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1. Giriş 

Doğal kaynaklar ilk insandan itibaren en önemli gelişmişlik ölçütü ve güç unsuru 
olarak ortaya çıkmıştır. Đnsanlık tarihini devirleri de kullanmış oldukları doğal kaynağın 
cinsine göre taş devri, bronz devri gibi isimler almıştır. Ülkelerin kalkınma ve yaşam 
seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji, inşaat ve tarım sektörlerinin 
hammaddeleri temel olarak doğal kaynaklardır. Binalarımızda kullandığımız kumdan 
çimentoya, alçıdan demire, seramikten mermere, soframızdaki tuzdan, içtiğimiz suya, 
arabamızın kaportasından şasisine, motorundan fren balatasına, ulaşım araçlarının yakıtından 
ısınma aracı olarak kullandığımız yakıta, yürüdüğümüz kaldırım taşlarından başımıza dikilen 
mezartaşlarına; kısacası beşikten mezara kadar en temel ihtiyaçlarımız için kullandığımız 
malzemelerin büyük bir çoğunluğu ham, ara ürün veya uç ürün olarak doğal kaynaklardan 
yani madenlerden elde edilmektedir (Arık, 2005).  

Doğal kaynakların bir çoğunun yeryüzünde sınırlı bir yayılıma sahip olduğu ve 
kullanıldıktan sonra geri dönüşümünün olmadığı bilinen bir gerçektir.  

Madenlerin belirli bölgelerde bulunması nedeniyle bulunduğu yörelerde işletilmesi 
zorunluluğu vardır. Dolayısıyla maden işletmeciliğinin olumlu veya olumsuz sonuçları 
öncelikte bulunduğu yörelerde ortaya çıkmaktadır. Madenciliğin gerçekleştirebilmesi için 
yapılacak ulaşım, haberleşme, enerji, su ve diğer altyapı yatırımları bulunduğu bölgeye katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca genellikle gerekli işgücünün yakın yerlerden sağlanması yöreye 
ekonomik olarak canlılık kazandırmaktadır. Doğal olarak çevresel etkileri de öncelikle 
bulunduğu bölgede hissedilecektir.  

Madenciliğin yüksek katma değer yaratan emek-yoğun bir sektör olması, ülke 
sanayisinin gelişimine ve işsizlik sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacak bir 
potansiyel ortaya koymaktadır. Dolayısıyla doğal kaynakların yani madenlerin aranmasından, 
işletilmesine hatta terk edilmesine kadar bütünlüklü, bilimsel verilere dayanan en uygun, etkin 
ve verimli yöntemlerin uygulanması zorunluluğu vardır. 

Doğal kaynaklarımız temelde metalik  maden yatakları, endüstriyel 
hammaddelerimiz, doğal yapı malzemeleri ve enerji kaynaklarımız olarak tanımlanmaktadır. 

Maden yatağı: Ekonomik olarak değer taşıyan her türlü kayaç, mineral topluluğu ve 
element zenginleşmelerine denilmektedir. Maden yataklarının önemli bir bölümünü metalik 
maden yatakları oluşturduğundan “maden yatakları” ile “metalik maden yatakları” terimleri 
bazen aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Metalik maden yatağı: Metalik elementlerin günün teknolojik ve politik durumuna 
göre ekonomik olarak işletilebilecek kadar yer kabuğunda zenginleşmeleri sonucu oluşan ve 
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sınırları belirlenebilen kütlelere denilmektedir. Metalik maden yatakalrından üretilen 
hammadde ise cevher olarak adlandırılmaktadır. 

Endüstriyel Hammadde: Ocaktan çıkarıldığı gibi veya çok az bir ön işleme tabi 
tutularak kullanılan (kum, kil, mermer vs.), metalürjik işlemlerle metalik olmayan 
elementlerin kazanılması amaçlanan (evaporitler, beril vs.) genellikle sertlik, yoğunluk, yane 
boyu, lif boyu, çözünürlük gibi teknolojik özellikleri ile değer kazanan (kuvarsit, barit, kum, 
asbest, evaporitler, vs.) yer altı zenginliklerine denilmektedir. Kaynak: Doğal yolla veya 
sondaj ve kuyularla elde edilen jeotermal kaynakları ve mineralli suları, 

Jeotermal kaynak: Yerkabuğunun derinliklerindeki ısının oluşturduğu, sıcaklığı 
sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre 
daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru 
kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları oluşturmaktadır. 

