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Maden Kapatma Planlaması ve Doğaya Yeniden Kazandırma
Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; yayınlanan reklam ve ilanların tüm sorumluluğu
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Yazılar Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla kaynak gösterilerek
kullanılabilir. Dergimiz Basın Meslek İlkeleri’ne uymayı taahhüt eder.
Yazım Kuralları
Madencilik ve ilişkili tüm meslek dallarında (maden arama, işletme, jeoloji, jeofizik, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi
sağlığı, teknoloji, yazılım, donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılar dergimizde yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme
popüler bilim makalesi şeklinde olabilir; ancak daha önce başka bir dergide yayınlanmış olan yazılar dergimizde yayınlanmaz.
Yazılar word veya pdf formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300dpi) jpg,
bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın
idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar ile iletişime
geçilecektir. Gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.

Maden Türkiye Fuarının Ardından…

Fuarlar maden
şirketleri
için çok
önemli
bir fırsatı
sunarlar:
Halkla ilişkiler...

Sektörel fuarlar, ürün ve hizmetlerini potansiyel müşterilerine tanıtmak ve yeni müşteriler
kazanmak isteyen firmalarla, yeni firmaları ve
ürünleri tanımak isteyen tüketicileri buluşturan, ender bulunan ortamlardır. Bu ortamlar
belirli sektörlere hitap ettikleri için tüketiciler açısından hedefe ulaşabilmenin, pek çok
alternatifi bir arada bulabilmenin tek yoludur.
Fuarlarda üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin
kolayca kurulmasının yanı sıra üreticiler arasındaki iletişim de artar. Firmalar birbirlerini daha
yakından tanır, rekabet kuralları çerçevesinde
ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırmaya
yönelirler. Bu fuarlar maden sektörü açısından,
özellikle maden üreticisi firmalar için önemli
bir başka fırsat da sunar: Halkla ilişkiler… Pek
çok insan bir maden işletmesini ziyaret etme
fırsatı bulamaz. Dolayısıyla maden işletmeciliği
hakkında gözlemlere dayalı bilgi sahibi olamaz.
Ancak hiç değilse böyle organizasyonlara
katılarak maden şirketleri hakkında “doğru”
bilgilere ulaşabilirler. Böylece maden üreticileri
de imajlarını iyileştirme imkanı bulurlar.
Hepimizin bildiği gibi Kasım ayı içerisinde
TÜYAP Maden Türkiye Fuarı gerçekleştirildi. İki
yılda bir gerçekleştirilen bu fuar madencilik
sektörü için gerçekten önemli bir etkinlikti.
Ancak 2010 fuarı, bana göre, oldukça zayıf
geçti. Bu zayıflık belki de tek bir nedene bağlanabilir: 9 gün süren bayram tatili… Çünkü fuar
tarihi seçilirken, bayram tatilinin hemen öncesi
tercih edilmiş, ilk iki günü tatil öncesinde, son
iki günü de bayram tatili içinde yer almıştır.
Maalesef tatili çok seven bir millet olduğumuz
hesap edilememiş, dolayısıyla fuara gelen ziyaretçi sayısı oldukça düşük seviyelerde kalmıştır.
Aynı şekilde katılımcı firma sayısı da, ülkemizde
faaliyet gösteren firmalar düşünüldüğünde, oldukça düşük olmuştur. Katılımcı firma sayısının
azlığı konusunda organizasyonla alakalı çeşitli
sıkıntılar olduğu duyumlarını almış olsak bile

O. Çağım TUĞ, Burak YAĞMUR, Onur AYDIN - TÜYAP Maden Fuarı

konu genelinde bu durum ülke madenciliğinin
gelişimi açısından bir olumsuzluktur.
Fuarda dikkatimi çeken çok önemli iki konudan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi;
gördüğüm kadarıyla neredeyse yerli ziyaretçiden çok yabancı ziyaretçinin fuara gelmiş
olmasıydı. Yerli ziyaretçiler sanıyorum tatil yapmayı mesleklerini ve kendilerini geliştirmeye
tercih etmişlerdi! Yabancı ziyaretçiler ise fuarda
ne kadar fırsat varsa bunları sonuna kadar
değerlendirdiler. Yabancı sermayeli şirketler ve
şahıslar da tabii ki ülkemizde faaliyet gösterme
hakkına sahipler ancak bu sektörde her şeyden
önce yerli madenci önemli bir pozisyonda yer
almalıdır. Ülke madencisi sadece kendi şirketini
(kendi cebini) düşünür, sektörün gelişimine
katkı sağlamazsa herhangi bir söz söylemeye
de hakkı olamayacaktır.
Dikkatimi çeken ikinci konu ise, maden
üreticisi şirketlerin fuara katılım sayısının azlığı,
maden arama, sondaj, jeofizik, danışmanlık
şirketlerinin de yokluğu oldu. Fuar sanki bir
makine fuarı havasında geçerken yalnızca
Soma Grubu, Tüprag, Koza Altın, Anagold gibi
birkaç özel maden şirketi ve TKİ, Eti Maden gibi
devlet şirketleri fuarda yer aldı. Ülkemizde faaliyet gösteren irili ufaklı yüzlerce maden şirketi
varken ve bu tip fuarlara katılım KOSGEB gibi
kuruluşlar tarafından destekleniyorken neden
ilgisiz kalındı, anlamak mümkün değildir.
Ziyaretçilerin ve katılımcı firmaların bu
fuara karşı gösterdiği ilgisizlik aslında düzenlenen tüm etkinliklere karşı sürdürülmektedir.
Ülkemizde düzenlenen kongreler, sempozyumlar, seminerler maalesef yeteri kadar ilgi
görmemektedir. Bu tip etkinlikler, yaşanan
gelişmelerin aktarıldığı ortamlar olmalarının
yanı sıra, mevcut sorunların çözümüne yönelik
adımların atıldığı ortamlardır aynı zamanda. Bu
yüzden madenciler, karşılaştıkları etkinlikleri
daha ciddi bir şekilde değerlendirmeli, yalnızca
firmaların dağıttıkları promosyon ürünlerini
toplamak yerine olabildiğince aktif bir şekilde
etkinliklerden faydalanmalıdırlar. Firmalar ise
yaşanan tüm sorunlara rağmen fuarlarda ve
diğer etkinliklerde mutlaka yer almalı, ülke
madenciliğini geliştirmek için ellerinden geleni
yapmalıdırlar.
Sayıları az da olsa fuarı ziyaret eden tüm
madencilere ve fuara katılan tüm firmalara
maden sektörüne sağladıkları katkıdan dolayı
teşekkür ederiz.
Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

Türkiye’den Haberler
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yayınlandı

Geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan 5995 sayılı ‘Maden Kanununda ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un ardından Madencilik
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
de 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmelik, ruhsat ve sertifika
verme, maden arama, işletme dönemleri
işlemlerine, ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve kontrolüne, buluculuk hakkına, terk, devir
ve intikal işlerine, arama ve işletmede
maden üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgelere,
ödenecek bedellere, faaliyette bulunmak için alınacak izinlere, maden siciline
ve kamulaştırma işlemlerine, maden
arama ve işletme faaliyeti ile Devlet ve
il yolları, otoyollar, demiryolları, hava
limanı, liman, baraj, enerji tesisleri,

petrol ve doğal gaz, jeotermal boru
hatları ve tesisleri, su isale hatları gibi
benzeri kamu yatırımlarının birbirlerini
engellemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı
maden arama ve işletme faaliyetinin
yapılamaz hale gelmesi, kamu ve özel
yatırım için başka alternatif alanların
bulunamaması durumunda yapılacak
işlemlere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman
gibi projelerde kullanılacak yapı ve
inşaat hammaddelerinin üretimi için
izin verilmesine, kanun hükümlerine
göre herhangi bir sebeple hükümden
düşmüş, terk edilmiş ruhsatlı sahalar
ile bu sahalardan taksir edilmiş alanların, Kanunun ilgili maddeleri gereğince
ihale edilmesine ilişkin usul ve esasları
kapsamaktadır.
Kasım 2010

Koza, bakır madenciliğine
başlıyor

Bizden bir haber:

Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş.
İMKB’ye gönderdiği yazıda, Diyarbakır’ın
Çüngüş ilçesinin yaklaşık 6 km batısında yer alan ve bakır mineralizasyonu
bakımından önemli potansiyele sahip
bir ruhsatı % 4 rödovans karşılığında
üçüncü şahıslardan devraldığını açıkladı. Söz konusu ruhsat alanı içinde yer
alan bakır mineralizasyonunun, jeolojik
olarak Güneydoğu Anadolu bindirme
kuşağının hemen güneyinde, Çüngüş
formasyonu olarak da bilinen kumtaşıkiltaşı ardalanmasından oluşan kayaçlar
içerisine yerleştiği bildirildi. Şu ana
kadar cevherli zon içerisinden alınan
numunelerde bakır oranının % 2,94’e
kadar çıktığı belirtilirken, devralınan bu
yeni sahanın, şirketin bölgedeki arama
faaliyetlerine çok önemli katkı sağlaması
bekleniyor. Şirket ayrıca, Diyarbakır ili
Sason ilçesinde bulunan ruhsatlı sahalarında da halen yürütmekte olduğu
arama faaliyetleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde sondaj çalışmalarına
başlayacağını da duyurdu.
Kasım 2010

Dergimiz yazarlarından Sean Dessureault ve Mustafa Kahraman Ekim
ayı içerisinde gerçekleştirdikleri Türkiye ziyareti kapsamında Ankara’ya
gelerek dergimize ziyarette bulunmuşlardır. Ankara gezileri esnasında
Maden Mühendisleri Odası’nı da ziyaret ederek oda yönetim kurulu üyelerine bir sunum yapmışlardır. Sunumda, Amerika Birleşik Devletleri’nde

6

Zorlu’nun nikelde hedefi büyük
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Nazif ZORLU, yıllar süren çalışmalarının karşılığında Manisa - Gördes’te
ve Eskişehir’de zengin nikel yatakları
bulduklarını, yalnızca Manisa’da 500
bin ton kapasiteli, yaklaşık 10 milyar
USD değerinde rezerv tespit edildiğini
bildirdi. Zorlu “10 bin ton kapasiteli nikel
rafinerisi kuracağız. 2011’de yatırımına
başlıyoruz. Tesis 2013’te üretime geçmiş
olacak. Üretimin tamamı ihraç edilecek. Başlangıç için 250 milyon dolarlık,
sonraki yıllarda da kapasitemizi 10 bin
tona çıkararak 500 milyon dolarlık nikel
ihracatı yapmayı planlıyoruz. Rafineri
kapalı ve çevreye duyarlı bir sistemle yapılacak. Çevreye olan sorumluluğumuz
doğrultusunda madencilik alanındaki
çalışmalarımızı “kapalı sistem”le gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Kasım 2010

Sean Dessureault ve Mustafa Kahraman’dan Türkiye ziyareti
gerçekleştirilen kömür madenciliği
faaliyetlerine ve Sean Dessureault’un
yöneticiliğini yaptığı MISOM (Mining
Information Systems and Operations
Management) Laboratuarına ilişkin
bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca yakın gelecekte dergimiz ile birlikte düzenlenecek eğitim çalışmaları konusunda bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.
Ekim 2010

Eurasian Minerals Akarca Projesi’nin sondaj sonuçlarını açıkladı
Kanada merkezli Eurasian Minerals, Centerra Gold Inc. ile ortak olarak
Bursa’da sürdürdüğü Akarca Altın
Projesi’nin sondaj sonuçlarını 29 Ekim’de
açıkladı. Küçükhuğla ve Huğla tepelerindeki zonları hedef alan bu seneki sondaj
programında şu ana kadar toplamda
1052,3 metre olmak üzere 8 kuyu
açıldığı belirtildi. Bu bölgede yapılan

önceki çalışmalarda sondaj deliklerinin %
75’inde kayda değer altın - gümüş mineralizasyonu saptandığı açıklanırken, bu
seneki sondaj programında açılan AKC-25
deliğinin numune değerleri, 71,9 metrede
ortalama 1,13 g/t altın ve aynı delikte
3,45 metre aralığındaki kısımda ortalama
4,77 g/t altın ile 98,83 g/t gümüş şeklinde
belirtildi.
Ekim 2010

Stratex International: İnlice’de fizibilite sona yaklaştı
Stratex International plc’nin Kasım
ayında yayınladığı raporda, NTF İnşaat
Ticaret Ltd. Şti. ortaklığında yürütülen
İnlice Altın Projesi kapsamında yapılan
fizibilite çalışmalarının Ocak 2011’de
sonlandırılacağı bildirildi. Arama
lisansının işletme lisansına dönüştürüldüğü İnlice Projesi’nin ÇED raporunun
ise Haziran 2011’de tamamlanacağı
belirtilirken, ilk üretimin 2012 yılının
ilk çeyreğinde yapılmasının planlan-

dığı açıklandı. Ayrıca Altıntepe Altın
Projesi’nde yüksek tenörde oksit materyal belirlendi, en iyi değerler ise 43,00
metrede ortalama 5,39 g/t ve 41,00
metrede 3,08 g/t altın olarak açıklandı.
Stratex CEO’su Bob FOSTER konuyla ilgili
olarak “ İnlice Projemiz’de yürüttüğümüz
fizibilite çalışmasının sona yaklaşması ile
beraber Türkiye’de altın üreticisi olmaya
bir adım daha yaklaştık.” açıklamasını
yaptı.
Kasım 2010

MERSEM 2010 düzenlendi

Çalık madende büyümeyi
hedefliyor

MMO’nun düzenlediği Uluslararası
Mermer ve Doğaltaş Kongresi (MERSEM), 14-15 Ekim 2010 tarihlerinde
Afyon’da gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte düzenlenen
Kongre’de sektörün genel değerlendirilmesi yapılarak, yaşanmakta olan
çeşitli sorunlar ve bunların çözümlerine
yönelik görüş ve öneriler ortaya konulmuştur. Yaklaşık 500 delegenin katıldığı
MERSEM’de 30 adet bilimsel çalışma
sunulmuştur. Kongreye Portekiz, İtalya,
İran, Azerbaycan ve İspanya’dan da
bilim insanları katılmıştır. Kongre kapsamında ayrıca “Maden Kanunu Değişikliğinin Mermer Sektörüne Etkileri”
konulu bir panel düzenlenmiştir.
Ekim 2010

Çalık Holding CEO’su Berat ALBAYRAK Reuters ile yapılan bir söyleşide,
grubun cirosunun 2010 yılı sonunda, bir
önceki yıla göre % 50 artışla, 2,2 milyar
USD olacağını, 2011 yılında ise 3 milyar
USD’yi geçeceğini belirterek, enerji,
maden ve telekom sektörlerinde büyüme hedeflediklerini söyledi. Albayrak,
“Maden sektöründe Türkiye ve çevre
ülkelere uzun vadede değer katacak maden lisansları almak ve maden operasyon portföyü oluşturmak istiyoruz” dedi.
Bilindiği gibi Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇALIK 2009’dan beri
Anatolia Minerals Development Ltd.’nin
yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyor.
Ekim 2010

MTA, Beypazarı’nda 200 milyon ton kömür rezervi buldu

4 Aralık
Dünya Madenciler
Gününüz
Kutlu Olsun

MTA, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde
yaptığı çalışmalarda, tahmini rezervin
200 milyon ton olduğunun düşünüldüğü
bir kömür sahasını ortaya çıkardı. Genel
Müdür Mehmet ÜZER, sahada çalışmaların devam ettiğini, bulunan kömürün 400
megavatlık (yıllık ortalama 3 milyar kWh
üretim) bir elektrik santraline yetecek düzeyde olduğunu söyledi. Üzer, Türkiye’nin
yerli kaynağı olan kömürünü mutlaka

kullanması gerektiğine işaret ederek,
Almanya’nın elektrik ihtiyacının yarısına
yakın bölümünü kömürden karşıladığını
hatırlattı. Bazı çevrelerin kömürle ilgili
haksız eleştirileri olduğunu belirten Üzer,
Türkiye’nin kömür arama ve üretim faaliyetlerine devam etmesini ve yeraltındaki
kömürün mutlaka ekonomiye kazandırılmasını temenni ettiğini söyledi.
Kasım 2010

Dünyadan Haberler
Japonya ve Vietnam’dan nadir toprak elementi ortaklığı
Diplomatik sebepler ile Çin’in
Japonya’ya nadir toprak elementi ihracatını durdurmasından sonra sabit stok
sağlanması amacıyla, Japon Toyota Tsusho Corp. ve Sojitz Corp. ile Vietnam’ın
hükümet tabanlı arama şirketi, Vietnam
sınırları içerisinde nadir toprak elementi
kaynaklarının geliştirilmesi kararını
alarak anlaşma imzaladı.

