu anlayışın ‘sürdürülebilir madencilik’ için vazgeçilmez 
olduğunu da sözlerine ekledi. Çağdaş anlamda madencilik için 
zorunluluk olarak vurgulanan, projelerde yer alan çevresel ön-
lemler ve sosyal politikaların, proje finansmanları için ön koşul 
olduğunu da dile getiren Ararat, “En İyi Pratik” olarak da IFC ve 
EBRD kriterlerini gösterdi.

Kadın Meslektaşlar ve MJD Kadın Komisyonu
Sektörde kadınların aktif rol almasına verdiği önemi bu etkin-
likte de ön plana çıkaran MJD, madencilik ve kadın kelimeleri-
nin toplumda çoğunlukla yan yana düşünülmediğini, toplum-
da ki bu yanlış algının sonucu olarak da meslekteki kadınların 
sayısının düşük kaldığını ancak bu yanılgıya en büyük ispat 
olarak; sektörde hali hazırda faaliyet gösteren kadın meslek-
taşlarının varlığını gösteriyor. MJD Yönetim Kurulu, bu düşün-
celerden yola çıkarak dernek üyesi kadın meslektaşlarının insi-
yatif alması gerektiğini ve bu düşünce kapsamında da dernek 
çatısı altında 2019 yılında bir ‘Kadın Komisyonu’ kurulmasına 
karar verdiklerini açıklıyor.

Komisyonun kısa zamanda organize olması ve çalışmalara 
başlaması ile mevcut kadın meslektaşların farkındalığı, üniver-
sitelerde halen okuyan kız öğrencilerin sektörde yer almaları 
yönünde önemli işler yapıldığı ön plana çıkarılırken bu yıl ki 
MJD etkinliğinde ‘Kadın Meslektaşlar’ ve ‘Kadın Komisyonu’ 
özellikle vurgulandı. Ayrıca ‘Kadın Meslektaşların Fotoğrafları’ 
da sergilenmek üzere etkinlikte kendilerine yer buldu.

MJD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şentürk ve derneğin bir 
önceki Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tukaç bu yıl ki davette; 
MJD Yönetim Kurulu adına, Türk madencilik sektörünün ge-
lişmesinde önemli yeri olacağına inandıkları ve sonuna kadar 
destekledikleri MJD Kadın Komisyonuna plaket takdim ederek 
çalışmalarında başarılar dilediler. 
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