Jeotermal Akışkan: Jeotermal kaynak ve mineralli su rezervuarlarından doğal 
olarak, sondajlarla veya kızgın kuru kayalardan elde edilerek kullanılan su, gaz ve buhardır. 

Mineralli su: Tedavi ve şifa amaçlı olarak kullanılan maden suyu ve sodası, içmece 
suyu, şifalı su, termomineral su, termal suyu ve benzeri adlarla anılan içilebilir nitelikteki 
soğuk ve sıcak doğal suları içermektedir. 

2. Ülkemizin Maden Potansiyeli Ve Madencilik  

Türkiye maden yatakları alanında dünyanın şanslı ülkelerinden biridir. Ülkemizin 
jeolojik özellikleri, küçük-orta rezervli, çok çeşitli maden yataklarının oluşumuna imkan 
sağlamıştır. Bor’da dünyanın en büyük ve trona’da ise dünyanın ikinci büyük rezervlerine 
sahip olduğumuz bilinmektedir. Toryum, linyit, mermer, granit, pomza, perlit, kaya tuzu, 
manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, jips, barit, feldispat, kuvars, sodyum sülfat 
vb bir çok madende de gerek rezerv gerekse kalite yönünden dünya ile rekabet edebilir 
konumdadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilecek önemli miktarda 
hidrolik ve jeotermal kaynağa sahiptir.  

Gelişmiş ülkelerde, Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ’da madenciliğin payı; ABD’de 
% 5, Almanya’da % 4.0, Kanada’da % 3.7, Avustralya’da % 6.5, Rusya’da % 22, Şili’de % 
8.5, G.Afrika’da % 6.5, Brezilya’da % 3 ve Türkiye’de ise % 1.2 düzeyindedir. Madencilik 
sektörü ve doğal taşların üretim - dış satımı ile birlikte bu miktar Türkiye’de yaklaşık 2 milyar 
USD'lık bir ekonomik değeri ifade etmektedir. Madencilik faaliyetleri son 20-25 yıllık 
dönemde gerekli destekten yoksun kalmış ve bir anlamda geri plana itilmiştir. Sektöre 
gereken özen ve önemin verilmemesi nedeniyle yerli yatırımcılar için kâr getiren bir yatırım 
alanı olmaktan çıkmış, yatırımlar durma noktasına gelmiştir. Dolayısıyla Ülke madenciliği 
aramasından işletilmesine kullanılan yöntemler geri kalmış, üretim ve verimlilik gerileyen bir 
seyir izlemiştir. Madencilik ile bağlı sanayi sektörlerinin bir bütün olarak düşünülmemesi ve 
üretilen hammaddelerin katma değeri yüksek uç ürünlere dönüştürülememesi nedeni ile 
madenlerimizin ekonomiye katkısı sınırlı kalmıştır. Sonuçta Ülkemiz, yıllardır dünya 
pazarlarında söz sahibi olduğumuz bazı madenleri dahi ithal eder duruma gelmiştir.  

Ülkemizde inşaat sektöründe kullanılan kumlarda dahi standartlaştırılmış bir üretim 
politikası uygulanamamaktadır. Bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılmış bir çok maden 
yatağımız herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın atıl durumda beklemektedir. Mevcut sınırlı 
üretim ise daha çok ön işlem gerektirmeyen doğal taşlar, tuz, alçıtaşı, manyezit ve bor gibi 
endüstriyel hammaddeler alanında yoğunlaşmaktadır. Bakır, kurşun-çinko, demir, krom vb 
metalik madenlerin üretimi çok kısıtlı olup üretilen madenler genellikle ham halde dış 
pazarlarda alıcı bulmaktadır. Potansiyel olarak varlığı bilinen toryum, nadir toprak elementleri 
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gibi bazı stratejik madenlerimiz ise henüz bu madenleri işlemek için gerekli olan teknolojiye 
ulaşılamaması nedeniyle verimli bir şekilde değerlendirilememektedir.  