İki ülke arasında gelişen ortaklık
kapsamında, Vietnam’ın başkenti olan
Hanoi’nin 280 km kuzeybatısında bulunan Dong Pao rezervinin geliştirilmesi
ve işletmeye alınması ile Japonya’nın
yıllık nadir toprak elementi ihtiyacının çeyreğini karşılayacak olan 5.000
ton’luk stoğun oluşturulması hedefleniyor.
Ekim 2010

Şili’de grevler bitmiyor
Dünyanın en büyük 3. bakır madeni
olan ve Şili’de bulunan Collahuasi Bakır
Madeni’ndeki 19 günlük grev, henüz
sonuca ulaşmış değil. Şirket yetkilileri
tarafından, grev yapan 1551 işçiden
170’inin geçtiğimiz pazartesi günü
grevden döndüğünün belirtilmesine
rağmen, sendika sadece 36 kişinin grevi
kırdığını ve sonuçsuz kalan görüşmeler
sonuçlanmadan grevin sona ermeyeceğini bildirdi. Collahuasi Madeni’nin

sahiplari Xstrata ve Anglo American
firmalarından yapılan açıklamaya
göre grev yapan işçilere 23 Kasım
gece yarısına kadar zaman verildi ve
yaklaşık 29.000 USD’lik ödemeyi kabul
ederek ve işe dönmeleri istendi. Şirket
grev görüşmelerini bu “son” teklif ile
bitirmek istemiş ve 40 aylık yeni bir
kontratla maaşları % 16,4 arttıracağını
açıklamıştı.
Ekim 2010

Çin, dış yatırımlarının % 24’ünü madencilik sektörüne yapıyor
Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Chen
JIAN, Çin’in doğrudan dış yatırım yüzdeleri içerisinde madencilik endüstrisinin
% 24’lük bir payı olduğunu açıkladı.
Madencilik endüstrisine yaptıkları
yatırımların uluslararası piyasalarda
dünyanın büyük bir kısmının ilgisini çektiğini açıklayan Jian, bütün dış yatırım-

ların Çin yasa ve yönetmeliklerine tabii
olduğunu vurguladı.
Ayrıca Jian, yer altı kaynakları ve
enerji alanında Çinli şirketler ile faaliyette bulunulan ülkenin gösterdiği
işbirlikçi yaklaşımın kaynakların değerine değer kattığını da belirtti.
Kasım 2010

CAT, Bucyrus’u satın aldı

Avusturalya’daki madencilik
projelerinde % 21’lik artış

Madencilik sektörüne sunduğu ürünleriyle dünya devi olarak kabul edilen
Caterpillar, 8,6 milyar USD’lik bir yatırım
ile Bucyrus International’ı satın aldı.
Caterpillar CEO’su Doug OBERHELMAN ise konu ile ilgili olarak “Son birkaç
yıldır müşterilerimiz bize her geçen gün
daha da artan ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, ürün ve hizmetlerimizi genişletmemiz gerektiğini dile getiriyorlardı.”
açıklamasını yaparken, Caterpillar Yöneticisi Steve WUNNING ise Bucyrus’un
alınması ile Caterpillar’ın açık ve yeraltı
işletmeleri için sunduğu ürün ve çözüm
yelpazelerininin genişlediğini açıkladı.
Kasım 2010
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Avusturalya Ziraat & Kaynak Ekonomisi Bürosu’nun yaptığı açıklamaya
göre, son altı ayda Avusturalya’da
geliştirilmekte olan mineral ve enerji
projelerinin değeri geçtiğimiz altı aylık
döneme göre % 21’lik bir artış ile 132,9
milyar USD’ye çıktı.
Dünyanın en büyük kömür ve demir
cevheri üreticisi olan Avusturalya’da
son 6 ay içerisinde hayata geçirilen
toplam proje miktarının % 70’i enerji
projesi, % 13’ü demir cevheri projesi
olmak üzere 72 adet olduğu açıklandı.
Kasım 2010

Afganistan 10 milyar USD’lik
ihale açıyor

Afganistan Hükümeti önümüzdeki
sene itibariyle maden kaynaklarının
işletilmesine yönelik 10 milyar USD değerinde ihale açacağını duyurdu.
Maden İşleri Bakanı Wahidullah
SHAHRANI, ülkede hüküm süren
güvenlik sorunları ile ilgili olarak “Olay
olumsuz yönleriyle ele alınmamalıdır.
Bakış açısı, böylesine bir potansiyelin
işletilmesi yönünde, pozitif olmalıdır.”
açıklamasını yaptı. Ayrıca Afganistan’ın
3 trilyon USD değerinde kanıtlanmış
rezervi bulunduğunu ve bunun yanı
sıra henüz tam kapsamı hesaplanmamış muhtemel rezervlerinin de mevcut
olduğunu belirtti.
Kabil’in kuzey batısında bulunan
demir cevheri zengini olan bölgede bulunan Hajigak’ın işletilebilmesi için 5-6
milyar USD yatırım yapılmasını gerektiği
açıklandı.
Kasım 2010

Vale, Goro Nikel’de üretimi
arttırıyor

Brezilyalı Vale, Yeni Kaledonya’daki
Goro Nikel Projesi’nde üretimi % 25
arttırmak için planlarını yapmaya
başladığını açıkladı. Maden, 2013
yılında tam kapasite üretime ulaşarak yıllık 75.000 ton nikel ve 4.500
ton kobalt üretmeyi planlıyor. 2009
yılında başlaması planlanan 4,3 milyar USD’lik projenin gecikmelerden
dolayı maliyetinin 4,5 milyar USD’ye
ulaştığı açıklandı. Vale’nin % 69’una
sahip olduğu Goro Nikel Projesi, Vale
için kilit projelerden birisi olarak
değerlendiriliyor.
Kasım 2010

Gaz patlamasında 37, su baskınında 12 işçi hayatını kaybetti
Çin’in Henan eyaletinde bulunan
Pingyu Kömür ve Elektrik (Pingyu Coal
and Electric) şirketine ait maden ocağında 16 Ekim’de meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 37 işçi
hayatını kaybetti. Kazanın meydana
geldiği sırada 276 işçi yer altı işletmesi
olarak işletilen ocakta çalışmaktaydı.
Ayrıca 27 Ekim’de Guizhou bölgesinde bulunan Dapo Maden Ocağı’nda
meydana gelen su baskını sonucunda
12 işçi hayatını kaybetti. Kazanın mey-

dana geldiği sırada ocakta 50 işçinin
çalıştığı belirtildi.
Sürekli olarak maden kazası yaşanan ve bu kazalara önlem alınmaya
çalışılan Çin’de, Kaicheng Elektronik
tarafından geliştirilen, kaza sonrasında olay bölgesinde veri toplama
amaçlı, patlamaya karşı dayanıklı,
kömür madenleri için zincirli tekerlekli kurtarma robotunun 2012
yılından sonra üretimine başlanacağı
açıklandı.
Ekim 2010

Yeni Zelanda’da patlama: 29 işçiye ulaşılamıyor
Yeni Zelanda’nın Greymouth
kentinde bulunan Pike River Kömür
Ocağı’nda 19 Kasım’da meydana gelen
metan gazı patlaması sonucunda
madende çalışan 31 işçiden 29’una 24
Kasım itibariyle hala ulaşılamadığı ve
umutların giderek tükendiği açıklandı.
Madenin yüzeye yakın kısımlarında bulunan 2 işçinin meydana gelen patlamadan 1 saat sonra kendi imkanlarıyla
madenden çıkmayı başardığı açıklandı.
Yetkililer ocak içerisinde zehirli gaz
miktarının yüksek seviyelerde olması
nedeniyle kurtarma ekiplerinin olaya
müdahale edemediğini, galerilere şu

anda yalnızca kurtarma robotları
gönderilerek olay yerinin incelenmesi ve numune alınması işlemlerinin
yapılabildiğini açıklamıştı.
19 Kasım’da meydana gelen büyük
patlama sonrasında, 24 Kasım’da madenin bulunduğu dağın derinliklerinde ikinci büyük bir patlama meydana
gelmesi sonrasında, bölgeden alınan
bilgilere göre ikinci patlamanın en az
birinci patlama kadar büyük olduğu
ve işçilerin bu patlamadan sonra sağ
çıkmalarının çok düşük bir ihtimal
olduğu belirtildi.
Kasım 2010

Ivanhoe Mines, Oyu Tolgoi için AMEC ile anlaştı

Etiyopya Hükümeti: Hedef
yıllık 50 arama lisansı

Etiyopya Hükümeti gelecek 5 yıl
içerisinde madencilik endüstrisini ikiye
katlamayı planlıyor. Sınırlarını yabancı
yatırımcılara tamamen açacak olan
Etiyopya’nın Maden İşleri Bakanı Gebre
Egziabher MEKONEN, hiçbir sınırlama
getirmeden, daha fazla yabancı yatırımın ülkeye girmesi için gerekli şeylerin
yapılacağını belirtirken, hedeflerinin ilk
etapta yıllık 50 proje için arama lisansı
vermek olduğunu açıkladı.
Şu anda Etiyopya’da 80 yerli ve yabancı firmanın yürüttüğü 160 adet proje
bulunuyor. Ülkenin maden ihracatından
geliri senelik 400 milyon USD. Bu rakamın 5 sene içerisinde 1 milyar USD’ye
çıkartılması planlanıyor.
Kasım 2010

Çin’den sevindirici haber
21 Kasım’da Çin’in Sichuan eyaletindeki Batian Kömür Madeni ocağında
meydana gelen su baskını sonucunda
ocak içerisinde çalışan 35 işçiden 13’ü
ocağı terk edebilmiş ancak 22 işçi mahsur kalmıştı. Olayın meydana gelmesinin
hemen ardından çalışma arkadaşlarını
kurtarmak için ocağa giriş yapan 7 işçi
de artan su seviyesi nedeniyle başarısız
olunca, mahsur kalan işçi sayısı 29’a yükselmişti. Aynı gün içerisinde ocaktaki su
seviyesi pompalar vasıtasıyla azaltılarak,
ekiplerin içerisi girmesinin sağlandığı ve
sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen
işçilerin olayın meydana gelmesinden
26 saat sonra kurtarılarak yeryüzüne
çıkartıldığı bildirildi.
Kasım 2010

Moğolistan’da bulunan Ivanhoe
Mines’a ait dünyanın işletmeye alınmamış en büyük bakır - altın projesi
konumundaki Oyu Tolgoi’un fizibilite
çalışmalarının tamamlanması için İngiliz
firma AMEC ile anlaşma imzalandı. AMEC
önümüzdeki iki yıl içerisinde günlük
85.000 tonluk üretim kapasiteli blok
göçertme metodunu kullanacak olan

işletme için maden tasarımının, teknik
özelliklerinin, maliyet hesaplarının ve
inşaat çalışmalarının programını yapacak. Oyu Tolgoi Projesi için 4 milyar
USD’den fazla yatırım yapılacak ve ilk
on yıl içerisinde yıllık üretim miktarı
550.000 ton bakır ile 650.000 ons altın
olacak.
Kasım 2010

Güney Afrika’da üretim arttı

Pilbara’da Rio Tinto ve Sandvik ortaklığı

Güney Afrika İstatistik (Stats SA)’in
açıkladığı raporda, madencilik üretim
rakamlarının eylül ayı itibariyle geçtiğimiz yıla oranla % 12,1 arttığı belirtildi.
Üretim miktarlarındaki değişimler şu
şekilde açıklandı: Platinyum grubu
metaller % 45,6, krom % 32,1, manganez
% 31,6, nikel % 23,5, elmas % 7,9 oranında artarken, altın % 4,7, demir cevheri
% 1,8, kömür % 1,9 oranında düştü.
Kasım 2010

Dünya devi demir cevheri üreticisi Rio Tinto, Avusturalya’nın Pilbara
bölgesindeki demir cevheri işletmesinde planladığı genişletme projesinin
mobil makinelerini tedarik etmesi için
Sandvik Mining and Construction ile
anlaştı. Anlaşma dahilinde Sandvik, ilk
aşamada ürettiği 9 adet mobil yığın
ve harmanlama makineleri 2013 yılı ilk
yarısından önce limanlardan geçirerek,
Pilbara bölgesindeki demir cevheri
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maden ocağında işletmeye alacak.
Genişletme projesi kapsamında Pilbara bölgesindeki demir cevheri ocağının
yıllık üretim kapasitesinin 283 milyon
tona çıkartılması planlanıyor. Rio Tinto
genişletme projesi kapsamında 3,1 milyar USD yatırım yapacak. Ayrıca Pilbara
bölgesindeki bu projenin, Rio Tinto’nun
Avusturalya’da üstlendiği en büyük
proje olacağı belirtildi.
Kasım 2010
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Şili’de Değişim Süreci
San Jose Maden Kazası Neleri Değiştirdi ve Değiştirecek?
“Mucize” gerçekleşti ve bütün dünyanın takip ettiği olağanüstü bir kurtarma çalışmasıyla 33 işçinin tümü, tek bir çizik
bile almadan yeryüzüne çıkartıldı. Yeraltında takım lideri ve
yeryüzüne en son çıkartılan maden işçisi olan Luis URZUA’yı
ilk olarak Şili Başbakanı Sebastian PINERA karşıladı. Başbakan
Pinera’nın Urzua’ya söylediği ilk şey: “Sen eskisi gibi değilsin,
bu olay sonrasında Şili’de eskisi gibi olmayacak.” oldu.
Yaşanan bu olay Şili’de, yani dünyanın bir numaralı bakır
üreticisi konumundaki ülkede, madencilik faaliyetlerinin kontrolleri aşamasındaki eksikleri, sorunları ve umursamazlığı bütün yönleriyle ortaya çıkartırken, makine endüstrisinin gelişmişliği ve mevcut tecrübeler ile böylesine zorlu bir kurtarma
çalışmasının, tıpkı bir saat misali işleyerek yapılabileceğini de
kanıtladı.
Halk, Codelco’nun Satılmasını İstemiyor
Kaza sonrasında hükümet anında olaya müdahele etti ve
kurtarma çalışmaları, dünyanın en büyük bakır madeni işletmelerinden birisi olan Chuiqucamata’nın sahibi, devlete ait
madencilik şirketi Codelco rehberliğinde gerçekleşti. Pinera
ve Şili Hükümeti daha önce, verimliliği arttırmak ve masrafları
azaltmak amacıyla Codelco’nun bir kısmının satılması fikrini
ortaya atmıştı. Ancak Codelco’nun, kurtarma çalışmaları esnasında gösterdiği uzmanlık ve sunduğu kaynaklar ile artık
halk arasında, Codelco’nun tamamının devlet elinde kalması
gerektiği görüşü öne çıkmaya başladı.

maden güvenliğinin sıkılaştırılacağını belirterek, “İşçilerimizi
yeraltından kurtarırken mevcut olan bağlılığımız ve inancımız
ile İş Yönetmeliği’ni geliştireceğiz.” açıklamasını yaptı. Şili’deki
madencilik işlerinin, kurtarma operasyonunu takip eden 90
gün içerisinde birçok değişiklik yapılarak, dünya standartlarına taşınacağı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken
de bu konuda bazı adımlar atılarak, güvenlik açıkları bulunan
birçok küçük ve orta çaplı işletme kapatılmıştı.
En Büyük Sorumlu: San Esteban
100 yıllık bir geçmişi olan San Jose Bakır – Altın Maden
Ocağı’nda, geçtiğimiz senelerde de ölümlü iş kazası gerçekleşmişti. Galeri tahkimatlarının, çelik tahkimat yerine tahta tahkimat kullanılarak güçlendirildiği ve göçük olmasından birkaç
saat önce madencilerin, firma yetkililerini tahkimat desteklerinden normal olmayan sesler geldiği yönünde uyardığı ancak
müdahele edilmediği ortaya çıktı. San Jose maden ocağının
sahibi San Esteban şirketinin, Şili iş güvenliği koşullarına uymadığı gerekçesiyle, kazada büyük bir sorumluluğunun olduğu belirtildi.

Maden İşçilerinin Yüzleştiği Zorluklar Daha İyi Anlaşıldı
Madencilerin çalışma ortamında karşılaştıkları zorluklar ve
tehlikelerin farkında olan kitle, kaza sonrasında daha da genişledi. Şili, yıllık 25.000 USD’ye varan maaşlar ile Latin Amerika
ülkeleri arasında, maden işçilerine en çok maaş ödenen ülkeler
arasında bulunmakta. San Jose kazası sonrasında yapılan anketlerde, madencilerin neden yüksek maaş ve prim aldığının
net olarak anlaşıldığı ortaya çıktı. Halkın bu desteğinin, sendikaların ileride yapacağı ücret pazarlıklarında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde rol oynayabileceği düşünülüyor.
Dünyanın önde gelen bakır madenleri Collahasi ve Radomiro
Tomic, bu yılın sonuna doğru işçiler ile yeni sözleşme yapılacağını belirtti.
Madencilik Yasası ve Yönetmelikleri’nde Değişim Süreci
Başlatıldı
Madencilik Endüstrisi’nin en riskli endüstriler arasında olduğu
bilinen bir gerçektir. Bundan daha risklisi ise eksik ve uygulanmayan madencilik yasası ve yönetmelikleridir. Kaza sonrasında Ulusal Jeoloji ve Madencilik Hizmetleri (SERNAGEOMIN)’nin
üst düzey yöneticilerini istifaya zorlayan Başbakan Pinera, 18
Ekim’de, maden sahiplerine ekstra masraf çıkarsa dahi, Şili’de
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Başbakan Pinera’nın Popülaritesi Arttı
Florida Uluslararası Üniversitesi, siyasal bilimler profesörü
Eduardo GAMARRA, ülkede gerçekleşecek bir krizin başbakan için bir fırsat olduğunu vurgularken, bu olayda da bunun
açıkça belli olduğunu dile getirdi. Şili Başbakanı Sebastian PINERA ve Madencilik İşleri Bakanı Laurence GOLBORNE’un bu
olayın yönetilmesi aşamalarında aldıkları kararlar sonucunda
popülaritelerinde kayda değer miktarlarda artış gerçekleştiği
açıklandı. Pinera’nın, elde ettiği bu popülarite ile eğitim ve işçi
reformu konularında atılımlar yapabileceği öngörülüyor. Şili
Hükümeti’nin böylesine zorlu bir kurtarma operasyonu esnasında ve sonrasında sergilediği tutum, madencilik işlerindeki
sorunların çözümüne yönelik attıkları adımlar, alınan kararlar
ve madencilik sektöründeki mevcut riski en düşük seviyelere
indirmek için gösterdikleri çaba tüm dünyaya tam anlamıyla
bir emsal oluşturmaktadır.

www.atlascopco.com.tr

5. MapInfo Kullanıcılar Konferansı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında ürettiği çözümler
ve ürünlerle adından söz ettiren Başarsoft, her yıl tekrarladığı MapInfo kullanıcı konferanslarının 5.sini, 19 Ekim Salı günü
Ankara’da düzenledi. Başarsoft’un temsilciliğini yaptığı Pitney
Bowes MapInfo kullanıcılarına yönelik olarak düzenlenen konferansa kamu ve özel sektördeki MapInfo kullanıcıları yoğun
ilgi gösterdi. Konferans, çalışmalarında teknoloji kullanan çeşitli maden şirketleri tarafından da ilgiyle takip edildi. 1 bölümünün Başarsoft, 3 bölümünün ise Başarsoft’un kullanıcı ve
çözüm ortakları tarafından kullanıldığı konferansta CBS’nin
günlük hayatımızın ve iş yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olduğu ve özellikle navigasyon pazarındaki gelişmeler gözler
önüne serildi. Kullanıcılara dağıtılan Türkiye’nin en güncel ve
detaylı haritasını içeren kitapçık ve yapılan ödüllü çekiliş günün küçük süprizlerindendi.

