•Ulaşım - Yüksek ulaşım maliyeti son
kullanıcıya teslim noktasında öngörülen
fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bu durum, uygun kaynakların coğrafi
bulunabilirliğini de kısıtlar.
•Geri dönüştürme - Avrupa’da belirli
mineraller kullanılarak yapılan ürünler,
örneği cam, geri dönüştürülebilmektedir.
Sürdürülebilirlik
••Atık - Tuz ve manyezit gibi mineraller
genellikle yer altında çıkarılır, bu da metal
sanayinde yaşananlara benzer çevresel
sorunlar yaşanmasına neden olur. Genel
olarak, herhangi bir tehlikeli maden atığı
üretilmez.
••Mevzuat - Sanayi, yeraltı suyu akış
yollarında değişiklikler, biyoçeşitlilik kaybı,
toz ve gürültü emisyonları gibi çevre
üzerinde belirli etkilere sahiptir. Bu etkilerin
yönetilmesi ise söz konusu faaliyetlerin
mevzuata uygun şekilde yapılmasını
gerektirir.
••Sanayi girişimleri - Sanayi çevre
performansının iyileştirilmesi yönünde
büyük adımlar atmış olup, şirketler
faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma ve
çevre ile ilgili endişelere uyumlu hale
getirmeye çalışmaktadır.

Faaliyet

Kapasite Eşiği

Yeraltı madenciliği ve ilgili
faaliyetler

Bütün tesisler
raporlamaya tabidir

Açık maden ve taş ocağı
işletmeciliği

25 hektar ve üzeri
yüz ölçümlü çıkarma
faaliyetine konu alana
sahip

Türkiye Maden Sektörü3
Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik
yapısı çok çeşitli maden yataklarının
bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde
dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi
yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında
maden türünde üretim yapılmaktadır.
MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke
arasında toplam maden üretim değeri
itibarıyla 28’inci sırada yer alan ülkemiz,
maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu
sırada bulunmaktadır. Başta endüstriyel
ham maddeler olmak üzere, bazı metalik
madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi
enerji ham maddeleri açısından ülkemiz
zengindir. Dünya endüstriyel ham madde
rezervlerinin % 2,5’i; kömür rezervlerinin
% 1’i; jeotermal potansiyelinin % 0,8’i
ve metalik maden rezervlerinin % 0,4’ü
ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizin zengin
olduğu madenler arasında ise ilk sırayı
dünya rezervlerinin % 72’sini oluşturan bor
mineralleri almaktadır. Ancak, birkaç maden
dışında dünya ölçeğindeki rezervlerimiz
kısıtlıdır. Dünyada üretimi ve ticareti yapılan
90 çeşit maden ve mineralden 13’ünün
ekonomik ölçekteki varlığı ülkemizde henüz
saptanamamıştır. Ülkemiz 50 çeşit madende
kısmen yeterli kaynaklara sahipken, 27
maden ve mineralin günümüzde bilinen
rezervleri ve kaliteleri, ekonomik madencilik
için yetersizdir. Ülkemizin, maden kaynakları
ve çeşitliliği bakımından kendi kendine
kısmen yeterli olan ülkeler arasında yer
aldığı söylenebilir.

i. Döner fırınlarda çimento
klinkeri

Günlük 500 ton ve
üzeri üretim kapasiteli

ii. Döner fırınlarda kireç

Günlük 50 ton ve üzeri
üretim kapasiteli

iii. Diğer fırınlarda çimento
klinkeri veya kireç

Günlük 50 ton ve üzeri
üretim kapasiteli

Asbest üretilen ve asbest bazlı
ürünlerin imal edildiği tesisler
Cam elyafı dahil olmak üzere
cam imal edilen tesisler

Bütün tesisler
raporlamaya tabidir
Günlük 20 ton ve üzeri
eritme kapasiteli

Türkiye’de bulunan zengin mineral
kaynaklar arasında; bor tuzları, barit, jips,
lületaşı, mermer, diyatomit, perlit, manyezit,
stronsiyum tuzları, sepiyolit, fluorit,
kireçtaşı, pomza, sodyumsülfat, zeolit,
profilit, kuvars-kuvarsit, linyit, feldspat,
kayatuzu, olivin, doomit, siliskumu, altın,
bentonit, trona, asbest, kalsit ve zımpara
taşı yer alırken önemli mineral kaynaklar
arasında; kaolen, karbondioksit, krom,
molibden, boksit, nefelin siyenit, civa, NTE,
diatomit, Tras, antimuan, toryum, alünit,
kum-çakıl, gümüş, turba, tuğla toprağı,
volfram sayılabilir.

Mineral elyafların üretimi de
dahil olmak üzere mineral
maddelerin ergitildiği tesisler

Günlük 20 ton ergitme
kapasiteli

KSTK Kapsamındaki Maden Sektörü
Faaliyet Listesi

Pişirme yoluyla seramik
ürünlerin; özellikle çatı
kiremitleri, tuğlalar, ısıya
dayanıklı tuğlaları, fayans,
dayanıklı kap veya porselenin
imal edildiği tesisler

Günlük 75 ton ve
üzeri üretim kapasiteli
veya 4 m3 ve üzeri
fırın kapasiteli ve fırın
başına 300 kg/m3
ve üzeri yerleştirme
yoğunluklu

Yandaki tablo4, Türkiye Kirletici Salım
ve Taşıma Kaydı kapsamında bildirimde
bulunması şart koşulan maden sektörü
faaliyetlerini göstermektedir.
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