3. Konya’nın Doğal Kaynakları 

Konya ili, toprak, nüfus, ekonomi ve maden kaynakları bakımından Orta Anadolu 
Bölgesinin önemli illerinden biridir. Türkiye'nin en büyük Alüminyum (boksit) ve magnezit 
yataklarının yanısıra kömür kil çimento ham maddeleri kurşun-çinko barit madenleri ile 
önemli oranda yeraltısuyu rezervleri bulunmaktadır. Son yıllarda Karapınar’da bulunan linyit 
yatakları ile Konya bu kaynaktan enerji üretecek konuma gelmiştir. 

3.1. Konya’da Metalik Maden Yatak ve Zuhurları 

Konya il sınırları içinde teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek büyüklükte 
en önemli metalik maden alüminyumdur. Türkiye’nin tek alüminyum fabrikası 
Seydişehir’dedir. Seydişehir çevresindeki Mortaş ve Doğankuzu yatakları uzun yıllar Etibank 
Tarafından işletildikten sonra 2005 yılında özelleştirilmiştir. Bölgede Çatmakaya ve 
Morçukur yatakları ise işletilebilecek durumdadır. Seydişehir yöresindeki boksitler rezerv ve 
üretim standartları açısından, dışarıdan boksit ithaline gerek kalmadan işletmeyi uzun bir süre 
beslemeye yetecek miktardadır. Derebucak ve Seydişehir civarındaki alüminyum yataklarının 
toplam 40 milyon tona yakın rezervi vardır (Tablo 1, Şekil 1).  

 

Son yıllardaki altın aramaları ile Hüyük, (Kurşunlu-Sızma-Ladik) Selçuklu ve Đnlice 
(Meram) bölgelerinde önemli altın potansiyeli belirlenmiştir. Bozkır, Hadim ve Yunak’ta 
demir, Meram, Altınekin ve Çumra’da krom, Bozkır, Hadim ve Selçuklu’da kurşun çinko, 
Sızma (Selçuklu)’da civa ile birlikte Bozkır, Hadim, Güneysınır ilçelerinde manganez yatak 
ve zuhurları vardır (Tablo 1, Şekil 1). Sarayönü, Sızma ve Ladik bölgelerindeki civa sahaları 
geçmiş yıllarda işletilmiştir.  

 

Tablo 1. Konya Bölgesi Metalik Maden Yatakları. 

Maden Đlçe Mevki Rezerv Diğer Özellikler 

Altın 

Hüyük  Arama ve inceleme 
Selçuklu  Arama ve inceleme 
Meram- Đnlice Fizibilite 
Bozkır  Zuhur 

Alüminyum (boksit) 

Derebucak 
Uğurlu Beldağ 16.000 t  

Gencek, Kızıltoprak Evler 3.300 t  

Seydişehir 

Çatmakaya 3.000.000 t Etibank’a ruhsatlı 
Elmasut, Doğankuzu 14.500.000 t Etibank tarafından işletilmekte 

Elmasut, Mortaş 12.300.000 t Etibank tarafından işletilmekte 
Susuz Kurna 57.000 t Etibank’a ruhsatlı  

Elmasut Ağaçyolu 835.000 t Etibank’a ruhsatlı 
Morçukur 183.000 t Etibank’a ruhsatlı 

Çardasırtı, Heseyeri, 
Bademli, Kovacık, Eğlen 

10.500 t Etibank’a ruhsatlı 

Halkapınar Kayasaray  
Civa Selçuklu Sızma, Kurşunlu Etibank tarafından işletilmiştir 

Demir 

Bozkır Çatköy, Kovanlık Karstik boşluk dolgus 

Hadim 
Aladağ, Eşenler-

Demirlidağ 
Düzensiz merceklerde hematit ve 

çok az galenit 
Eğiste, Çataloluk Karstik boşluk dolgusu 
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Yunak Avdan Karstik dolgular halinde hematit 
Krom Altınekin Maydaş, Kovalı Küçük bir zuhur 

Krom 

Çumra Sodur, Camili, Ören 12.000 t Zaman zaman işletilmiştir 
Beyşehir Huğlu 80.000 t Zaman zaman işletilmiştir 