6. Delme - Patlatma Sempozyumu
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından her yıl düzenlenmekte olan Delme - Patlatma Sempozyumu’nun 6.’sı,
yaklaşık 300 delege ve izleyicinin katılımıyla, 4 - 5 Kasım tarihlerinde Ankara Barcelo Otel’de tamamlanmıştır. Açılış konuşmaları H. Aydın BİLGİN ve Mehmet TORUN tarafından yapılan
sempozyumda çoğunluğu özel sektöre ait olmak üzere 24 bildiri sunulmuş, delme - patlatma alanındaki son gelişmeler ve
Türkiye’deki uygulamalara değinilmiştir. Açılış konuşmalarında
iş güvenliği, üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinin
eğitim programlarında delme - patlatma ve patlayıcı teknolojisindeki yeniliklerin daha fazla yer alması ve hatta üniversitelerde ilgili bölümlerin kurulmasının gerekliliği, denetimlerin
arttırılması ve işin maliyeti boyutları ele alınmıştır.
Sempozyumun ilk bölümünde delme, patlatmalarda ateşleme ve gecikme konularına ağırlık verilmiş, bilimsel ağırlıklı
sunumlar gerçekleştirilmiştir. İlk gün akşam oturumunu takiben ise, daha çok uygulama ağırlıklı sunumlar yapılmış, bu
sunumlar kapsamında değişik projelerdeki delme - patlatma
çalışmalarından örnekler sunulmuş, iş güvenliği ve arazi reha-

bilitasyonu konularına değinilmiştir.
Kamu, üniversite ve özel sektörün bir araya geldiği sempozyum boyunca 14 firmanın katıldığı sergi büyük ilgi görmüştür.
Beklenenden yoğun bir ilgi ile karşılaşılan sempozyum, iki günün sonunda başarı ile tamamlanmış, önümüzdeki yıl için de,
sektörün ihtiyaç duyduğu bazı bildiri başlıkları katılımcılara
önerilmiştir.

2. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama
Sempozyumu - JEOUZAL

Ülkemizde sürdürülen uzaktan algılama çalışmalarının, jeoloji ve yerbilimleri alanındaki uygulama ve araştırmalarının
paylaşıldığı Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu’nun
2.si (JEOUZAL 2010) 4 - 5 Kasım 2010 tarihinde MTA’da gerçekleştirildi. Günümüzde, maden aramacılığı dahil yerbilimlerinin pek çok alanında kullanılan uzaktan algılama teknikleri,
yerbilimcilerin vazgeçilmez araçlarından birisi haline gelmiştir. Uydu teknolojilerinin gelişmesi ile paralel olarak yerküre
hakkında edinilen bilgiler de her geçen gün artmaktadır. Bu
kapsamda sempozyumda, çeşitli jeolojik uygulamalar olan litolojik ve mineralojik haritalama, sel, heyelan ve deprem gibi
doğal afetler, kıyı çalışmaları, doğal kaynak aramaları, değişim
tespiti, yapısal jeoloji ve hidrojeoloji ile uzaktan algılamanın
yer bilimleri uygulamaları için geliştirilen algoritma ve yöntemlere ilişkin çalışmaların bir arada tartışılması hedeflen-
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miştir. MTA Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen JEOUZAL 2010
Sempozyumu’na toplam 215 katılımcı katılmış, 22 sözlü bildiri
ve 1 poster sunulmuş, sergi alanlarında ise uzaktan algılama
ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine faaliyet gösteren çeşitli firmalar yer almıştır.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü 50. Yıl
Sempozyumu
Ülkemizin saygın üniversitelerinden birisi olan Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nin Maden Mühendisliği
Bölümü’nün kuruluşunun 50. Yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında 15 - 16 Ekim tarihlerinde düzenlenen sempozyuma oldukça geniş katılım sağlandı.
Sempozyuma madencilik sektörünün duayenleri, çeşitli kamu
kuruluşlarının yöneticileri, bölümün eski mezunları, mevcut
öğrenciler ve sektörün önde gelen isimleri katıldı.
ODTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan AROL’un açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumun
ilk gününde, bölümün kurucuları, şimdiki hocaları ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde akademik çalışmalarını sürdüren ODTÜ’lüler tarafından ODTÜ ve Maden Mühendisliği
Bölümü’nün kuruluş hikayeleri, ülkemizde maden mühendisliği eğitimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı, enerji ve çevre, kömür,
metal, mermer ve endüstriyel mineral madenciliği konuları
irdelendi.
Ali İhsan AROL açılış konuşmasında özellikle, ülkemizde
maden mühendisliği eğitiminin kalitesinin hızla düştüğünü
ve akademisyen eksikliğinin çeşitli nedenlerini vurgulayarak
neredeyse her üniversiteye maden mühendisliği bölümü açılmaya çalışılmasının eğitim kalitesini hızla düşürdüğünün altını çizdi. Arol’dan sonra Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Zafer DURSUNKAYA’nın, bölümün 50. Yılı dolayısıyla yaşadıkla-

rı gurur ve mutluluk üzerine yaptığı kısa konuşmanın ardından
madencilik sektörünün duayenlerinden Doç. Dr. Sadrettin ALPAN söz aldı. Alpan, ODTÜ ve Maden Mühendisliği Bölümü’nün
kuruluşu hakkında keyifli bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında bilinmeyen ve hafızalardan silinen pek çok konuyu da dinleyicilerle paylaşarak yıllar öncesinde hangi zorlu
şartlarda çalıştıklarını bir kez daha hatırlattı. Alpan’dan sonra
bir başka duayen Prof. Dr. Hayri ERTEN söz alarak, önemli anılarını anlattı.
Duayenlerden sonra Prof Dr. Gülhan ÖZBAYOĞLU 1960’dan
günümüze maden mühendisliği eğitiminin gelişimi konusunda çarpıcı bir sunum yaptı. Ülkemizde her yıl mezun olan maden mühendisi sayısının dünyanın gelişmiş ülkelerinin toplam
mezun sayısından daha fazla olduğunu gösteren veriler dikkat
çekiciydi.
Daha sonra sırasıyla; Madencilik, Enerji ve Çevre konusuyla Prof. Dr. Şevket DURUCAN, Maden Güvenliği ve İşçi Sağlığı Teknolojileri konusuyla Dr. Güner GÜRTUNCA, 1960’dan
2010’a Kömür Madenciliği konusuyla Ömer ÜNVER, 1960’dan
2010’a Metal Madenciliği konusuyla Oğuz Atıl KARAMERCAN,
1960’dan 2010’a Endüstriyel Mineral Madenciliği konusuyla
Dr. Türker ZORLUBAŞ, 1960’dan 2010’a Mermer Madenciliği
konusuyla da Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ yaptıkları sunumlarla
sektörün 50 yıllık gelişimini dinleyicilere aktardılar.

Sadrettin ALPAN

Selahattin ANAÇ, Orhan YILMAZ, Abdülkerim YÖRÜKOĞLU, Günhan PAŞAMEHMETOĞLU, Ali İhsan AROL, Mehmet TORUN, İsmet SİVRİOĞLU, İrfan BAYRAKTAR, Safder İPLİKÇİOĞLU

Sempozyumun ikinci günü ise oldukça kaliteli ve keyifli bir
panelle devam etti. Panele kamu ve özel sektörün önemli isimleri katıldı.
Panelde ilk konuşmacı olarak Sibelco Turkey CEO’su Prof.
Dr. İrfan BAYRAKTAR yer aldı. Bayraktar gelişen teknolojiler ve
dünya çapındaki ihtiyaçlar doğrultusunda geleceğin maden ve
minerallerine değinerek sektörün önem vermesi gereken kaynakları sıraladı: kuvars (yüksek saflıkta), silis kumu (yüksek saflıkta), dolomit, feldspat (demiri olmayan), lityum, refrakterler
içerisinde manyezit, spinel, refrakter killer, kromit, zirkon, kireç,
alçıtaşı, perlit, vermikülit, çimento hammaddeleri, gübre (fosfat, potas), kalsit, titanyum, rutil ve nadir toprak elementleri.
İkinci konuşmacı, MTA Genel Müdürü adına panele katılan
Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim YÖRÜKOĞLU oldu. Yörükoğlu maden aramalarının önemine değinerek MTA’nın son
yıllarda gerçekleştirdiği arama seferberliğine değindi. Bu kapsamda 5 yıl öncesine kadar 8 milyar ton olan linyit rezervimizin
sadece 5 yıl içinde 12 milyar tona çıkarıldığını anlattı. MTA’nın
aramalarda jeofizik yöntemlere de önem vermeye başladığına değinen Yörükoğlu, laboratuarların yenilenmesi, 25.000’lik
haritaların güncellenmesi, jeokimya atlası hazırlıkları, derleme
arşivinin sayısallaştırılması ve çevreye dönük projeler üzerinde çalışılması konularına yer verdi.
Üçüncü konuşmacı Eti Maden Genel Müdürü Orhan YILMAZ,
kurumun karlılığı ve büyümesiyle başladığı konuşmasına bor
ve bordan üretilen kimyasalların kullanılmasıyla üretilen geleceğin ürünlerini sıralayarak devam etti. Ülkemizde üretilen
bor ürünlerinin satışı konusunda AB kaynaklı engellemelere
de değinen Yılmaz burada amacın Türkiye’ye alternatif satış
kanalları yaratmak olduğunu belirtti. Yılmaz, ülkemizdeki bor
rezervleri içerisindeki lityum varlığının, yapılan ar-ge çalışmaları ile birlikte gelecekte değerlendirileceğini de bildirdi.
Dördüncü konuşmacı olan Meta Nikel Kobalt A.Ş. Genel
Müdürü Safder İPLİKÇİOĞLU, yakın gelecekte dünya metal talebinin ve güvenli tedarik sisteminin öneminin artacağını dile
getirdi. Tüm gelişmiş ülkelerde cevherden konsantre, konsantreden de tel, levha gibi nihai ürünlerin elde edildiğini, ülkemizde ise cevherden nihai ürüne giden zincirde ürüne doğru
bir zayıflık oluştuğu, bizim de gelişmiş ülkeler gibi nihai ürün
elde etmemizin şart olduğunu belirtti.
Beşinci konuşmacı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü İsmet SİVRİOĞLU, ülkemizin altın madenciliği konusunda
geçmişte yaşadığı sorunlar ve günümüzdeki gelişimini anlattı.
Koza Grubu olarak Kaymaz sahasında inşaatın devam ettiğinden, yakın gelecekte Ağrı - Diyadin sahasında da üretime geçileceğinden bahsetti. Grubun madencilik alanındaki planlarını
da özetle anlatan Sivrioğlu, madencilik faaliyetlerinde çevre
güvenliği, işçi sağlığı ve halkla ilişkilerin önemi üzerinde durdu. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer firmalarla birlikte ciddi
bir altın üreticisi ülke olacağımızın (yılda 50 ton) altı çizildi.
Altıncı konuşmacı olan TKİ Genel Müdür Dr. Selahattin

ANAÇ, özetle kurumun teknolojiye yaptığı yatırımlardan ve
üretim miktarlarını arttırmak için yapılan çalışmalardan bahsetti.
Yedinci konuşmacı olarak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet TORUN söz aldı. Torun konuşması genelinde
mesleki örgütlenmenin gerekliliği üzerinde durdu. Oda, görevlerini yerine getirirken özellikle üniversitelerle sıkı ilişkilerde bulunduklarından ve bu kapsamda ODTÜ ile sürekli işbirliği halinde olduklarından bahsetti.
Son konuşmacı olarak da ODTÜ emekli öğretim üyesi Prof.
Dr. Günhan PAŞAMEHMETOĞLU söz alarak eğitimin önemi ve
madencilik sektörünün geleceği ile ilgili kısa ve beğeni toplayan bir konuşma yaptı.
İzleyicilerden gelen sorularla birlikte daha da verimli bir
hale gelen panel sonrasında tertip edilen kapanış yemeği ile
birlikte sempozyum noktalandı. Üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektörün yoğun ilgi gösterdiği sempozyum, tüm
katılımcılar tarafından da beğeni ile takip edildi. Dergimiz olarak ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50. yılını kutluyor,
böyle bir etkinliğe ön ayak olan yetkililere teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
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Maden Türkiye Fuarı
Dördüncü Madencilik, Maden Makine ve Ekipmanları, İş
Makineleri Fuarı, Maden Türkiye 2010, İstanbul TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezinde Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve TÜYAP tarafından 11 - 14 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.
Fuar, sırasıyla TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Serdar YALÇIN,
Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan KAYA, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven ÖNAL,
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat AKYÜZ, Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi YILDIRIM, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas ÇAĞLAR ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin
ÇİMEN’in konuşmaları ile açıldı.

TÜYAP Maden Türkiye 2010 Fuarı kapsamında, YMGV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdoğan YÜZER başkanlığında, TKİ
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa AKTAŞ, Doğa Savaşçıları Derneği Başkanı Zafer Murat ÇETİNTAŞ, EnerjiSA Enerji Danışmanı
Muzaffer BAŞARAN ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Alp GÜRKAN’ın katılımı ile “Kömürün Enerjideki Yeri” başlıklı panel düzenlendi. Panelde kömürün enerjideki
önemi üzerinde durulurken, dünya kömür üretimi ve ihtiyacı
ile Türkiye’nin kömür potansiyeli ve mevcut üretim rakamları
da karşılaştırıldı. Panelin sonlarına doğru dinleyiciler ile keyifli bir tartışma ortamı oluşturularak, Türkiye’de kömür üretimi
konusunda bulunan eksiklikler, araştırmalardaki yetersizlikler
ve kamu kurumları ile özel sektörün üzerine düşen görevler
tartışıldı. Türkiye’nin önemli bir kaynağı olarak bilinen kömürün hakettiği konumda bulunmadığı ve potansiyelinin tam
anlamı ile ortaya konulmadığı sonucuna varılırken, kömürün
önümüzdeki 50 sene içerisinde de konumunu koruyarak en
büyük enerji kaynağı olarak kalacağı belirtildi.
İki yılda bir düzenlenen bu tür fuarlara ülkemiz firmalarının
ve ziyaretçilerinin daha ciddi katılımlarla destek vermesi umuduyla 4 gün süren TÜYAP Maden Fuarı’ndan ayrıldık.

YMGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven ÖNAL’ın açılış konuşması

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde, Maden Türkiye 2010 fuarı ile eş zamanlı olarak, Kauçuk 2010, Ankiros 2010 ve Annofer 2010 fuarları da düzenlendi. Üç ayrı salonda yapılan Maden
Türkiye 2010 fuarının gerçekleştirildiği üç salondan birisi olan
7. salonun, Kauçuk 2010 Fuarı ile birleştirilmesi katılımcılar tarafından bütünlüğün bölünmesi nedeniyle karışıklığa yol açsa
da sektörel benzerlikler nedeniyle firmalar açısından faydalı
oldu. Bundan önceki senelerde yapılan Maden Türkiye Fuarları
ile kıyaslandığında katılımcı sayısındaki düşüş de dikkat çekti.
2008 yılında yapılan fuarda 30 ülkeden 268 katılımcı ürünlerini sergilerken, bu sene 18 ülkeden 176 katılımcı ürünlerini
tanıttı. Fuar tarihlerinin bayram tatilinin hemen öncesine ayarlanmasından kaynaklanan ziyaretçi sayısındaki düşüklük de
gözlerden kaçmadı.

“Kömürün Enerjideki Yeri” konulu panel

Çağrı - Maden Kazalarına Bakışımız Değişmeli!
Ömer YENEL
Maden Yüksek Mühendisi
o.yenel@yahoo.com

İş güvenliği
mühendisliği,
gelişmiş
ülkelerde en
iyi yetişmiş
mühendislerden
oluşturulurken
bizde ‘kızak’
yeridir
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adencilik sektöründe son günlerde
artan kazalar, konunun yeni bir
yaklaşımla ve önemle ele alınmasını
gerekli kılmaktadır. Bu konuya bakışımızı ve
tanımları yeniden gözden geçirmeliyiz. Yıllardır
sürdürdüğümüz bakış açısı ile ‘Bizde bu kadar
sık oluyor da gelişmiş ülkelerde neden az’
sorusunun cevabını bulamayız.
Oysa söylendiği gibi ne teknik seviyemiz ne
de teknik olanaklarımız gelişmiş ülkelerin seviyesinin altında. O nedenle geliniz sorunun cevabını konuya yaklaşımımızda arayalım ve bu yaklaşım farklılıklarını gözden geçirmeye çalışalım.
Bizde kavlak (tavandan taş) düşmesi olayı
doğaldır. Hatta kavlak düşünce korkan kimse
ile alay bile ederiz. Eğer düşen taş 1- 2 kg ise
adı kavlak, 50 - 100 kg ya da tonlarca ise adı göçük olur. Bu taşlar yere düşerse göçük, adamın
başına düşerse kaza olarak adlandırılır. Göçük
sırasında adamın oradan geçiyor olmasını ise,
kavlak düşmesini doğal olarak kabul ettiğimiz
sürece, ‘talihsizlik’ diye yorumlamak zorunda
kalırız.
Kavlak, madencilikte doğal bir olay değildir. İstatistikleri tutulmalı, sayıların artması
bizi uyarmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Kavlak düşmesi boyutları ne olursa olsun olağan ve önemsiz kabul edilmemelidir. Kavlak
düşmesi bir tahkimat, dolayısıyla nezaret veya
proje, dolayısıyla mühendislik hatasıdır.
Kazada ölüm varsa önemseriz. Ölümsüz
kazalar aynı büyüklük ve şiddette bile olsalar
önemsemeyiz. Hatta bir kişinin öldüğü kazalara
çoğu kez savcı bile gelmez. Karadon’da yaşanan
kazanın aynısı aylar önce Kozlu’da olmuş ama
vardiya değişimine denk geldiği için herhangi
can kaybına neden olmamış ve Karadon kazası kadar önemsenmemiş, hatta “haber” bile olmamıştır. Kazaların nedeni ve şiddeti aynı veya
farklı bile olsa kaza kazadır ve can kaybı sayısına
göre sınıflandırılmamalıdır. Çok can
kaybı olursa ‘büyük kaza’ az olursa
‘küçük kaza’ deriz. Ama bu şekildeki
yaklaşımlar bizi daha az dikkatli olmaya sevk ediyor.
Yeraltında üretim yapılan her yerin kaçamağı (başka bir çıkış yolu)
olması gerekir. Üretim esnasında çalışanların göçüğün arkasında mahsur
kalması proje hatasıdır. Buna rağmen
yeraltındaki kazı faaliyetleri (üretim
ya da hazırlık) sırasında kaçamağı
olamayan durumlar da olabilir. O zaman gerinin tahkimatını ona göre,
göçüğe imkan vermeyecek şekilde
yapmak zorundasınızdır. Metro tünellerinin kazıları sırasında, aynanın
gerisinde göçük oluyor mu? Bu denli