Meram Karlamın, Çatak 
Ana kayaç içinde saçılımlar 

halinde 

Kurşun - Çinko 
Hadim Kızılgeriş 20.000 t Karbonatlı cevher 
Bozkır Küçüksu 28.000 t Karbonatlı cevher simitsonit  

Selçuklu Kurşunlu, Sızma -Zuhur, az miktarda işletilmiştir 

Manganez 

Bozkır Yelbeyi 12.000 t
Pelajik çökeller ve radyolaritler 

arasında bantlar halinde 
Beyşehir   

Çumra Güneysınır 1.500 t
Pelajik çökeller ve radyolaritler 

arasında bantlar halinde 
Bozkır Farklı küçük zuhurlar  
Ereğli ?  

 

 

3.2. Konya’daki Endüstriyel Hammadde Potansiyeli 

Türkiye’nin en büyük magnezit yatakları Meram’da bulunmaktadır. Konya’da kurulu 
krom-manyezit fabrikası, Çayırbağ, Meram manyezitlerini kullanmaktadır. Akşehir-Beyşehir-
Bozkır ilçelerinde bir kısmı işletilen barit yatakları bulunmaktadır.  Konya-Doğanhisar’da 
seramik-kil yatağı işletilmektedir. Sağlık’da kaolen ve bentonit sahası, Ilgın’da kil sahası 
vardır. Yine ilimizin değişik yörelerinde endüstride kullanılabilecek nitelikte jips, kaolen, 
mermer, sodyum sülfat ve taraverten yatak ve zuhurları bulunmaktadır (Tablo 2, Şekil 2). 

3.3. Konya’daki enerji kaynakları 

Konya enerji kaynakları açısından sadece linyit bakımından zengindir. Son yıllarda 
MTA tarafından yapılan sondajlarda Ereğli bölgesinde1000 m derinlikte ve 40 m kalınlığında 
petrollü şeyl tabakası bulunmuş olup bu alanda çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 
Konya’daki jeotermal kaynaklar ise daha çok sağlık amaçlı içme ve kaplıca suyu olarak 
kullanılabilecek niteliktedir. 
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Şekil 1. Konya Bölgesi Metalik Maden Yatakları Haritası. 
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Tablo 2. Konya’daki endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları 

Hammadde Đlçe Mevki Rezerv Kullanımı ve diğer özellikler 

Barit 

Akşehir 

Çimendere Akbeltepe, Yellibeltepe  Düzensiz mercekler şeklindedir. 
Tekke köyü Avlun Mezarlığı 
Yamuksöğüt Hisarardı, 
Kömürcütepe 

 Düzensiz mercekler şeklindedir. 

Savaşköyü Sarıtaş 1.000.000 t Yer yer işletilmektedir 

Beyşehir 

Pınarbaşı, Keçiköy,  
Zıvarık Köyü 

12.750.000 t 
Özel şahıslar ve Etibank 

tarafından işletilmektedir. 

Güvendik 5.000.000 t 
Zaman zaman özel sektör 
tarafından işletilmektedir 

Hüyük Đlmen Köyü, Eğrioluk Kale T. 5.000.000 t 
Özel sektör tarafından 

işetilmektedir. 
Dağanhisar Davras  Zuhur 
Güneysınır Habiller-Alanözü  Zuhur 
Bozkır Işıklar, Hisarlık  Zuhur 

Grafit 
Selçuklu Meydanköy  Kalite değişken 
Bokır Yeniköy  Zuhur 

Jips 
Cihanbeyli Yeniceoba ?  
Ereğli Ayaz Mevkii CaSO4 %98 Masif yer yer ekonomik boyutta 

Kaolen Beyşehir Tocak Yaylası, Damlapınar 1.600.000t 
Beyaz ve renkli pişen refrakter 