ağır bir tahkimatı, yaptığımız işletmenin ekonomisi kaldırmıyor diyorsanız o zaman o proje
gerçekleşemez demektir.
Bu açıdan bakıldığında Şili’deki kaza, kurtarmadaki büyük başarının yanında oluşu itibariyle
proje ve mühendislik hatasının daniskasıdır.
Havalandırmanın yetersizliği sonucu meydana gelen kazalar projelendirme hatasıdır. Gazlı
ocaklarda yeraltında kıvılcım, alev gibi tetikleyici ısı kaynakları olamaz. Bu konu çok nettir ve
tarifsizdir.
Yeraltında zaman zaman ani gaz çıkışı olsa
bile hiçbir zaman patlama olmamalıdır. Eğer
ani gaz çıkışından sonra patlama meydana geliyor ise “yeraltında sıklıkla tetikleyici bir kaynak
vardır” sonucu çıkar. Bu konu, yani yeraltındaki
tetikleyici kaynaklar hususu (sigara dahil) şimdi yapılandan daha titizlikle denetlenmelidir.
Yeraltına giren her cihaz “Alev Sızdırmaz” sertifikalı olmalıdır. Ama daha önemlisi bu cihazların
yeraltındaki çalışması sırasında alev sızdırmazlıkları sık sık ve mutlaka test edilmelidir.
İş güvenliği mühendisliği, gelişmiş ülkelerde en iyi yetişmiş mühendislerden oluşturulurken bizde ‘kızak’ yeridir. Bu yaklaşım mutlaka değişmelidir!
Mühendis için birincil konu iş güvenliği olmalıdır. Çünkü söz konusu olan insan hayatıdır.
Mühendis, iş güvenliği yoksa işçisini ocağa sokmamalıdır. Güvenlik nedeniyle işçisini ocağa indirmemek gibi bir olayı hiç duydunuz mu? Özel
sektörde olursa “işten atarlar da onun için yapamaz” deniliyor. Peki Devlet işletmesinde hiç
duydunuz mu?
Çok önemli olan farklı bir diğer yaklaşım da,
geçmişte ve hatta son günlere kadar her zaman
hataları anonimleştirmemizdir. Kazanın sebebine ‘sistem’ veya ‘yönetim’ dedik, ödenek vermeyen ‘devlet’ veya ‘hazine’ dedik... Bazen de bireyselleştirmeye kalktık, o zaman da ‘Bakan’ dedik ,
‘Genel Müdür’ dedik…
Ama unutulmamalıdır ki eğer yeraltının
teknik patronu biz isek sorumlusu da (suçlusu
demiyorum) biz mühendisleriz.
Yukarıda değindiğim konular farklı yaklaşımların sadece bazıları idi.
Maden kazalarını en aza indirmek için çözüm, en kısa zamanda ve vakit geçirmeden,
mühendisler olarak (ama sadece biz, kendi
aramızda) bir araya gelmek (şura, çalıştay gibi)
ve bu konuları kendi aramızda ama bu güne
kadarki yaklaşım ve değerlendirmelerden
farklı bir şekilde tartışmaktır. Madencilikteki
kazaları, yeni tanımları ve kazalar karşısında
mühendislerin duruşunu (duruşumuzu) belirlemektir.

Metrans Makina, Çamur Transferinde İddialı

Warman
olarak bu sene,
satışlar
dahil en
iyi senemizi
geçirdik

Metrans Makina, 1991 yılında Vedat KİRİŞÇİ tarafından kurulmuş, sıvı akışkan transferi
uygulamaları, endüstriyel pompalar ve diğer
ekipmanlar konusunda faaliyet gösteren, sektörün tanınmış, önde gelen firmalarından biridir. Akışkan transfer sistemleri ve ekipmanları
alanında Avrupa ve Amerika menşeli 20’den
fazla firmanın Türkiye distribütörlüğü ve satış sonrası hizmet sağlayıcısı olan firmanın
ortak çalıştığı firmalardan biri de Weir Group
PLC’ye bağlı Weir Minerals’tır. Weir Minerals,
pompalar, valfler, hidrosiklonlar, aşınmaya
dayanıklı balatalar ve susuzlaştırma ürünlerini de içeren çamur ekipmanları çözümleriyle,
tüm dünyaya uzmanlık sunmaktadır. TÜYAP
Maden Fuarı’nda, Metrans Makina’nın standını ziyaret ettik ve Genel Müdür Vedat KİRİŞÇİ,
Genel Koordinatör Nezih SÜZEN ve Weir Minerals İhracat Müdürü Richard LEE ile kısa bir
söyleşi yapma fırsatı bulduk.

Bu bir reklamdır

Madencilik Türkiye (MT): Türkiye madencilik sektörüne Weir Minerals’ı tanıtır mısınız?
Weir Minerals kimdir? Türkiye madencilik endüstrisinden beklentileriniz nelerdir?
Richard LEE (RL): Warman International
1937 yılında iş hayatına başlamıştır ve dünya
çapında tanınan su pompaları üretmektedir.
Yıllar boyunca bir çok şirket tarafından satın
alınmıştır. Ve son olarak biz, 2000 yılında Warman International’ı almayı başardık ve hemen
ardından Weir Minerals isminde bir bölüm oluşturduk. Bu bölüm tamamen madencilik sektörü
ile ilgilenecek ve tüm dünyaya ilgili ürünlerini,
ekipmanlarını en yüksek kalitede sunacaktı.
Türkiye’den beklentilerimiz nelerdir? Türkiye’nin
hızla büyüyen bir ülke olduğunu biliyoruz, madencilik işlerinin de süratli bir şekilde geliştiğini
biliyoruz ve artık Türkiye’de madencilik sektöründe iş yapmak daha kolay olmaya başlamıştır.
Biz bu sene satışlar dahil olarak en iyi senemizi

O. Çağım TUĞ, Richard LEE, Vedat KİRİŞÇİ, Nezih SÜZEN

geçirdik. Bu nedenle Türkiye gibi büyük bir pazardan çok ciddi anlamda yüksek beklentilerimiz bulunmakta.
(MT): Birçok ürününüz bulunuyor, peki bu
ürünlerinizin içerisinde Türkiye madencilik
sektörü açısından hangi ürünlere daha fazla
önem veriyorsunuz?
(RL): Evet, birçok ürünümüz bulunmakta.
Ancak asıl ürünümüz, hemen arkamızda gördüğünüz Warman çamur pompası. Metrans Makina ile 20 sene öncesinde bu ürün ile çalışmaya
başladık. Mineral işleme ekipmanlarımız da bulunmakta. Cevher işleme tesislerinde kullanılan
hidrosiklonlar, her tür çamur valflerimiz mevcut.
Ayrıca bilyeli değirmen, otojen değirmenler ve
öğütme değirmenleri için kauçuk ürünlerimiz
de önem verdiklerimiz arasında. Her çeşit çamur
pompamız da madencilik sektörü tarafından yoğunlukla kullanılmaktadır.
(MT): Ürünler göz önüne alındığında Türkiye
ve Avrupa arasında belirli farklılıklar var mı?
(RL): Hayır, dünya çapında madencilik işleri
heryerde aynıdır. Aynı mineraller, aynı işlemler.
İhtiyaç ise her zaman yüksek kalitede üründür.
(MT): Örnek verecek olursanız, Türkiye’de
hangi firmalar ürünlerinizi kullanıyor?
(RL): Madencilik sektöründe ürünlerimizi kullanan birçok firma bulunmakta. Bir bakır işletmesi olan Çayeli Bakır, Koza Altın İşletmeleri’nin
her iki işletmesi, Esan Eczacıbaşı’nın Balya’daki
bakır madeni, gümüş işletmesi olan Eti Gümüş,
Tüprag ve sayması uzun sürecek daha bir çok
firma…
(MT): Sitenizden okuduğumuz kadarıyla,
Linatex’i satın almışsınız.
(RL): Evet, bu firmayı 3 ay önce satın aldık, Linatex çok ünlü ve köklü bir firmadır. Tecrübeleri
kauçuk ürünleri üzerinedir. Linatex kauçuğunun
dünya çapındaki ünü, kalitesi ve aşınmaya karşı
direncinden gelir. Linatex’i inceledikten sonra,
Weir Minerals ile çok iyi bir entegrasyon olacağını düşündük ve satın alma işlemlerini 3 ay önce
tamamladık. Özellikle maden işletmelerindeki
aşınmaya dayanıklı hortumlarda kullanılacak bu
ürünü Türkiye’de de piyasa sürmeyi hedefliyoruz.
(MT): Türkiye’nin global madencilik pazarı
içerisindeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceği ile ilgili bir yorum yapabilir
misiniz?
(RL): Ben İngilizim, bu soru aslında pek adil
bir soru olmadı. Ancak gördüğüm kadarıyla,
son beş yıldır diyelim, her yıl ciddi gelişmeler

kaydetmektedir. Özellikle son 2 senedir birçok proje girişimleri olmuştur. Açıkçası benim Türkiye madencilik sektöründen
önümüzdeki yıllarda çok güçlü beklentilerim var.
(MT): Bildiğiniz gibi Macaristan’da bir çevre felaketi gerçekleşti ve nehirlere sızıntı oldu. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
(RL): Bununla ilgili yorum yapamam. Bahsettiğiniz olayın
bence ekipman ile bir ilgisi yok, bu bir doğa felaketidir. Baraj
setinin çökmesi ile meydana gelmiş, hazin bir olay olarak görüyorum.
(MT): Vedat Bey, sizin Metrans Makina ve Weir Minerals
işbirliği ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Vedat KİRİŞÇİ (VK): O zamanlar Warman International
olan Weir Minerals ile birlikteliğimizin ilk yıllarında, Türkiye
madencilik endüstrisi bugünki kadar gelişmemişti. Madencilik
endüstrisinin büyük bir kısmı devletin elindeydi ve çok fazla
bürokrasi hakimdi. Çok az yatırım yapılıyordu. Kısacası madencilik endüstrisinde iş yapmak çok zor bir haldeydi. Bu yıllarda
endüstrinin teknoloji eksikliği, sermaye eksikliği gibi birçok
sorunu bulunuyordu. Bugünki dünya ekonomisiyle, o zamanın dünya ekonomisi arasında çok büyük farklar vardı, metal
fiyatları düşüktü, bu sebeplerden dolayı özel yatırımcılar sektöre bugünki kadar yatırım yapmıyordu. Ayrıca o zamanlarda
Türkiye Hükümeti yatırımcıların işlerini zorlaştıracak birçok
sorun çıkarıyordu. Buna birçok güzel örnek bulabiliriz. Mesela
Bergama gibi önemli bir maden bölgesinde işletmeye, ekipmanlar ve tesislere yatırımlar yapıldı. Ancak çevresel sebeplere dayalı
davalar ve bunun dışında başka sebeplerden dolayı bir türlü işletme faaliyete geçemedi. Son 8 - 9 senedir Türkiye Hükümeti
bazı adımlar atarak, madencilik endüstrisinin daha iyi işlemesini sağlamıştır. Eskiye nazaran daha az olsa da hala daha işler-

de bürokrasi hakimdir. Hükümet artık madencilik endüstrisine
daha fazla önem vermeye başlamıştır. Aynı zamanda dünyadaki maden fiyatlarının da firmalara yardımı olmuştur çünkü
altın, gümüş, krom fiyatları üçe katlamıştır. Bunun sonucunda
da daha düşük tenörler işletilmeye başlanmıştır.
Türkiye’ye genel olarak baktığınız zaman, maden kaynağı
bakımından zengin bir ülke olduğu görülebiliyor. Bizim şu
anda yapmamız gereken yalnızca ilerlemek. Bazı projeler daha
fazla yatırıma ihtiyaç duyduğundan dolayı yurtdışından daha
fazla yatırım gelmeli. Zaten görüyorsunuz, her geçen gün
Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı girmektedir. Türkiye’nin
yer altı kaynaklarının zengin olduğu yurtdışında da bilinmektedir. Yani Türkiye’de madencilik endüstrisinin parlak bir geleceği vardır. Bu bize kaliteli ürünlerimizi satmamız için daha
iyi fırsatlar vermektedir çünkü endüstri daha fazla rekabetçi
olmaya çalışmakta, bütün yatırımcılar cevherden tek bir gram
altını aldıklarından emin olmak istemektedir. Bunu ise yalnızca
iyi makine ve ekipmanlarla sağlayabilirsiniz.
Türkiye’deki madencilik endüstrisinin geleceği için çok optimistik düşünüyorum. Böylece Weir Minerals gibi şirketler için
daha iyi ortamlar oluşacaktır. Yani benim Türkiye madencilik
endüstrisine genel bakışım bu şekilde. Haftalarca, aylarca bütün Türkiye’yi dolaşıp sadece 2 pompa satabildiğimiz zamanları hatırlıyorum. Çok zorlu zamanlardı. Sırf pompalarımızı
deneyip, farkı görsünler diye deneme amaçlı pompalar verirdik. Yüksek maliyeti olan bir ekipman için yeterli finansmanları yoktu ve insanlar ürünlere hemen güvenmiyorlardı. Şimdi ise herkes kaliteli, uzun ömürlü olanı tercih ediyor. Benim
Türkiye’deki durumla ilgili genel görüşlerim bu şekilde.
(MT): Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
(RL) ve (VK): Biz de size teşekkür eder, başarılar dileriz.

Metrans Ekibi - TÜYAP Maden Fuarı

Rulmeca Türkiye Pazarında...

Motorlu
tamburlarda
250 kw’a
kadar çıkmış
durumdayız
ve bu konuda
rakibimiz yok

TÜYAP Maden Fuarı’na, Türk madencilik
sektöründe tanınan firmalarla birlikte, dünyaca tanınan fakat Türkiye pazarına yeni giriş
yapmış şirketler de katılmıştır. Rulli Rulmeca
SpA (İtalya) kuruluşu olan Rulmeca Taşıma
Aksamları Ticaret Limited Şirketi de bu firmalardan biridir. Uzun yıllardır dünyanın önemli
bölgelerinde yığın taşıma endüstrisine ürün
veren şirketin Türkiye ayağı 5 ay önce kurulmuş, maden mühendisi Ömer SEZENER’in büyük çabaları sonucu Türkiye pazarında kendine yer bulmuştur. Firmanın hedefi, dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de pazar lideri olmak,
deneyimli kadrosu ve üstün kaliteli ürünleriyle Türk madencilik sektöründeki sıkıntılı
gözüken ve ekonomik olmayan yığın taşıma
problemini çözmektir. Şirketin sorumlu müdürlerinden Wolfgang GRESCH ve Türkiye
satış müdürü Ömer SEZENER ile yaptığımız
röportajı aşağıda bulabilirsiniz.
Madencilik Türkiye (MT): İlk olarak Türk
Madencilik Sektörüne, kısa bir tarihçesi ve
gelecek planları ile birlikte Rulmeca’yı tanıtır
mısınız?
Wolfgang GRESCH (WG): Rulmeca, uluslar
arası iş yapan bir şirket. 17 ayrı ülkede, İtalya’daki
merkeze bağlı şirketimiz bulunmaktadır. Bunlardan 8 tanesi satış ofisi, 9 tanesi üretim yapılan
fabrikalarımız ve satış merkezidir. Ayrıca Rusya ve Kazakistan’da olmak üzere 2 temsilcilik
ofisimiz bulunmaktadır. Avrupa’nın çoğu bölgesinde, örneğin İtalya, Almanya, İngiltere ve
İspanya’da, Kanada’da, Venezuela’da, Güney
Afrika’da, Çin’de, Tayland’da üretim yapan fabrikalarımızın yanı sıra, Rusya’da, Kazakistan’da
ve başka birçok ülkede çalışmalarımız devam
etmekte. Avustralya ve Güney Amerika’ya da ihracatlarımız olmakta.
Ömer SEZENER (ÖS): Rulmeca, merkezi
İtalya’da bulunan, yığın taşıma endüstrisinde
kullanılan bantlı konveyör rulolarının, motorlu
tamburların ve diğer ekipmanların geliştirilme-

si, üretimi ve satışında uzman, global pazarda
dünya lideri olan, dünya çapındaki bir şirkettir.
Rulmeca 1962 yılında, Antonio GHISALBERTI
tarafından kurulmuştur. İtalya merkezli şirket
aslen bir aile şirketidir. Günümüzde şirket, Marca ve Fabio GHISALBERTI’nin kontrolü altında, tamamen profesyonel kadrolar tarafından
yönetilmektedir. Şirket CEO ve Başkanı Emilio
MORESCHI’dir.
(WG): Marca ve Fabio, şirketi ikinci jenerasyon olarak yönetmekteler. Şirketimiz değişik
alanlarda çalışmaktadır. Bu alanlardan biri de
tabii ki madenciliktir. Madencilik derken, kömür,
linyit, demir, bakırdan tutun da, kil, kum ve çakıl
madenciliğine kadar geniş bir yelpazeden söz
etmekteyim. Çalıştığımız şirketler de genellikle üretim yapan, konveyör kullanan büyük şirketlerdir. Ürettiğimiz ana ürünler konveyörleri
oluşturan rulolar - istasyonlar, motorlu tamburlar ve tamburlar olarak söylenebilir. Bu ürünlerin üretimi, yedek parça sağlanması ve tüm
müşterilerimize sunduğumuz teknik hizmetler
de Rulmeca’nın çalışma alanına girmektedir.
(MT): Madencilik Rulmeca’nın ilk ana hedefi miydi yoksa başka sektörlere hizmet amaçlı
mı üretimine başladı?
(WG): Evet, Rulmeca’nın kökeni, İtalya’daki
kireçtaşı madenlerine dayanır. Bildiğim kadarıyla ilk ürünler bu kiraçtaşı madenciliği sırasında
çıkan sorunlar nedeniyle üretilmiştir ve daha
sonra bir marka haline gelmiştir. Dolayısıyla Rulmeca aslen madencilik sektörüne hizmet eden
bir şirket olarak kurulmuştur.
(MT):
Anlıyorum.
Peki
Rulmeca’nın
Türkiye’ye giriş yapma fikrinin altında yatan
sebepler nelerdir?
(WG): Çünkü Türkiye en büyük ülkelerden
birisidir ve son birkaç yılda çok büyük gelişmeler göstermiştir. Kaynaklarını üretime geçirmeye yeni başlamıştır. Biz ürünlerimizi bu zamana
kadar distribütörler ile ülkenize ulaştırıyorduk
fakat artık kendi işimizi yönetmek istiyoruz ve
müşterilerimizle daha yakın ilişkiler içerisinde
olmak, daha iyi hizmet vermek istiyoruz.
(MT): Türkiye, planlarınıza göre satış yaptığınız bir bölge olarak mı kalacak yoksa buradaki ofisi uzun vadede bir merkeze dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?
(WG): Türkiye çok büyük bir ülke ve biz şu
an yeni giriş yaptık. Dolayısıyla ilk önce yerimizi
sağlamlaştırmayı düşünüyoruz. Sonrasında neler olabileceğini göreceğiz.

Bu bir reklamdır

(MT): Rulmeca’nın ürünlerini rakiplerinden
ayıran özellikler nelerdir?
(ÖS): Tamamen farklıdır. Yerli üreticilerden
en büyük farkımız, kullanılan malzemenin kalitesi ve tüm üretimimizin tam otomatik sistemli
makinelerde yapılıyor olmasıdır. Her ürünün tek
tek testlerden geçerek üretimden çıkıyor olması
da önemli bir farklılıktır. Bunlar gerçekten çok
Ömer SEZENER, Zeynep GÜZEY, Wolfgang GRESCH

önemlidir. Yani özellikle rulo üretimi için düşünülür ki üretim
çok basittir. Hatta Türkiye’de bu konuda merdiven altında çok
fazla üretici bulunmaktadır. Büyük üreticiler de yetişemedikleri yerlerde onlarla beraber çalışmaktalar. Yani en önemli farkımızdan biri tam otomatik makinalarda üretimlerimizin yapılması ve her aşamada ürünün testten geçmesi. Bunun birkaç
tane nedeni var. Öncelikle dış gövde istenilen boyda kesildikten sonra, gerekli testlerden geçmiş rulman yatağını yerleştirip, tam otomatik makinalarda tek yerden kaynaklaması yapıldıktan sonra her 20 üründe biri eksantri testine giriyor. Bunun
önemi, aynı araba tekerleklerinde yapılan balans gibi, belli
bir hıza gelindiği zaman titreme, vibrasyon oluyor mu? Eğer
titreme oluyorsa o 20 üretimi geri dönüşüme gönderiyoruz.
Olmuyorsa ürün geçmiştir. Bunun nedeni de belli bir hıza ulaşan üründeki titreşimin, rulonun içerisindeki rulmana vereceği
zararların önüne geçmektir. Aynı, gövdede yaptığımız eksantri
testini her 20 üründe bir, şaftında da yapıyoruz. Sonrasında
da diğer önemli bir husus rulman yatağına yerleştirilen tüm
parçaların, tam otomatik makinelerde belli toleranslarla yerleştiriliyor olması. Çünkü yerel üreticilerin çekiç darbeleriyle
yerleştirdiği rulman ve parçalar, bizde tam otomatik hidrolik
preslerde, belirli toleranslarla yerleştirilerek, en iyi sonuç elde
ediliyor. Bu özel tolerans değerleri sayesinde rulman ömrü ve
rulonun ömrü diğer üreticilerin ürünlerine oranla ciddi miktarlarda uzuyor. Diğer bir önemli husus da rulmanı tozdan ve
sudan koruyabilmek. Bunun için de bizim ekstradan kullanmış
olduğumuz labirent conta ve belli orandaki gresleme, metal

kapak, dış conta, iç sızdırmazlık elemanı ve lastik dudaklı en son kapak,
açık havada çalışan rulmanları toz ve sudan koruyor. Rulmanın içindeki ve
labirent contanın içindeki
gres oranları da çok önemli.
Ürün bittikten sonra da su ve
toza karşı 3 yılda bir bağımsız kuruluşlar tarafından, her
altı ayda bir de bizim tarafımızdan testlere tabi tutuluyor.
Toparlayacak olursak üç önemli
nokta söz konusu; eksantri testi,
iç aksanların yerleştirilmesi ve
rulmanın toz ve sudan korunması. Bu üç önemli konuyu tabii
ki kaliteli malzeme kullanarak başarılı bir şekilde uygulayan
Türkiye’deki tek firma da Rulmeca diyebilirim. Bununla beraber tek bir rulo çeşidi üretmiyoruz, yani her uygulama alanı
için uygun rulo üretimini yapmaktayız. Birkaç örnek vermek
gerekirse döküm rulman yataklı, ağır hizmet tipi DSK rulolar,
aşınmaya ve korozyona tam dayanıklı, dış gövdesi saç üzeri
HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) kaplı rulman yataklaması
ve contalama sistemi tamamen farklı MELCO Supreme Rulolar ve yine gövdesi tamamen HDPE oluşan TOP ruloları söy-

leyebiliriz. Ayrıca motorlu tamburlarda 250 kw’a kadar çıkmış
durumdayız ve bu konuda rakibimiz yok. 2011 yılının sonuna
kadar 90 kw’a kadar olan motorlu tamburlarda ex-proof özelliğini almış olacağız. Wolfgang da size motorize tamburları
açıklayacak.
(WG): Gördüğünüz gibi konveyör bant, bandı destekleyen drumlardan ve en az bir ucunda hareketi sağlaması için
bir motordan oluşmaktadır. Bizim konseptimiz, bu motoru da
drum içine yerleştirip, dışarıdan herhangi bir motora ihtiyaç
duyulmasının önüne geçmektir. Burada da gördüğünüz gibi
motor, yağın içinde çalışmaktadır. Yağ, hazne içinde içsel bir
dudak yardımıyla döndürülmektedir ve bu sayede motorun
parçalarının ısınması da engellenmiş olmaktadır. Bu sistem
1953 yılında geliştirilmiştir. Küçük ölçekli ürünlerle başlayıp
günümüzde daha büyük ölçekli ürünler de elde ettik. 1000
mm çapa ve 250 kw’lık güce eriştik. Bu ürün madencilik için
çok faydalı ve kullanışlı bir üründür. Patlatmalı motorlar üzerine de çalışmalarımız var. Çok yakında piyasaya süreceğiz ve bu
motor yer altında çalışmak için uygun olacak. Yüksek metan
gazı seviyelerinde de kullanılmak üzere, ATEX22 direktiflerine
uygun ve geniş kullanım alanı olan bu ürünün gelişimi için de
çalışmalarımızı müşteri odaklı yürütmeyi düşünüyoruz.
(MT): Motorlu tamburlarınız patentli bir ürün müdür?
(WG): Evet, patenti alınmıştı fakat biliyorsunuz 50 yıllık bir
ürün olduğu için patent kalktı. Fakat içindeki bazı paternlerin
patenti var.
(ÖS): Bu yeni bir teknoloji değil, çok eski bir teknoloji fakat teknoloji geliştikçe, ürünümüz de onunla birlikte gelişiyor.
Geçmişte bu tür ürünler başka şirketler tarafından da üretilmiştir. Fakat o zamanlarda, izolasyon gibi bazı problemler
mevcuttu. Fakat şu anda bu ürün kusursuz denebilir.
(WG): Dolayısıyla motorlu tamburlarda, birçok ülkede olduğumuz gibi Türkiye’de de başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Birleşik Devletler’de, Rusya’da, Kazakistan’da, Almanya’da,
Avrupa’da ve Birleşik Krallık’ta büyük başarı yakaladık. Yeni
ürünlerimizin de yer altı madenciliği için büyük kullanım alanları var. Bu tür motorlara büyük ihtiyaç var ve bu motorlar aynı
zamanda büyük bir verimlilik de sunmaktadırlar. İnovasyona
da büyük önem veriyoruz. Bu ürün 50’lerde üretilmiş, kutu
içerisindeki bir motor olmaktan çok uzaklaştı. Ürünümüzün şu
anki hali, ileri teknoloji kullanılarak bir çok değişime uğramış
bir son üründür diyebiliriz.
(ÖS): Motorlu tamburlar için en önemli nokatalardan biri
de enerji sarfiyatının konvansiyonel sistemlere göre az olması. Bu ürün aynı zamanda OEM (Orijinal Ekipman Üreticileri)
şirketleri için önemli çünkü onların ürünlerinde kullanabilecekleri dışarıdan takmalı motorlar, kayış kasnaklar ya da redüktörlerin tamamı devre dışı bırakılmış oluyor. Tek bir tam-

burla bu işi götürebiliyorlar. Diğer avantajları enerji tasarrufu,
yerden kazanma, emniyetli çalışması ve tabii ki en önemlisi de
bakım kolaylığı ve bakım maliyeti.
(MT): Evet bakım konusuna gelirsek, bu konuda neler
söylemek istersiniz?
(ÖS): Eğer sentetik yağ kullanırsak teorik ömrünün 30 bin
saat olarak söylüyoruz ama çoğu işletmelerde bu çok çok daha
fazla.
(WG): Örnek vermek gerekirse bize bakım için gelen bazı
motorlar 40 yaşında veya daha fazladır. Benim de şirkette 36
yıldır çalıştığım düşünülürse benden çok önce üretilmiş motorlar hala daha bakım için gelmekteler ve hala daha düzgün
bir şekilde çalışabilmektedirler. Çok uzun ömürlü bir üründür
ve avantajlarından biri de kompakt olmasıdır. Motor zarar
göremez çünkü kapalı bir kalkanın içindedir. Diğer üretilen
motorlar göz önüne alındığında, bu motorun en büyük avantajlarından biridir. Motorun içeride olması, herhangi bir arıza
durumunda işleri zorlaştıracak gibi gözükebilir fakat ürünümüz çok kaliteli bir üründür ve garanti süresi çok uzundur, dolayısıyla bu durumu düşünmeye gerek yoktur.
(MT): Ürünlerinizi kullanan firmalardan veya projelerden
bahsedebilir misiniz?
(ÖS): Sadece bizim ürünlerimizi kullanan bir şirket söyleyemem ama motorlu tamburlar için mesela üretiminin bir kısmını Ankara’da yapan Alman menşeili Beyer Makine, tamamen
bizim motorlu tamburlarımızı kullanmakta. Rulolar için değil
ama motorlu tamburlar için bunu söyleyebilirim. Bunun dışında ilk özel termik santrallerimizden biri olan İsken Sugözü
Termik Santrali’nde, kuruluş aşamasında kullanılan tüm rulolar
Rulmeca ürünüdür ve 2001 yılından bugüne kadar herhangi
bir rulo ihtiyaçları olmadı. O fabrikayı da Siemens yapmıştı
diye biliyorum.
(MT): Türkiye için özel olarak bir hedef kitle seçtiniz mi?
Fiyat konusunda da birkaç şey söyleyebilir misiniz?
(ÖS): Bizim için küçüklü büyüklü tüm müşterilerimiz önemlidir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki bizim sistemimizin
önemi, çok fazla konveyör bant sistemi olan yerlerde ortaya
çıkmaktadır. Çünkü bir bantı değiştirmek ya da banta verilebilecek zarar daha uzun hatlarda daha önemlidir ve üretimin
durmasının söz konusu olmadığı durumlarda sistemimizin
değeri daha iyi anlaşılmaktadır. O yüzden türk ekonomisine
de katkısı olması adına büyük işletmeler özellikle bizim hedef
müşteri kitlemizdir.
Fiyat konusunda da bu ürünün piyasadaki en ucuz ürün olduğunu söyleyebilirim çünkü bu ürünü neyle kıyasladığınıza
bağlı.
(WG): Tahmin edersiniz ki bu konuda sık sık
tartışmalarımız oluyor. Ürünlerin bakım süresi
ve ömrünü göz önüne alırsanız, iki yıllık ömrü
olan bir ürünü, bizim 8 yıllık ömrü olan ürünümüzle kıyaslarkan, fiyatını 4 ile çarpmanız gerekir. Ayrıca bu ürünlerin değişimini yapmanın
maliyeti, en azından ürün kadar bir maliyet daha
ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde baktığınız zaman
bizim ürünümüz % 20 daha ucuz olarak ortaya
çıkacaktır. İnsanlar çoğu zaman bakım ihtiyacının, değişim sırasında ortaya çıkan maliyetin ve
üretimin durmasının hesabını yapmıyorlar.
(MT): Bize zaman ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
(WG) ve (ÖS): Biz de size teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Rulmeca tarafından üretilen, yağ içinde çalışan motorlu tambur

Spare Part Alternatives
For Hydraulic Rock Drills

XRF Yöntemi ile Cevher Analizi
Mehmet AKTÜRK
Elektronik Mühendisi
Repamet Elektronik Sistemler
makturk@repamet.com

Yeni maden
sahalarının keşfi,
işletilmesi, son
ürünlerin testi
gibi alanlarda
portatif XRF
cihazlarının
kullanımı
günden güne
yaygınlaşmaktadır

A

let yaparak varolan insanlık, metallerin
kullanımı ile de uygarlıkları yaratmıştır.
Tarihin başlangıcı ile sırası ile bakıra,
kalaya, altına ve daha sonra demire şekil vererek binlerce alaşımın kullanıldığı bugünlere
gelinmiş ve metalsiz bir yaşam düşünülemez
olmuştur. Medeniyetlerin yükselişi, madenlerin
işlenmesi ile mümkün olmuştur. İlk işlenenler
doğal olarak saf halde bulunabilen, elde edilmeleri ve saflaştırılmaları kolay madenler olmuştur.
Ancak saf halde kolay olarak bulunabilen bu
madenlerin azalması ile birlikte tenör olarak
daha düşük, daha karmaşık süreçler gerektiren
cevherler işlenmeye başlanmıştır. Toprak içerisinde cevherin tanımlanması ve tenörünün tespit edilmesi için farklı yöntemler geliştirilmiştir.
İlk başlarda kullanılan basit fiziksel ve kimyasal
testler ile tanı yöntemi, giderek kendini hızlı, kesin sonuçlar verebilen ve kolay kullanıma sahip
modern cihazlara bırakmıştır.

Bu bir reklamdır

Bulunan cevherin analizine yönelik beklentiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
»» Direkt ölçüm yapmalı veya minimum numune hazırlanmalı,
»» Hafif ve elde taşınabilir olmalı, madeni cihaza götürmek yerine, cihazı madene götürmek
mümkün olmalı
»» Hassas ve doğru ölçüm yapmalı
»» Sık, sık kalibrasyon gerektirmemeli
»» Ekonomik olmalı
Teknolojinin gelişimi ile eskiden odaları kaplayan, hantal, sadece uzman kişilerin
kullanabildiği, çevreden etkilendiğinden dolayı hassas ortam gerektiren
ve pahalı cihazlardan bugünlere gelinmiştir. Bunda özellikle elektronikte
transistör, daha sonra tümleşik devrelerin ve kırmık (chip) teknolojisinin
lambalı devrelerin yerini almasının
önemi büyük olmuştur. Elektronik devrelerin küçülmesi, bilgisayarların gelişimini tetiklemiş, yazılım ayrı bir sektör
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halini almıştır. Bu süreç kesintisiz olarak devam
etmekte, elektronikteki bu hızlı gelişimler, birkaç yıl içinde mevcut teknolojileri demode hale
getirmektedir.
Metal analizinde bir çok tekniğin yanı sıra
XRF (XRay Fluoresans) tekniği de bu gelişmelerle birlikte kullanımı yaygınlaşan bir tekniktir.
XRF Nedir?
Bilindiği gibi Alman fizikçi W. Roentgen tarafından 1895’te tesadüfen keşfedilen ve bilinmez
anlamında X ışını olarak nitelenen bu ışınlar
gerçekte görünen ışığın da içinde yer aldığı
elektromanyetik dalga spektrumunun bir parçasıdır.

Gözle görülemeyen, cisimlerin içinden geçebilen bu ışınlar ancak özel filmler veya detektörlerle tespit edilebilir. Bilindiği gibi cisimler
atomlardan oluşur. Atomun yapısını Bohr modeline göre incelersek ortada proton ve nötronlardan oluşan çekirdeğin, etrafında da elektronların olduğunu görürüz. Bu elektronlar K, L, M,
N gibi farklı enerji seviyelerine sahip yörüngelerde dolanırlar.
Herhangi bir Xray kaynağından (bu bir Xray
tüpü veya radyoaktif kaynak olabilir) salınan X
ışınları malzemedeki elektronlara çarparak onları yerlerinden uzaklaştırırlar. Bu çarpışma sonunda boşalan yere bir üst veya daha üstteki
yörüngelerden elektronlar doldurur. Bu doldurma esnasında da atoma özgü enerji seviyesine
sahip ikincil bir X ışını salınır. Bu olaya XRay Fluoresans kısaca XRF adı verilir.

Boşluğu dolduran elektronun geldiği yere göre Ka, Kb, Kg,
La, Lb, Ma olarak isimlendirilen farklı enerji seviyelerine sahip
ışımalar oluşur. Bu ışımalarda enerji spektrumu Ka, Kb’den
büyük, La yaklaşık olarak Lb’ye eşittir. Her elementin kendine

özgü bir enerji seviyesi spektrumuna sahip olduğundan elementler birbirinden kolayca ayrılabilir.
Malzemedeki elementin miktarı ne kadar fazla ise bu pikler
o kadar yüksek olacaktır. Uygun bir detektör malzemeden gelen bu farklı ikincil X ışınlarını algılar ve sayısal işaret işlemcisine (DSP) gönderir. Merkezi işlem birimi (CPU) de bu işaretleri
% veya ppm değeri olarak ekranda verir.
XRF tekniğinde ICP veya atomik absorbsiyon spektrofotometre için gereken asitte çözme gibi numune hazırlama tekniklerine ihtiyaç yoktur ve malzemede bir tahribata neden
olunmaz. Portatif XRF cihazları ile doğrudan doğadaki cevherler gibi sondaj yoluyla elde edilmiş karotlar veya toz haline getirilerek homojen olması sağlanmış özel kaplarındaki
numuneler de analiz edilebilir.
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Aşağıda numune hazırlama kiti
ve 100 mikron civarına getirilmiş
numunelerin özel kaplarında sabit stand ile analizi görülmektedir. Bu yöntem de bilgisayardan
kontrol edilerek sabit bir laboratuar cihazı gibi kullanılabilir.

»» Daha fazla tanecik sayımı (saniyede 200.000 den fazla)
»» Daha iyi işaret/gürültü oranı (4000:1)
»» Helyum-vakum kullanmaksızın hafif element (Mg, Al, Si,
P analizi)
»» Daha düşük deteksiyon limitleri
»» Daha kısa sürede daha hassas analiz

Bu dedektörlerin en büyük avantajı Mg, Si, Al gibi elementleri helyum veya vakum kullanmaksızın analiz edebilmeleridir.
Özellikle Mg ve Al daha düşük deteksiyon limitleri elde etmek
için helyum gazı bazı SDD detektörlü cihazlarda kullanılabilir.
Thermo Niton Analyzer firmasının GOLDD modeli bu opsiyona
sahiptir.