özellikte 
Diatomitli 
bentonit 

Çumra Çomaklar Köyü Atgediği 16.000.000 t 
Ağartma toprağı ve izolasyon 

tıuğlası 

Kil Çumra Çomaklar Köyü, Đğdeliharman 1.800.000t 
Renkli pişen seramik hammadesi 

ve ağartıcı 
Bentonitik 
Kaolen 

Doğanbey Kükürt Yaylası 10.000 t 
Seramik kaoleni olabilecek 

nitelikte 
Kaolinitik 
illitik kil 

Ilgın 
Haremiköy Haremiocağı,  
Torbalı ocağı, Çavuşçu düzlüğü 

7.000.000 t 
Kaba seramik ve fayans 

hammadesi 
Bentonitik 
Kaolen 

Meram 
Sağlık, Seyliktepe,  
Tekneninkafa T 

209.000 t 
Karo, fayans ve sermaik 
hammaddesi özelliğinde 

Kaolen Meram Tatköy Akkır 25.000 t 
Seramik kaoleni olabilecek 

nitelikte 
Kuvars Kulu Soğukkuyu   

Manyezit 

Çeltik  Torunlar Köyü 78.000.000 t Sedimanter silis oranı yüksek 

Ereğli Delimahmutlu Eğerkaya 310.000 t 
1km uzunluğunda 6-8 m 

kalınlığında 

Meram 

Çayırbağı, Çiçekdağı 4.200.000 t 
Krom - Manyezit tarafından 

işletilmekte 
Helvacıbaba, Fakkayayla 10.000 t Zaman Zaman işletilmekte 
Meram 52.500.000 t Krom - Manyezit  

Krom – Manyezit 
Tarafından işlenmekte 

Çayırbağı Köyü, Keklikpınarı 2.000.000 t 

Yunak 

Köyüstü 10.000 t Yumrulu tip manyezit 

Meşelik Köyü, Birim T, Muhadır 
SinanTepe, Karataş, Böğrüdelik 

5.000.000 t 
Çitosan ve Konya Krom - 

Manyezit tarafından zaman 
zaman işletilmekte 

Mermer 

Akşehir Mevlütlü Köyü Yukarı Kaletepe  
Akşehir siyahı, Özel sektör 

tarafından işletilmekte 

Kadınhanı Atlantı, Hammelitepe 50 Milyon m3 
açık gri beyaz renkli, Sık 

eklemli, iri kristalli 

Sarayönü 
Ladik Ayyilestepe  Koyu gri, Đşletilmemektedir 
Kurşunlu  Koyu gri, Đşletilmemektedir 
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Sepiyolit Yunak Böğrüdelik, Üçkuyular  
Boyutları 25-30 cm çapında 

yumrular halindedir. 
Sodyum 
Sülfat 

Cihanbeyli Bolluk Gölü Yeterli 
Özel sektör tarafından 

işletilmektedir. 

Sölestin Ereğli 
Gökçeyazı, Kuşaklı Tepe, Kayalı 
Dere 

Zuhur 
Kireçtaşı boşluk ve çatlaklarında 

epijenetik 

Pomza 
Selçuklu Ulumuhsine-Küçükmuhsine   
Beyşehir Yunuslar   
Ereğli Zengen   

Traverten Meram Dikmeli 
10-12 milyon 

m3 

Traverten görünümlü gölsel 
kireçtaşı, Özel sektör tarafından 

işletilmektedir. 

Tuz Cihanbeyli Tuzgölü, Yavşan, Gündoğdu Yeterli 
Çevredeki fabrikalarda rafine 

edilmektedir 
Üleksit (bor) Karapınar Nasuhpınarı Zuhur Güncel yumrular halinde 

 

 

Şekil 2. Konya Đli Endüstriyel Hammadde Zuhurları 
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3.3.1 Konya’daki linyit yatakları 

Konya’da Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Selçuklu ve Karapınar ilçelerinde Pliyosen 
yaşlı orta ve düşük kaliteli 10 adet linyit sahası vardır (Tablo 3, Şekil 3). Genellikle 
konutlarda ısıtmada kullanılmayacak nitelikteki bu yatakların bazıları TKĐ ve özel sektör 
tarafından işletilmektedir. Ilgın Haremiköy sahasında ayrıca pilot çapta hümik asit üretimi 
yapılmaktadır. Son yıllarda MTA tarafından bulunan Kavuklar (Karapınar) sahası ise 1.28 
milyar tonluk rezervi ile termik santralde elektrik üretiminde kullanılabilecek niteliktedir 
(MTA, 2009).  