Ancak düşük atom numaralı elementler düşük enerji seviyelerine sahip olduğundan XRF tekniği bu elementlerde analizi güçleşmektedir. Taşınabilir XRF cihazlarında genel olarak
analiz edilebilen elementler periyodik tabloda atom numarası
12 olan magnezyum ile atom numarası 92 olan uranyum arasındaki elementlerdir.
XRF Cihazlarında SDD (Silicon Drift Detector ) Teknolojisi
Elektronik teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak XRF detektör alanında da bir takım gelişmeler yaşanmaktadır. Son
geliştirilen SDD detektörler, Si-PIN denilen geleneksel detektörlerin yerini almaya başlamıştır. Bu detektörlerin avantajları:
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Bu tür cihazlar kolay kullanıma sahiptir. Sadece numuneye yaklaştırmak (5 mm’den uzak olmamalı) ve tetiğe basmak
yeterli olmaktadır. 30’dan fazla elementin kimyasal analizi saniyeler içinde ekrana gelmektedir. Gerekirse dahili kamerası
ile numunenin görüntüsü alınabilir, sonucu ve spektrumu ile
birlikte kaydedilebilir. Aşağıda örnek ekran görüntüleri yer almaktadır :

Nikel: Ülkemizde büyük kısmı batı bölgelerimizde olmak
üzere nikel cevherleri “laterit“ halde çıkarılmaktadır. Sardes Nikel, Metamaden, Şenka Madencilik gibi işletmelerde yıllardır
başarı ile kullanılmaktadır. Yukarıda nikel elementinin laboratuar sonuçları ile Thermo Niton portatif XRF cihazı sonuçları
korelasyon eğrisi görülmektedir.
Bakır: Sülfürlü veya oksitli olarak bakır cevherleri de ülkemizde işlenmektedir. Soyer Madencilik bakır cevher analizinde
Thermo Niton XRF kullanmaktadır.
Çinko, Kurşun: Çinko ve kurşun cevherleri de bu yöntemle sahada veya hazırlanmış numunelerle analiz edilmektedir.
Ayrıca baca tozundan klinger (% 65 Zn) zenginleştirilmesinde
kontrol ve analiz cihazı olarak Çinkom ve Syi Metalurji’de kullanılmaktadır.

İstenirse Cr2O3, FeO gibi oksitler, Cr / Fe (Ratio) gibi hesaplama değerleri analiz ekranında görülebilmektedir. Özel yazılımı
ile her alınan numune analizinin XRF spektrumu incelenebilmektedir.
Ülkemiz Madenlerinde Portatif XRF Analyzer Uygulamaları
Portatif XRF cihazları genel keşif amaçlı olarak Yamas, Eurasia,
Favori, Aldridge Madencilik gibi tanınmış firmalarda kullanılmaktadır.
Kromit (Cr2O3): Ülkemiz, krom elementinin en önemli cevheri olan kromit yönünden zengindir. Eti Krom, Şetat Madencilik, Satco Madencilik, Emet Madencilik, Pema Madencilik gibi
firmalarda tenör analizinde portatif XRF analiz cihazımız kullanılmaktadır. Aşağıda farklı numunelerin laboratuar sonuçları
ile Thermo Niton Analyzer portatif XRF analiz cihazının sonuçları grafik olarak verilmiştir.

Demir: Ülkemiz demir yatakları yönünden de zengindir.
Bahar Maden demir cevheri analizinde Thermo Niton XRF kullanmaktadır.
Bu tür cihazlar, analiz anında çok düşük güçte de olsa X
ışını yaydıklarından ithalleri ve kullanımları bazı formalitelere
tabidir. TAEK bu konuda yetkili kılınmıştır. Kullanım pratikliği,
doğru ve hassas olmaları nedeniyle gün geçtikçe bu cihazlar
daha fazla yaygınlaşmaktadır. Maden cevher analizi dışında
metal - alaşım, plastik - elektronik RoHS, arkeoloji analizleri
gibi kullanım alanları da vardır.
Daha Fazla Bilgi İçin :
Mehmet AKTÜRK
REPAMET Ltd. Şti.
Tel: (0216 ) 369 73 48 – 358 84 61
Faks: (0216) 359 60 01
E-Posta: repamet@repamet.com
Web: www.repamet.com
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Maden Kapatma Planlaması ve Doğaya Yeniden
Kazandırmanın Temel İlkeleri (Bölüm 1)
H. Şebnem DÜZGÜN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü
duzgun@metu.edu.tr

Yeni yasal
düzenlemede
bilim ve tekniğin,
dolayısıyla
mühendisliğin
ağırlık
kazanması
yolunda adımlar
atılmıştır

H

er endüstriyel tesis gibi madencilik
faaliyetlerinin de çevresel etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler pek çok çevreci
yaklaşımın, madencilik faaliyetlerini yapılmaması gereken aktiviteler olarak tanımlamasına
neden olmaktadır. Oysa bilindiği üzere madencilik faaliyeti geçici bir faaliyettir ve çalışılan
alan belli bir süre için kullanılmaktadır. Yeraltı
kaynaklarının çıkarılması sırasında ortaya çıkan
çevresel etkilerin yarattığı kamuoyu tepkileri,
geçtiğimiz 30 yıllık dönemde, madencilik sektörünün önemli bir gündem maddesi haline
gelmiştir. Çünkü sürdürülebilir şekilde madencilik yapabilmek için madencilik şirketleri
ve yöre halkı arasında, sivil toplum kuruluşları
(STK) ve ilgili devlet kurumları arasında ortaya
çıkan farklı düzeylerdeki sürtüşmelerin giderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Çevresel etkiler
konusunda kamuoyunda ortaya çıkan tepkiler
pek çok devletin, doğal kaynakların kullanımı
ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi konusunda her düzeyde düzenleme yapmasına neden
olmuştur. Bu nedenle bir maden cevherinin,
içinde bulunduğu alanın değerinin, madencilik
bittikten sonra da eski değerinde ya da eski
değerine yakın olacak şekilde işletilmesi önem
kazanmıştır.
Maden cevherinin bulunup işletilmeye hazırlanması ve daha sonra işletilmesi için geçen

süre, çevreye olan etkilerin derecesini de belirler. Madencilik faaliyetleri nedeni ile tahmin
edilen ve / veya edilemeyen fiziksel ve kimyasal
etkiler, madenciliğin her aşamasında (arama, işletme, kapatma) hatta kapatma sonrasında da
ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle madenciliğin yapıldığı pek çok gelişmiş ülkede çevresel
kontroller için yeni yasal düzenlemeler ve doğal kaynak yönetimi politikaları geliştirilmiştir.
Bu kontroller, 1980’ler ve 1990’larda çevre etki
değerlendirmesi (ÇED) ve yerel halk anketlerine,
ruhsatlandırma işlemlerindeki kontrollere, kaynak kullanımı ve arazi planlamasına, arazinin
doğaya yeniden kazandırılmasına ve iyileştirilmesine odaklanmış iken 2000’lerde, madenciliğin sürdürülebilirliğini artırmak amacı ile bunlara ek olarak maden kapatma planlamasının,
madenciliğin her aşamasında yapılmasına ve
yıllık olarak gözden geçirilmesine yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla maden kapatma planlaması, ÇED,
ruhsatlandırmadaki kontroller, doğaya yeniden
kazandırmayı da içeren ve madenciliğin her
aşamasında yapılan, sürekli güncellenen, geniş
perspektifli bir yapı halini almıştır. Bu yeni yaklaşım madenciliğin yoğun olarak yapıldığı ve aynı
zamanda çevre etkilerinin de en aza indirilmesi
için uğraş verildiği ülkelerde 2000’lerden sonra
yasal düzenlemeler ve uygulama kılavuzları ile
desteklenmektedir.
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Yapılan bir analizde maden kapatmanın ülke yasalarında yer
alma durumları, doğaya yeniden kazandırma, çevre etki değerlendirmesi (ÇED), sosyal etki değerlendirmesi (SED), maddi
taahhüt, kapatma hedeflerine uyulmaması nedeni ile cezai
müeyyide gibi konular incelenmiştir. Gelişmiş ülkeler (Japonya, Avusturalya, Kanada, Avrupa ve ABD) ve gelişmekte olan
ülkeler iki bölümde ele alınarak Çizelge 1 ve 2 oluşturulmuştur. Çizelge 1 ve 2’deki ‘x’ işaretleri ülkede söz konusu yasanın
varlığını, ‘-‘ işaretleri ise yasanın olmadığını göstermektedir.
Çizelge 1’den de görüleceği gibi gelişmiş ülkelerin tümünde
doğaya yeniden kazandırma, ÇED, maddi taahhüt, kapatma
koşulları ile bu koşullara uymama durumunda ceza zorunludur. Çizelge 2’de verildiği gibi gelişmekte olan ülkelerde ise en
yaygın koşullar ÇED ve doğaya yeniden kazandırmadır.
2000’lerde ortaya çıkan bu yeni yaklaşımda maden arama
projelerinden başlayarak madenciliğin her aşamasında insan
sağlığı ve çevre etkilerini göz önüne alan, kabul edilebilir bir
kapatma planlaması yapılması yasal zorunluluk halini almıştır. Bu planlamanın ana amacı, madenciliğin her aşamasında
olası doğaya yeniden kazandırma ve iyileştirme çalışmalarının
düzenli olarak yapılmasını ve rezerv bittikten sonra yapılacak
iyileştirmenin ve doğaya yeniden kazandırma maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlamaktır. Plan çoğunlukla, ruhsat
başvurularında ortaya çıkabilecek olası durumlar göz önüne
alınarak yapılmakta, arama faaliyetlerinden başlayarak madenciliğin her aşamasında ortaya çıkan fiili duruma göre her
yıl düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenmektedir. Her
ne kadar bu plan kapatma planı olarak adlandırılıyor olsa da
aslında madencilik faaliyetlerinin o günkü durumu itibariyle
yapılan ve yapılacak doğaya yeniden kazandırma - iyileştirme çalışmalarını, madencilik faaliyetlerinin olası risklerinin
yönetilmesini ve maden kapatma hedeflerine ulaşılması için
gerekli aşamaları içermesi bakımından çok daha geniş bir bakış açısına sahiptir. Söz konusu yaklaşımı en etkin şekilde uygulayan ülkelerden birisi olan Avusturalya’da maden kapatma
planlaması, çevre etki değerlendirmesi ve maden tasarımının
ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte ve madencilik çalışmalarının her aşamasında uygulanan sürekli bir işlem olarak ele
alınmaktadır. Dolayısı ile maden kapatma planlaması, üretim
planlaması gibi, madenciliğin tüm ömrü boyunca, madencilik
faaliyetlerinin bütünleşik bir parçasıdır ve doğaya yeniden kazandırma da bu planın önemli bir aşamasını içerir.
Sürdürülebilir Madencilik İçin Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma
Madencilik faaliyetleri ile bütünleştirilerek, sürekli uygulanan bir kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı,
madencilik faaliyetinden kaynaklı olumsuz sosyal, ekonomik
ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlayacağından,
öncelikle madencilik sektörünün, devletin ve toplumun sürdürülebilirliğinin bir anlamda garantisi olmaktadır. Bu amaçla
International Council of Mining and Metals (ICMM) 2003 yılında madencilik endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmaya olan
taahhütlerinin çerçevesini belirleyen 10 temel ilkeyi şöyle
açıklamıştır:
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Doğaya Yeniden
ÇED Maddi Taahhüt Kapatma Koşullara Uyulmama
Kazandırma Koşulu Koşulu
Koşulu
Koşulu
Cezaları
Japonya
x
x
x
x
x
Ülke

Avustralya

x

x

x

x

x

Kanada

x

x

x

x

x

Almanya

x

x

x

x

x

İrlanda

x

x

x

x

x

İngiltere

x

x

x

x

x

ABD

x

x

x

x

x

Çizelge 1. Gelişmiş ülkelerde maden kapatmanın boyutlarını içeren yasal düzenlemeler (Clark
ve Clark (2005)’den uyarlanmıştır)
Kapatma Koşulu
ÇED
SED Doğaya Yeniden Maddi Taahhüt
(çoğunlukla anlaşmaya
Koşulu Koşulu Kazandırma
Koşulu
tabi)
Burkina Faso
x
x
x
x
Botsvana
x
x
x
Gana
x
x
Mali
x
x
x
Namibya
x
x
Tanzanya
x
x
x
x
x
Zambiya
x
x
x
Zimbabve
Butan
x
x
x
Brunei
x
Sultanlığı
Çin
x
x
Kuzey Kore
x
Endonezya
x
x
x
Hindistan
x
x
Kazakistan
x
x
Kırgızistan
x
x
x
Malezya
x
x
x
Moğolistan
x
x
x
Miyanmar
Filipinler
x
x
x
x
Güney Kore
Sri Lanka
x
x
x
Tacikistan
Tayland
x
x
Özbekistan
x
x
Vietnam
x
x
x
Şili
Kosta Rika
x
x
x
Ekvador
x
Mesika
x
x
x
Peru
x
x
x
Venezuella
x
x
İran
x
x
x
Suudi
x
x
Arabistan
Fiji
x
x
x
x
Papua Yeni
x
x
Gine
Solomon
x
x
Adaları
Ülke

Çizelge 2. Gelişmekte olan ülkelerde maden kapatmanın boyutlarını içeren yasal düzenlemeler
(Clark ve Clark (2005)’den uyarlanmıştır.
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1. Etik madencilik uygulamaları gerçekleştirmek ve bunların paydaşları olan maden işletmesi, devlet, endüstri, toplum
vb. kurumlar arasında etkin paylaşımların olduğu sağlıklı işletmelerle madencilik yapmak.
2. Sürdürülebilir kalkınma politikalarını paylaşımcı bir karar
verme sürecine dahil etmek.
3. Temel insan haklarının ön planda tutulduğu, kültürlere,
gelenek ve göreneklere saygılı madencilik uygulamaları gerçekleştirmek.
4. Doğru verilere ve bilimsel temellere dayalı risk yönetimi
stratejilerin uygulamak
5. İşletmelerin sağlık ve güvenlik koşullarını sürekli iyileştirecek yöntemler arayışında olmak.
6. Çevresel koşulların sürekli iyileşmesine yönelik arayışlar
içinde olmak.
7. Biyoçeşitliliğin korunmasına ve entegre arazi planlamasına katkıda bulunmak.
8. İşletmelerde ürün tasarımı, ürün kullanımı, yeniden kullanım ve geridönüşüm gibi konulara duyarlı ve bunlara imkan
sağlayıp teşvik eden modeller geliştirerek atıkların en uygun
şekilde yönetilmesini sağlamak
9. Madencilik yapılan alandaki toplulukların sosyal, ekonomik ve kurumsal alandaki gelişmelerine katkıda bulunmak.
10. Paydaşlara etkili ve şeffaf taahhütler verme ve iletişim
içinde olma ile taahütlerin yerine getirildiğini kanıtlayan bağımsız kurumlarca onaylanmış raporlamalarla bir uyum içinde
olmak.
ICMM’nin belirlediği bu on ilke, maden kapatma ve doğaya
yeniden kazandırma planlaması yapılırken gözetilmesi gereken temel ilkelerin temelini teşkil eder. Minerals Council of
Australia (MCA) da bu ilkeleri şöyle sıralar:
»» Şimdiki ve gelecek nesillerin halk sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması
»» Çevresel kaynakların, gelecek nesillerin kullanımı için fiziksel ve kimyasal bozulmaya uğratılmaması
»» Madencilik sonrası arazinin uzun vadede sürdürülebilir
ve toplum için faydalı bir kullanıma dönüştürülmesi
»» Çıkabilecek her türlü sosyo - ekonomik zararın en aza indirilmesi ve sosyo - ekonomik katkıları artıracak her türlü fırsatın göz önüne alınması
Bu ilkelerin ışığında hazırlanacak olan bir maden kapatma
ve doğaya yeniden kazandırma planı çevresel, sosyo - ekonomik ve maden işletmesi bakış açılarını içeren üç ana temel boyut üstüne inşaa edilir. (Şekil 1).
Maden kapatma planındaki çevresel boyutun ana merkezi
doğaya yeniden kazandırmadır ve buradaki ana amaçlar:
1. Madencilik sonrası terk edilecek arazinin güvenliğinin ve
fiziksel, jeokimyasal ve ekolojik açılardan duraylılığının sağlanması,
2. Maden alanı ve çevresindeki su kaynaklarının ve toprağın
kalitesinin korunması,
3. Paydaşların da uzlaşısı ile karar verilen, madencilik sonrası arazi kullanımına göre doğaya yeniden kazandırmanın
yapılması,
4. Paydaşların uzlaşısı ile oluşturulan doğaya yeniden kazandırmanın başarı kriterlerinin belirlenmesi ve yapılan işlem-
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Şekil 1. Maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırmanın üç boyutu

lerin sürekli izlenerek paydaşlara rapor edilmesi.
Öte yandan maden işletmesinin ömrü boyunca, madenciliğin yapıldığı alanda, özelikle de açık ocak madenciliği çalışmaları nedeni ile, arazide bazı değişimlerin olması kaçınılmazdır.
Bu değişimlerin başında arazinin topoğrafyası, flora ve faunası, yüzey suyu ve yeraltı suyu hidrolojisi, toprak ve su kirliliği
gelmektedir. Doğaya yeniden kazandırmanın bu aşamada ana
hedefi, bu değişimlerin uygun çevre yönetimleri ile madencilik operasyonları boyunca en aza indirilmesidir. Ancak bilindiği üzere madencilik faaliyetleri nedeni ile bazı çevresel etkilerin de gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu etkilerin yönetiminde
ise öncelik sırasına göre bir çevre yönetimi yaklaşımı geliştirilmelidir. Birinci öncelik her zaman halk sağlığını ve güvenliği
ilgirendiren tehlikelerden kaynaklı risklerin yönetimidir. İkinci
öncelik süregelen kirlenme kaynaklarının ortadan kaldırılması, üçüncü öncelik gelecekteki arazi kullanımı ve ekolojik dengenin kurulması, dördüncü öncelik toplumun beklentileri ve
isteklerinin karşılanması, beşinci ve altıncı öncelikler ise sırası
ile estetik kaygıların giderilmesi ve maliyetlerin en aza indirilmesidir. Söz konusu öncelikler gözetilerek madencilik faaaliyetleri sırasında çevresel etkilerin yönetimi, madenciliğin çevresel etkilerinin en aza indirilmesinin en önemli yöntemidir.
Sözgelimi madenin ve cevher hazırlama tesisinin bu etkiler
göz önüne alınalarak tasarlanması, işletme sırasında ortaya
çıkacak toksik atıkların azalmasını, yeniden kullanımını ve geri
dönüşümünü sağlayacağından daha etkili bir çevre yönetimi
yapmak kolaylaşacaktır. Bu noktada, madencilik faaliyetleri ile
birlikte tasarlanmış ve sürekli uygulanan ve güncellenen bir
kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planının önemi ortaya koyulmaktadır. Her ne kadar bu plan her maden işletmesinin şartları için o madene özgü tasarlanacak bir plan olsa da
neler yapılabileceği sistemli olarak genelleştirilebilir.
Maden kapatma planındaki sosyo - ekonomik boyut, madencilik faaliyetlerinden etkilenecek olan toplulukların, faaliyetlerin olumsuz etkilerinden en az etkilenmelerini ve bu
toplulukların yaşam kaliteleri ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını taahhüt eder. Madencilik faaliyetinin olduğu bölgelerde önemli bir ekonomik gelişme gözlenir.
Özellikle kırsal alanlarda madencilik faaliyetinin uzun sürdüğü
durumlarda madencilik ve yan endüstrileri, toplulukların tek
geçim kaynağı halini alabilir. Madencilik faaliyetlerinin bitmesi durumunda ortaya çıkan bu gelişim sürecinin kötüye git-

memesi için madencilik firmalarının sosyal gelişim programları geliştirmeleri gerekmektedir. Bu program yine paydaşların
katılımı ile şekillenen ve madencilik faaliyetleri boyunca güncellenen, gelişen ve değişen dinamik bir programdır. Sosyal
gelişim programları projeleri tasarımı, maden kapatmanın
olumsuz etkilerini en aza indirecek ve toplumsal gelişim için
olası alternatifleri optimize edecek şekilde geliştirilir.
Maden kapatma planındaki işletme boyutunda, madencilik
faaliyetlerinin başından beri planlanması ve sürekli uygulanması sayesinde işletmenin olası kazanımları şu şekilde listelenebilir:
1. Madenin aktif olduğu dönemde, kapatma da göz önüne
alınarak yapılan üretim planlaması, en uygun çözümler içinde
farklı alternatifler sağlayacağından kapatma maliyetleri düşecektir. Sözgelimi bu yolla atıkların ve verimli toprak tabakasının birkaç kere yer değiştirmesi engellenebilir ya da topoğrafyadaki bozulmaların derecesi en aza indirilebilir.
2. Maden kapatma planının sürekli uygulanıyor olması yüksek riskli alanların öncelikle saptanmasına, bu alanlara öncelik
verilmesine ve bu alanlarda riskin düşürülmesi için araştırmaların yapılmasına olanak sağlar.
3. Sürekli uygulanan doğaya yeniden kazandırma çalışması
hangi bitkilendirme alternatiflerinin hangi bölgelerde iyi sonuç verdiği deneyimlerinin kazanılmasına ve izleme faaliyetlerinin maliyetini düşürmeye olanak sağlar.
4. Sürekli uygulanan ve güncellenen bir doğaya yeniden
kazandırma ve kapatma planı yönetmelik ve yasalara uygun
olmayacak uygulamalara dayalı risklerin de en aza indirilmesini sağlar.
5. Yapılan çalışmaların sürekli ve şeffaf olarak paydaşlarla

paylaşılması ortaya çıkacak güven sorunlarını en aza indirerek
işletmeye verilen desteği artırır ve gelecekte madencilik şirketinin yapacağı diğer madencilik yatırımlarını kolaylaştırır.
6. Madenciliğin başından beri uygulanan kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı şirketin ödeyeceği olası tazminatları en aza indirir.
Bir maden kapatma planlaması yapılırken paydaşların plana başından beri katılması ve planın paydaşların istek ve beklentilerine göre tasarlanması, planın başarısı açısından kritik
öneme sahiptir. Paydaşlar dört ana grupta incelenebilir:
1. Madencilik şirketleri
2. Devlet
3. Toplum
4. Diğerleri (servis sağlayıcılar, sivil toplum kuruluşları (STK),
danışman firmalar, vb.)
Madencilik firmasının görevi, kapatma ve doğaya yeniden
kazandırma planını yapmak, planı doğru şekilde uygulamak
ve uygulanan planın etkinliğini izlemektir. Devletin görevi ise
maden kapatma planlarının uygulanmasını denetlemek ve
bununla ilgili politikalar geliştirerek maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma çalışması yapacak şirketlerin, madene
özel uygulamalarına yönelik yasa ve yönetmelikler çıkararak
denetim yapmaktır. Ayrıca devlet, madencilik firmasının kendi imkanları ile kapatamadığı ocağı, maden işletilmeden önce
alacağı maddi taahhütlerle kapatma garantisini de sağlıyor
olmalıdır. Maden arama çalışmalarından itibaren madencilik
çalışmaları ile iç içe olan yöre halkının, servis sağlayıcıların,
STK’ların, kapatma ve doğaya yeniden kazandırma çalışmalarından haberdar olması ve bunları onaylıyor olması, sürdürülebilir bir madencilik sektörünün sağlanması için şarttır.
Yazının devamı önümüzdeki sayıda yer alacaktır.

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu Yayınlandı
Onur AYDIN
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye
onur@madencilik-turkiye.com

Doğal
zenginliklere
sahip olmamız, o
zenginlikleri
başarılı
bir şekilde
yönetemediğimiz
sürece hiçbir
şey ifade
etmemektedir
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lkemizin doğal zenginlikleri, işin içinde
bulunanlar bir yana, sade vatandaşın da
farkında olduğu gerçeklerdendir. Jeolojik
ve tektonik yapısı gereği sınırlarımız içerisinde
çok çeşitli doğal kaynaklar bulunmakta ancak
bunların birkaç tanesinde önemli miktarda rezerve sahip olduğumuz bilinmektedir. Ülkemiz
maden sektörünün gelişmekte olduğu, genellikle yüzeyde tespit edilebilen rezervleri bildiğimiz
ancak yerin altındaki potansiyel kaynaklardan
bihaber olduğumuz düşünülürse bu alanda
oldukça bakir bir ülke olduğumuz söylenebilir.
Ancak doğal zenginliklere sahip olmamız, o zenginlikleri başarılı bir şekilde yönetemediğimiz
sürece hiçbir şey ifade etmemektedir. Maalesef
bugüne kadar madencilik sektörü gerektiği
ilgi ve alakayı görememiş, ülkemiz doğal kaynaklarını kullanarak yapabileceği sıçramayı bir
türlü gerçekleştirememiştir. Destek göremeyen
sektör teknolojik açıdan da geri kalmış, üretimi
ve verimliliği düşük seviyelerde seyretmiştir.
Günümüze gelindiğinde de, mevcut yasal düzenlemelerle sektörün faaliyetlerini verimli bir
şekilde sürdüremeyeceği iyice ayyuka çıkmış
durumdadır.
Diğer sektörlerle kıyaslandığında yüksek katma değer ve istihdam oluşturma kapasitesine sahip olan, özellikle diğer sektörlerin ulaşamadığı
coğrafi bölgelerde faaliyet gösteren madencilik
sektörünün, ülkemizin kalkınmasında stratejik
bir öneme sahip olduğu ve olacağı gerçeğinden
yola çıkılarak sektörün sorunlarının tespit edilmesi ve bunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Bilindiği üzere çeşitli dönemlerde madencilik alanındaki farklı konularda meclise sunulan
araştırma önergeleri kapsamında, araştırmaya
konu olan yirmi bir ayrı önerge, konularının benzer olması nedeniyle birleştirilerek, Meclis Genel
Kurulunda görüşülmüş ve madenciliğin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu
kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulan araştırma
komisyonu 13 Ocak 2010 tarihinde çalışmalarına
başlamış, dört aylık çalışma süresi içinde yaptığı
çalışmalar sonucunda düzenlediği raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştur. Rapor 5
Ekim 2010 günü Meclis Genel Kurulunda da görüşülmüştür.
Sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla
sektörün yeniden yapılandırılması, sektöre ilişkin
mevzuatın uluslararası şartlara uyumlu hâle getirilmesi, sektörel politika ve stratejilerin oluşturulması, geleceğe yönelik sektör araştırmalarına

ışık tutulması amacıyla oluşturulan bu raporda
madencilik sektörünün genel durumunu tespit
edilmeye çalışılmış, ülkemiz maden potansiyeli,
sektörün sorunları ve sorunlara karşı gereken çözüm önerileri sunulmuştur.
Genel olarak bakmak gerekirse raporun, bugüne kadar ülkemizde madencilik alanında hazırlanan en geniş kapsamlı dosya olduğu söylenebilir. Sektörün sorunlarından ülkenin rezerv
durumuna, kanun ve yönetmeliklerden iş güvenliğine, ihracattan sektörel politikalara, dünyadan
örnekler ve karşılaştırmalara, sektörle ilgili her
konuya değinilmiştir. Raporun amacı doğrultusunda hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri
bölümü, eğer dikkate alınırsa, belki de ülkemizin
beklediği ekonomik atılımların gerçekleştirilebilmesi açısından lokomotif görevi üstlenecektir.
Komisyonun kuruluşundan raporun meclise
sunulmasına kadar geçen süreçte yapılanlara kısaca göz atalım:
Araştırma Komisyonu 11.12.2009 tarihli ve
27429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kuruluş
kararı ile faaliyetlerine başlamıştır. Karara göre
komisyon 16 üyeden oluşacak, çalışma süresi
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi
tarihinden itibaren 3 ay olacak ve gerektiğinde
Ankara dışında da çalışma yapabilecektir (3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayamayan
Komisyon, 1 aylık ek süre kullanmıştır.).
Komisyonda Yer Alan Milletvekilleri
Başkan Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU
Başkanvekili Polat TÜRKMEN
Sözcü Mustafa Kemal CENGİZ
Kâtip Halil ÜNLÜTEPE
Üye Zekeriya ASLAN
Üye Osman ERTUĞRUL
Üye Ergün AYDOĞAN
Üye Mehmet Salih ERDOĞAN
Üye Kutbettin ARZU
Üye Tahir ÖZTÜRK
Üye Emin Nedim ÖZTÜRK
Üye Halil MAZICIOĞLU
Üye Yahya DOĞAN
Üye Mehmet Nil HIDIR
Üye Hasip KAPLAN
Üye Ali KOÇAL
Komisyon süresince çalışmalara teknik destek
vermeleri ve Komisyonun rapor çalışmalarına
katkıda bulunmaları amacıyla, çeşitli kurumlardan geçici olarak görevlendirilen 15 uzmanla çalışmalar sürdürülmüştür.

4 ay süren yurt içi ve yurt dışı çalışmaları süresince 25’i Ankara dışında olmak üzere toplam 48 toplantı yapan Komisyon,
konu hakkında bilgi edinmek üzere akademisyenlerden, ilgili
kamu kurum ve özel kuruluş yetkililerinden, sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan 150’ye yakın kişiyi TBMM’ye davet
ederek görüşlerini almıştır. Raporun yazım aşamasında yararlanılmak üzere de ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, enstitüler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilgi ve
belgeler temin etmiştir.
Komisyonun TBMM Dışında Yaptığı İncelemeler ve Toplantılar
Komisyon, petrol ve doğal gazı da kapsayacak biçimde, madencilik sektörünün sorunlarını yerinde incelemek amacıyla
komisyon üyesi milletvekilleri ve komisyon uzmanlarının katılımlarıyla, Mart ve Nisan aylarında yurt içinde toplam 14 ili
ziyaret etmiş, çeşitli maden ve petrol - doğal gaz sahalarında
yerinde inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur.
Ayrıca, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 23 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen grizu patlaması ve Komisyonun kuruluşundan önce, 10 Aralık 2009 tarihinde Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasıyla ilgili
olarak kurulan Alt Komisyonca inceleme ve araştırmalar da
yapılmıştır. Diğer taraftan, madencilik sektörünün uluslararası
standartlara uygun hale getirilmesi ve dünyadaki uygulamaları yerinde incelemek amacıyla Mayıs ayında, madencilik sektöründe öncü ülkelerden biri olan Kanada’da çeşitli maden ocak
ve işletmelerinde incelemelerde bulunulmuş; Maden, Petrol ve
Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliğine üye olma sürecinde bulunan ülkemizin madencilik sektörünün AB’nin madencilik ve çevre mevzuatlarına
uyum sağlaması amacıyla, “Avrupa Maden İşletmeleri Birliği”
(EUROMINES) yetkilileri ile Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliğinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Avrupa Birliğinde
Madencilik ve Çevre” konulu sempozyuma Komisyon Uzmanları düzeyinde katılım sağlanarak gerekli bilgiler alınmıştır.

Komisyon çalışmaları kapsamında ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar
Balıkesir - Şen Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. - Odaköy Kömür İşletmesinde
Dursunbey / Bursa - - Bükköy Madencilik Turizm Tic. A.Ş. yer altı kömür ocağı
Mustafakemalpaşa
- Beypazarı Maden Suyu İşletmesi Ltd. Şti.
Ankara - Beypazarı / - Eti Soda İşletmeleri A.Ş. ve
Nallıhan
- Park Teknik ve Park Termik A.Ş. tarafından işletilen Çayırhan kömür
ocakları ve termik santral
- Özkaynak Mineralli Su ve İçme Suyu Tesisleri
- Erbak Uludağ A.Ş. İşletmeleri
Bursa
- Simge Gruba ait taş ocağı, kırma eleme ve asfalt üretim tesisi
- Şetat Madencilik A.Ş. krom ve olivin ocakları, konsantratör tesisleri,
atık havuzları ve pasa ve stok sahaları
- TKİ Seyitömer Linyit İşletmesi
Kütahya
- Eti Gümüş A.Ş.
- Güral Porselen Fabrikası
- Odunpazarı - Atlıhan’da esnafın lüle taşıyla ilgili sorunları dinlenmiştir.
- Prof. Dr. Can AYDAY, Eskişehir’de bulunan maden potansiyeli, kullaEskişehir
nım alanları ve uydudan madenlerin bulunması konulu brifing
- Eti Maden İşletmeleri - Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
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Komisyon çalışmaları kapsamında ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar
- TTK Alev Sızdırmazlık Laboratuarları
- TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne - Kozlu Müessesesi
- Zonguldak Valisi, Genel Maden - İş Sendikası yetkilileri, TTK yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, Sanayi Odaları temsilcileri ve Hema
Zonguldak
Endüstri yetkililerinin katılımlarıyla bir toplantı
- Hema A.Ş. “Metan Gazı Üretim” pilot tesisi
- Genel Maden - İş Sendikasında brifing
- Hema A.Ş.’ye ait Hema - 2 kuyusu
- TTK Amasra Müessese Müdürlüğü
Bartın / Amasra
- Hema A.Ş.’nin Hema - 1 kuyusu
- 16’ncı İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE 2010) açılışı
İzmir
- TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Efemçukuru Altın Ocağı
- Kozak Yaylası’nda ve Koza Altın işletmesinde ayrı ayrı incelemeler
- TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı,
Müessese Müdürlüğü, Sendika Temsilcileri ve rödovans işletmecilerinden (İmbat A.Ş. ve Soma A.Ş.) brifing
- Manisa Mıcırtaş A.Ş. tesisleri
Manisa
- Sardes Nikel Madencilik A.Ş. Çaldağı Nikel İşletmeleri
- Tema Vakfı, EGEÇEP (Ege Çevre Platformu) bileşenlerinden oluşan
TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu) ile Çaldağ tesisinden duyulan
kaygılar
- POMZA EXPORT Madencilik Ticaret Sanayi A.Ş. tesisleri
Uşak
- TÜPRAG Metal Madencilik ve Ticaret A.Ş.’de ziyareti
- Kaptanlar Makine ve Hidrolik San. Tic. Ltd. Şti.
- SESEMAK Makina
- Alimoğlu Mermer işletmesi
Afyonkarahisar - Tuteks Mermer
- TEMMER işletmesi
- DEMMAK Mermer Fabrikası
- Mercan Mermercilik Şirketi
- TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün Batman Kristal Park Tesislerinde brifing
- Batman Toptancılar Sitesinde
Batman
- TÜPRAŞ Rafinerisi
- Batı Raman petrol sahası
- “Midyat Katori Taşı” işleme atölyesi
- CİNER Grubu - Silopi Termik Santrali
Şırnak
- Cudi Dağı eteklerindeki Cudi - 1 kuyusu
- Geliş Madencilik A.Ş. tarafından işletilen açık kömür ocağı
- Dinçer - Çamurlu petrol ve doğal gaz sahası
Mardin
- Mardin Valiliğinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nda brifing
- Mazıdağı Fosfat Tesisleri
Diyarbakır
- Diyarbakır’da mermerciler ve diğer sektör temsilcileri ile bir toplantı
- Myra Falls Madeni
- Enerji, Maden ve Petrol Kaynakları Bakanlığı yetkililerinden brifing
Kanada Ontario - Ontario Kuzey Kalkınma, Maden ve Orman Bakanlığı tarafından brifing
British Columbia
- Toronto Adliyesi, Toronto Baro Başkanı ve Adliyede bulunan
hâkimler ile görüşme,
Ankara
- Avrupa Birliğinde Madencilik ve Çevre Konulu Sempozyum katılımı