 
Tablo 3. Konya’daki linyit yataklarının rezervleri ve orijinal kömürde bazı özellikler 

Đlçe Mevki Kalınlık Rezerv (103 ton) Nem (%) Kül (%) Isıl değer (kcal/kg) 

Ilgın 

Haremi 0.5-24.45 10000 50.31 11.38 2239 
Kurugöl 0.5-30 50000 50.30 11.40 2180 
Bulcuk ~0.8 1000 ~50.00 ~14.00 ~1900 
Yukarıçiğil ~1 1500 ~50.00 ~14.00 ~2100 

Beyşehir 
Avdancık 1.75-15.35 168000 45.35 23.03 1155 
Karadiken 4.66-14.36 200000 47.62 25.24 1108 
Akburun 0.54-3.85 140000 36.98 26.83 700 

Seydişehir Akçalar 1.2-4.1 115500 48.88 27.05 1083 
Selçuklu Başarakavak ~0.7 ~1000 ~40 ~25 ~1200 

Karapınar 
Beşkuyu ~0.4-1.3 10000 ~30 ~13 ~2000 
Kavuklar 0.5-280 1280000 ~45 ~18 1460 
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Şekil 3. Konya’daki linyit yataklarının yerleri 

 

 

3.3.2. Konya’daki sıcak su kaynakları 

Sıcak su kaynakları Konya’da tektonik bakımdan etkin ve kırık zonlarının yoğun 
olduğu Tuzlukçu, Ilgın, Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir ve Seydişehir Đlçeleri ile Cihanbeyli, 
Karapınar ve Ereğli civarında yoğunlaşmaktadır (Şekil 4). Konya’daki sıcak su kaynaklarının 
hemen hemen tamamı içme ve kaplıca suyu olarak kullanılabilecek niteliktedir. Ayrıca Đnlice 
(Meram) civarında yapılan aramalarda 60oC sıcaklıkta bir kaynak bulunmuştur.  Konya’daki 
jeotermal kaynaklardan Yeşildağ ve Kaşaklı (Beyşehir), Köşk (Hüyük), Ilgın, Đsmil (Karatay), 
Kavak (Seydişehir), Pazarkaya (Tuzlukçu) ve Đnlice (Meram) kaynaklarında sıcaklık 30 oC’ın 
üzerindedir. Son yıllarda MTA ve özel sektör tarafından Konya kent merkezi dahil olmak 
üzere, Cihanbeyli, Tuzlukçu ve Ereğli yörelerinde bir çok potansiyel jeotermal saha 
keşfedilmiştir.  
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Şekil 4. Konya’daki sıcak su kaynaklarının yerleri ve kaynak sıcaklıkları 

 

3.4. Konya’daki doğal yapı malzemeleri 

Konya'nın birçok yerinde çimento sektöründe kullanılabilecek nitelikte kireçtaşı, kil, 
jips, tras ve puzolanik malzeme bulunmaktadır. Yine güncel olarak doğal yapı malzemesi 
olarak kullanılan çok sayıda kum, çakıl, kırma taş kaynağı vardır. Ancak doğal yapı 
malzemelerinin önemli bir bölümü bulundukları yerlerde yerel imkânlarla üretilip 
kullanıldıkları için gerçekçi bir rezerv belirleme çalışması yapılamamaktadır. Bir bölümü 
endüstriyel hammadde olarak kullanılan kil, kaolen, bentonit yatakları aynı zamanda doğal 
yapı malzemesi olarak ta değerlendirilebilmektedir. Bozkır, Hadimi Halkapınar ve Ilgın 
ilçelerinde inşaat sektöründe kullanılan toz kireç, yine Selçuklu, Çumra ve Karapınar 
ilçelerinde kum yatakları vardır. Selçuklu, Ilgın ve Hüyük ilçelerinde tuğla kiremit toprakları 
bulunmaktadır (Tablo 4, Şekil 5). Asfalt, inşaat, karayolu ve demiryolu inşaatlarında, baraj ve 
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tünellerin imalinde kullanılan bir çok kireçtaşı, kırma taş, tüf, andezit ve bazalt rezervleri ise 
halen aktif olarak işletilmektedir. 

 

Tablo 5. Konya Đli bilinen doğal yapı malzemeleri 

Hammadde Đlçe Mevki Rezerv Kullanımı ve diğer özellikler 
Doğaltaş (andezit-
bazalt vb.) 

Kulu Soğukkuyu  Đşletilebilir 
Selçuklu Sille  Đşletilebilir 

Çimento 
hammaddeleri 

Meram Erenkaya  Đşletilebilir 

Kireçtaşı (toz 
kireç) 

Bozkır Kızılcalar 150.000.000 t Đşletilebilir 
Hadim Çobanağacı Bentboğazı 37.500.000 t Đşletilebilir 

Halkapınar 
Cilaslıkaya, Taşlıcatepe 
Kızılkaya 

8.000.000 t Ereğli Şeker fabrikası  

Ilgın Tekeler Köyü Kızıltepe 24.000.000 t Ilgın Şeker fabrikası  

Kum 
Çumra May Yeterli 

Özel sektör tarafından 
işletilmektedir. 

Karapınar Merdivenli ve çevresinde Yeterli 
Selçuklu Pınarbaşı, Sarıcalar Yeterli 

Tuğla - Kiremit 
toprağı 

Akşehir 
Nadir, Çöllüorman, 

Pazarkaya 
7.000.000 t  

Hüyük Đlçe çevresi Yeterli  

Ilgın 
Yazlıca, Balkı, Başköy 40.000.000 t Örtü kalınlığı 50 cm 

Yavaşan Yeterli  
Sarayönü Bahçesaray, Bosman Yeterli Kiremit için sorunlu 
Selçuklu Yazır  Yeterli  
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Şekil 5. Konya Đli bilinen doğal yapı malzemeleri 

 

 

4. Değerlendirme Ve Sonuçlar 

Madencilikte en önemli konu o madenin varlığının ortaya çıkarılması yani arama 
faaliyetleridir. Dünyada artık bir yeri geziyorken tesadüfen madeni bulma ya da amatör kişi 
veya grupların basit yüzey gözlemleri ile madeni keşfetme gibi şansları çok azalmıştır. 
Kısacası mostra (yüzlek) madenciliği devri kapanmıştır. Dolayısıyla maden aramacılığının bu 
konu hakkında uzmanlaşmış yerbilimciler tarafından bilimsel verilere dayanılarak yapılması 
gerekmektedir.  

Temel eğitimini jeoloji mühendisliği alanında tamamlamış bir yerbilimcinin en 
azından hangi madenin hangi jeolojik ortamlarda bulunabileceği konusunda bir ön bilgisi 
vardır. Öte yandan jeoloji mühendisleri yüzeyde gözlediği bir kayaçtan, mineralden veya 
ayrışma yüzeyinden yola çıkarak gömülü bir cevherin bulunabileceği yerleri kuvvetli bir 
ihtimalle bilebilmektedir. Maden yataklarının en ekonomik yöntemlerle aranabilmesi için 
ilgili madenin jeolojik ve stratigrafik konumu, yapısal jeolojik, jeokimyasal, mineralojik ve 
petrografik özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu verilerin ışığı altında 
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maliyeti nispeten yüksek olan ve olan yarmalı, sondajlı, jeofizik ve jeokimyasal yöntemlerin 
hangi yoğunlukta uygulanacağına da karar verecek olan yerbilimcilerdir. Ülkemizin aktif bir 
tektonik kuşak üzerinde bulunması bazı madenlerimizin daha önce tek bir kütle iken 
bölünmesine ve ötelenmesine neden olmuştur. Sahanın yapısal jeolojik özelliklerinin iyi 
bilinmesi faylarla ötelenmesi muhtemel olan parçalanmış cevher kütlelerinin hangi doğrultuda 
nereye kadar ötelendiğini ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca mineralojik petrografik, jeokimyasal 
ve hidrojeolojik yöntemler; cevherin mineral türlerini, yankayaç içindeki dağılımını, hangi 
kaynağa bağlı olarak oluştuğunu, kaynaktan itibaren hangi mekanizmalarla sözkonusu sahada 
çökeldiğini ve zenginleştiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yöntemlerle varlığı henüz ortaya 
çıkarılmayan benzer oluşum mekanizmasına sahip olan ve bir çok maden yatağı da ortaya 
çıkarılabilmektedir. Dolayısıyla maden aramacılığında jeoloji mühendisliğinin bilgi ve 
pratiğinin mutlaka en başta ele alınması kaçınılmaz bir sorumluluktur. 

Ülkemizin ulusal sanayi politikası ve ulusal enerji politikası yanında “milli bir 
madencilik politikası” oluşturulması zorunludur. Bu çerçevede Maden kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi meselesi tek başına “madenciliğin geliştirilmesi” olarak ele almak eksik bir 
yaklaşım olacaktır. Madenlerimizin değerlendirilmesi konusu “ülke gelişiminde madenciliğin 
katkılarının artırılması”  şeklinde daha bütünlüklü bir perspektifle ele alınması gerekmektedir.  

Ülkemizin önemli bir maden potansiyeline sahip olması ve bu kaynakların en uygun, 
etkin ve verimli şekilde ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için “Milli madencilik 
politikası” ile mümkündür. Milli madencilik politikasının ana çizgileri aşağıda sayılan 
öneriler doğrultusunda belirlenmelidir. 

Madenlerin hammadde halinde dış satımı desteklenmemeli ve ülke içinde işlenmesi 
olabildiğince özendirilmelidir.  

1. Yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler etkin biçimde izlenmeli, ve 
kritik kaynaklar için maden aramaları her türlü etkin araçla desteklenip, teşvik edilmelidir.  

2. Madencilik sektöründe kullanılan makine, donanım ve diğer ekipmanın ülke 
içinde üretilmesine yönelik yatırımlar özendirilmelidir.  

3. Maden ve endüstriyel hammadde yataklarının talan edilmeden, önemli bölümü 
yeraltında bir daha kazanılamayacak şekilde terk edilmeden işletilmesi için yasal önlemler 
alınmalı ve düzenli denetimler yapılmalıdır.  

4. Ek istihdam ve katma değer yaratan yerel, küçük ölçekli, el emeği 
madenciliğin korunması ve geliştirilmesi için yasal, ekonomik ve eğitimsel önlemler 
alınmalıdır.  

5. Madencilik sektöründe çok istismara neden olan iş güvenliği, işçi sağlığı ve 
çevre sağlığı ile ilgili köklü önlemler alınıp ödünsüz uygulanmalıdır. 

6. Maden işletmelerinin kendi iç fizibilitelerinin yanında, çevre ve öteki doğal 
kaynaklara etkilerini de göz önüne alan yarar/zarar değerlendirmesi yaptırılıp kesin işletme 
kararları buna göre verilmelidir.  

7. Mevcut şartlara göre ekonomik olmayan gereksiz ve tekrar çalışmalar 
önlenmeli ve bunun için kaynak ayrılmamalıdır.  

8. Madencilik alanında yapılan faaliyetler, elde edilen sonuçlar, ülke 
kalkınmasındaki önemi hakkında toplum bilgilendirilmeli ve söylentiler önlenmelidr.  

9. Yukarıda sayılan faydaların ortaya çıkarılabilmesi için madencilik arama, 
işletme ve zenginleştirme süreçleri AR-GE yatırımlarıyla desteklenmelidir.  
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10. Arama, işletme ve zenginleştirme aşamalarında günümüzde kullanılan yöntem 
ve gereçlerin geliştirilerek daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması için gerekli 
bilimsel ve teknoloji bilgisinin üretilmesi, temel araştırmaların yapılması ve üst düzeyde 
stratejik hedeflerin seçilmesi için birikimli, donanımlı ve özerk bir “Milli Doğal Kaynaklar 
Enstitüsü” gereklidir.  

Buna göre Milli madencilik politikası; bilimsel ve teknolojik verilere dayalı, 
istihdam ve katma değeri artıran, çevresel, tarımsal, kültürel ve diğer doğal kaynakları 
olabildiğince  koruyan, üretimden pazarlamasına kadar emeği geçen bütün tarafların 
söz sahibi olduğu ve her aşamasında ülke menfaatlerine uygun olarak planlanan 
madencilik” olarak özetlenebilir.  
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