Raporda, yapılan ziyaretlerin özetlenmesinin ardından ülkemiz madencilik sektörü ayrıntılarıyla incelenmiştir. “Türkiye’de
Madencilik Sektörü” başlıklı bu bölümde: Türkiye’de madenciliğin ve ilgili mevzuatın gelişimi, ülkemizin madencilik politikaları ve hedefleri, madencilik sektöründe kurumsal yapı,
madencilik ve ekonomideki yeri, madencilik sektöründe dış
ticaret, madencilik ve vergilendirme, madencilik sektöründe
devlet yardımları, petrol ve doğal gaz, madencilik ve çevre,
madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, patlayıcı ortamların güvenliği için yasal gereklilikler ana başlıları altında tüm
konular ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.
Daha sonra “Dünyada Madencilik ve Örnek Uygulamalar”
başlıklı üçüncü bölümde; dünyada madencilik, madencilik
alanında gelişmiş bazı ülkelerde madencilik faaliyetleri, dünya
madenciliğinde uygulanan standart ve kodlar, dünyada petrol

ve doğal gaz konuları detaylı biçimde incelenmiştir.
Türkiye ve dünya madenciliğinin tüm
detaylarının incelendiği bu iki bölümde
petrol ve doğalgaz sektörüne de değinilmesi sevindirici bir durumdur.
Dördüncü bölümde ise araştırma
komisyonunun kurulma ve raporun hazırlanma sebebi olan “Madencilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri”ne
yer verilmiştir. Komisyonun kuruluşunun
ardından kamu idareleri, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
özel sektör temsilcileri ve madencilikle ilgili şahıslar tarafından yapılan sunumlar
ile Komisyonun yerinde yaptığı inceleme
ve araştırmalar sonucunda madenciliğin
sorun kaynakları; “Yapısal, Yasal ve Kurumsal Sorunlar”, “Toplumsal-Sosyolojik
Sebeplerden Kaynaklanan Sorunlar”, “İş
Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Sorunlar” ile
“Sektörde Karşılaşılan Diğer Önemli Sorunlar” olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri
bölümünden sonra sonuç bölümü yani
raporun kısa bir özeti verilmiştir. Rapor
son bölümü ise eklerdir. Ekler, Türkiye
Maden Haritaları, Maden Sektörü İle İlgili
Mevzuat, Kamu Kurumları Ve Sivil Toplum Örgütleri Listesi Bir Madenin İşletmeye Açılabilmesi İçin Alınması Gereken
İzinler, Komisyon Tutanak Özetleri, Dünyada Yapılan Örnek Madencilik Uygulamaları, Madencilik Sektöründe Yapılacak
Yatırımların Gsyh ve İstihdama Katkı Sağlama Potansiyeli olarak altı bölümde verilmiştir. Bu bölümdeki en önemli başlık
dünyadan örnek olarak verilen madencilik uygulamalarıdır. Bu başlık altında çeşitli rapor örnekleri sektörün ilgisine sunulmuştur. Meclis Araştırma Komisyonu
Raporu bu şekilde son bulmuştur.
Sektöre yeteri kadar ilgi gösterilmemesi nedeniyle rapor, konuyla ilgili kurumlar yerine Meclis tarafından hazırlanmıştır. Sınırlı bir zamanda hazırlanan bu
rapor, zengin bir içerik ve güncel bilgilerle donatıldığı için sektörü sorunları ile
beraber tanımak isteyenler için önemli
bir başlangıç olacaktır. Ancak sonuç bölümünde, sektörle ilgili daha detaylı bir
çalışma yapılmasının ve daha kapsamlı
bir Araştırma Komisyonu kurulmasının
gerektiğinin belirtilmesi de manidar olmuştur. Herhangi bir yaptırımı olmayan
bu araştırma raporunda belirtilen, hepi-

mizce bilinen ve kabul edilen önerilerin
özenle irdelenerek hayata geçirilmesi
yani sektörün baştan aşağı yeniden yapılandırılması yerinde olacaktır.
Rapora Konu Edilen, Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri
Yapısal, Yasal ve Kurumsal Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Belirlenen sektörel politikaların uygulamaya geçirilememesi ve sektörle ilişkili kamu kurumlarının piyasa şartlarına
uyum sağlayamaması önemli bir sorundur. Sorunun temelinde, diğer problemlerin yanında, yönetimsel problemler, kurumlar arası koordinasyonda
aksaklıklar ve siyasi irade eksikliğinin
yattığı düşünülmektedir. Sorunların
çözümü için, sektörel bir bütünlük sağlayacak, koordinasyonu kolaylaştıracak
ve yol haritası çizecek bir sektörel strateji belgesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bütün tarafların katılımıyla, sektördeki
politikalara uygun olarak hazırlanacak
eylem planı ve stratejiler ile sorumlu
kuruluşları da belirleyecek olan söz konusu “madencilik sektörü strateji belgesi”, madencilik sektörüne yol gösterici olacak ve madenciliğe yönelik siyasi
iradenin güçlü bir şekilde ortaya konulmasını sağlayacaktır.
MİGEM, TPAO, MTA, TTK gibi madencilikle ilişkili kamu kuruluşlarının çalışma alanlarında daha etkin hale gelmelerinin sağlanması, bunların yeniden
yapılandırılarak ülke madenciliğine
daha faydalı kurumlar haline dönüştürülmeleri, her kurumun kendi çalışma
alanlarında uzman kadrolardan kurulu,
özel bütçeli, uluslararası standartlarda
kuruluşlar haline dönüştürülmeleri gerekmektedir. Bu kurumların yaşadıkları
sıkıntılar, bağlı oldukları bakanlıklarla
ve kendi içlerinde koordinasyon eksikliğine yani yoğun bürokrasiye neden
olmaktadır. Yoğun bürokrasiye engel
olmak için madencilikle ilgili bütün
izinlerin tek bir otorite tarafından verilmesi bir zorunluluktur.
Yukarıda bahsedilen yoğun bürokrasi ve kurumlar arası koordinasyon
eksikliği yakın geçmişte de karşımıza
çıkmıştır. Mevcut Kanun’daki bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması
nedeniyle sektör aylarca eli kolu bağlı

kalmış, bu duruma sektörle ilgili kurumlar maalesef bir çözüm
getirememişlerdi. Maden kanununda değişiklik yapan kanun
Haziran ayında yürürlüğe girdi ancak ilgili kanunun uygulama
yönetmeliği ancak Kasım ayında yayınlanabildi. Arada geçen 5
ay süresince uygulama Yönetmeliği bulunmadığı için kurumlar neyi nasıl uygulayacağını bilemediğinden dolayı çoğu zaman keyfi uygulamalarla karşılaşılmıştır.
Maden çeşitliliği açısından zengin olan ülkemizde, rezerv
büyüklüğü konusunda bor, trona, doğal taşlar gibi bir kaç
maden haricinde henüz büyük rezervlerin tespit edilememesi, yeni rezervlerin tespit edilebilmesi için harcanan risk sermayesinin az oluşu büyük sorundur. Madencilik sektöründe
büyük sermayeyi çekmek için yatırım ortamının iyileştirilmesi
önerilmektedir. Ülkemizde madenciliğin gelişmesi için yatırım
tutarlarının artırılması ve büyük ölçekli yatırımların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, maden aramacılığına her geçen yıl
daha fazla risk sermayesinin harcanması ve daha çok sayıda
yeni maden yataklarının keşfedilmesi sağlanmalıdır.
Mevcut Maden Kanunu, artık günümüz ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Kanunda yapılması gereken köklü değişiklikler yerine 3-4 yılda bir yapılan “Yama”lardan dolayı kanun
işlevselliğini yitirmiştir. Sürekli “yama” yapılması nedeniyle
mevcut sorunların çözümü bir yana sürekli yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uygulamadan kaynaklanan önemli sorunlar
nedeniyle sektör gelişememektedir. Ülkemiz madencilik sektörünün uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü arttıracak,
madenciliğin gelişen ve değişen şartlarına uygun olarak mevcut ve muhtemel sorunlarına çözüm olabilecek, sektörün finansman sorunlarına da çözüm üretebilecek yeni bir Maden
Kanunu’nun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörle
ilişkisi bulunan tüm kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri
ve yatırımcıların ortak çalışması sonucu oluşturulacak bir Komisyon yeni kanunun hazırlanmasında yer almalıdır.
Maden kanunu haricinde sektörle ilişkili diğer kanunlardan kaynaklanan sıkıntılar da bulunmaktadır. Bu sıkıntılar da
madencilik faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Madencilik
faaliyetlerini sınırlayan veya engelleyen diğer yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler de gözden geçirilerek yeniden düzenlenmelidir. Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği giderilmeli ve diğer Bakanlıkların yetki ve görev kapsamına giren
alanlardaki (askerî yasak bölgeler, sulak alanlar, sit alanları vb.)
faaliyetlere yönelik izinlerde yasaklayıcı yaklaşım yerine, üretim yöntemleri esas alınarak çözüm üretici hükümler konulmalıdır. Diğer kanunlar arasında özellikle Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun (Zeytin Kanunu)’un
20’nci maddesindeki hüküm çok büyük alanlardaki maden rezervlerinin işletmesini engellemektedir. Kanun’da, zeytinlik
sahaların tanımı açık bir şekilde yapılmalı ve zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atıkların,
toz, duman konsantrasyonlarına ait sınır değerleri belirlenmelidir. Madencilik faaliyetinin, zeytinliklerin gelişmesine etkisi
olup olmadığı hususunun ÇED mevzuatı kapsamında yapılan
inceleme ve değerlendirme sürecinde irdelenmesi, Zeytin
Kanunu’nun ilgili hükmüne göre 3 km olarak belirlenmiş mesafenin yeniden değerlendirilmesi ve mesafe konusunda bilimsel olarak hesaplanan verilerin yönetmeliklerde belirtilen
sınır değerleri sağlaması durumunda madencilik faaliyetine
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izin verilmesi uygun olacaktır.
Günümüz madencilik anlayışında, çevrenin korunması ve
yeniden doğaya kazandırma son derece önemlidir. Çevre ile
barışık sanayileşme için gerekli çevre-sanayi dengesinin kurulması, madencilik faaliyetlerinin, gelişmiş ülkelerde de görüldüğü gibi, çevreye duyarlı bir anlayış içinde yürütülmesi
zorunludur. Ülkemizde son dönemlerde bu konuda büyük
ilerlemeler kaydedilmiştir. Kaydedilen bu ilerlemenin daha
da ileriye götürülmesi için halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları artırılmalıdır. Çevre örgütlerinin faaliyetleri, madenciliğin
gelişmesine engel olarak değil, destekleyici ve geliştirici bir
unsur olarak kabul edilmelidir. Bu anlayışla, gerekli yasal düzenlemelerin ve uygulamaların uyumlulaştırılması konusunda kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına
ağırlık verilmeli, kuruluşların halkla ilişkiler bölümleri güçlendirilmeli, halkla ilişkiler birimi bulunmayan kuruluşlara bu birimler kurulmalıdır.
Günümüzde açık piyasa ekonomisinde var olabilmenin temel koşulu yeterli rekabet gücüne sahip olmaktır. Bu çerçevede, sektördeki firma ve işletme ölçeklerinin büyütülmesine,
güçlü sermaye gruplarının sektöre olan ilgisinin artırılmasına,
kredi imkânlarının geliştirilmesine, kaliteli eğitim yoluyla sektörel iş gücünün niteliğinin yükseltilmesine özellikle önem
verilmelidir.
Zeytin ve tarım arazilerinin kullanımı sorununun çözümü için, 3573 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi ile 5403 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde değişikliğe gidilmesinin,
sektörün önünün açılması konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir. Orman vasfını kaybetmiş arazilerde madencilik
faaliyetlerinin yapılamamasından kaynaklanan sorunun çözümü için de Anayasa’da değişiklik yapılması gerekmektedir.
Kamuoyunda “2B” olarak bilinen arazilerin kullanımına yönelik
olarak Anayasa’da yapılacak bir değişiklikle, madencilik faaliyetlerinin önünün açılacağı ve ülke ekonomisine ciddi bir girdi
sağlanacağı düşünülmektedir.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’ndeki kömür parametre ve sınır değerlerinin
herhangi bir sakınca yaratmayacak şekilde nüfus yoğunluğu,
coğrafi ve jeomorfolojik unsurlar da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, kömür kullanan soba ve kazanlarla ilgili
Yönetmelik’in amir hükümlerinin bir an önce uygulanması ülkemiz yararına olacaktır.
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik’in uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözümü için, çevre düzeni plan
notlarına, faaliyetlerin üretim yöntemleri de dikkate alınarak
gerekli hükümler konulması, planlama çalışmalarında maden
alanları ve üzerine yapılabilecek tesislerin plan notuna işlenmesi önerilmektedir.
Sulak alanlarda ve diğer bazı hususlarda ortaya çıkan uygulama farklılıklarına ilişkin sorunların çözümünde, ilgili yönetmelikte yer alan sulak alan tanımı, 2500 metre tampon alanın
koordinatlarının belirlenerek madencilik faaliyeti yapılması
planlanan alanın topografyası, işletme yeri ve yöntemi gibi
konular dikkate alınacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Maden atıkları ile ilgili bir yönetmelik bulunmayışı nedeniyle, maden atıklarının denetiminin Avrupa Birliği’nin ilgili
direktifiyle uyumlu bir hale getirilmesi için, devam eden proje

kapsamında madenlerden kaynaklanan
atıkların bertarafı için gerekli yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
Yatırım güvencesinin eksikliği konusunda uluslararası hukuk sistemlerinde
de mevcut olan ve son yıllarda ülkemiz
hukuk sisteminde de yer alan, hâkimlerin
ihtisaslaşması hususu dikkate alınarak
maden davalarına bakmak üzere ihtisas
mahkemelerinin kurulması, ancak bu
husus uygulamada sıkıntı teşkil edecek
ise 1. Asliye Hukuk Mahkemelerinin bu
konuda yetkili kılınması düşünülmelidir.
Maden konusunun özel bir bilgi gerektirdiği, yapılan işin ülke ve dünya ekonomisi açısından büyük önem arz ettiği,
önlerine gelen davalarda bilir kişi bağımlılığının engellenmesi için daha geniş bir
çerçeveden bakış açısının sağlanması
amacıyla; bu konuda birçok örneği olan,
son derece başarılı sonuçlar elde edilen,
hâkimlere ve cumhuriyet savcılarına yönelik dönemsel eğitim çalışmalarının
kısa bir süre içerisinde başlatılarak yürütülmesi ve bu eğitim konularının hâkim
ve cumhuriyet savcısı adaylarının “Adalet
Akademisi”ndeki eğitim programına da
ders olarak konulması yararlı olacaktır.
Araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetleri başta gizlilik prensibi olmak üzere
nicelikleri, nitelikleri, teknik özellikleri ve
detayları açık biçimde belirlenemeyen,
olumsuz biçimde sonuçlanma ihtimali
bulunan, teknik ve idari şartlarında her
zaman yanılma payları olan faaliyetlerdir. Bu tür özel projelerin bütçeleri Kamu
İhale Kanunu (KİK)’nda belirtilen limit sınırları aştığından, özel nitelikli ARGE projeleri yapılamamaktadır. ARGE’ye yönelik
hizmet alımlarında KİK’ten kaynaklanan
sorunlar için KİK’te değişiklik yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT)
personel istihdamında karşılaşılan sorunlar için, ARGE, yeni üretim tesisi kurulması, faaliyet genişlemesi, üretim
kapasitesinin artırılması, yeni hizmet
birimlerinin faaliyete geçmesi gibi durumlarda; KİT’lerin bu hususlara ilişkin
hazırladıkları ayrıntılı gerekçe raporlarının ve fizibilite etütlerinin Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunması hâlinde,
ihtiyaç duyulan personelin bir önceki yıl
ayrılan sayısının belli bir oranıyla sınırlı
kalmaksızın, istihdam edilmesi yönünde kararnamelerde değişiklik yapılması
önerilmektedir.

Üniversite öğretim elemanlarının
sanayiye, dolayısıyla madencilik sektörüne vermiş olduğu bilimsel görüş,
proje, danışmanlık, araştırma ve benzeri hizmetler için alacakları ücretlerin
belli bir bölümünün doğrudan hizmeti
veren öğretim görevlisine aktarılması
ve bu tutarın 375 ve 631 sayılı KHK’ler
ve 4505 sayılı Kanun hükümleriyle ilişkilendirilmemesi hâlinde üniversitelerden sağlanacak bilimsel hizmetlerin
artacağı, bu tür sıkıntıların giderilmesi
için ise yasal düzenlemenin yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu
şekilde üniversite - sanayi iş birliğinin
geliştirilmesi ve özendirilmesi sağlanacaktır.
Yüksek ihale bedelli ve uzun süreli
madencilik alt yapı işlerinin hizmet alımı yoluyla yaptırılmasında KİK’ten kaynaklanan sorunlar nedeniyle, faaliyet
alanı madencilik ve petrol olan KİT’lerin
Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılması önerilmektedir.
Madenciliği de kapsayacak şekilde
düzenlenen devlet yardımlarında eksik
kalınan bazı konular bulunmaktadır.
Rödovanslı madencilik yatırımlarının
ve kömür madenciliğinin devlet yardımlarından faydalanamaması, bazı
alanlarda ayrıcalıklı sektörel teşviklerin
bulunması, yerli ve yabancı yatırımcıların aynı şartlarda devlet yardımı alması
bu eksiklerdendir. Yatırım teşvik uygulamaları açısından, sadece belirli bölgelerin değil tüm Türkiye’de belediye
sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak madencilik yatırımlarında IV. bölgeye sağlanan teşviklerden yararlanılması
yönünde düzenlemeler yapılmasının
uygun olacağı önerilmektedir.
Vergilendirme ile ilgili olarak da çok
çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Ülkemizin doğal gaza olan ihtiyacı da göz
önünde bulundurularak doğal gaza eş
değer olan metan gazı aramalarının
(kömür içindeki metan gazının drenajı
önemli miktarda gaz kaynağı oluşturacaktır), petrol aramaları için uygulanan
vergi istisnalarından faydalanması yararlı olacaktır. Kendi enerjisini üretecek
olan madencilik şirketlerine bu amaçla
yapılan akaryakıt teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanması da faydalı olacaktır.
Madencilik faaliyetlerinden elde
edilen gelirden belirli bir oranın vergi

matrahından düşülerek arama, çevre düzenlemesi ve iş sağlığı
ve güvenliği harcamalarında kullanılmak üzere bir fon olarak
ayrılmasının, oluşturulacak fonun değer kaybının ve işletmelerce başka amaçlarla kullanılmasının önlenmesi amacıyla bir
kamu bankası bünyesinde açılacak ve her an paraya çevrilebilir “Devlet Tahvili” hesabına yatırılmasına yönelik olarak kanuni
düzenleme yapılmasının sektöre çok yararlı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan madencilik faaliyetlerini düzenleyen
mevzuat uyarınca alınan teminatların da aynı hesaba aktarılması ve fona aktarılan kaynağın teminat tutarını geçmesi
hâlinde çevre düzenlemesi için alınan teminatın iade edilmesi
uygun olacaktır. Raporda, bütçe disiplininin bozulmaması açısından madencilik fonu oluşturulması uygun bulunmamıştır.
Ancak, madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ihtisaslaşmış bir bankanın kurulması veya mevcut bankalardan
birinin madencilik sektörünü destekleyecek şekilde yeniden
yapılandırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
İhracatta ÖTV ve KDV istisnası tüm sınır kapılarını kapsamadığından, özellikle bulunduğu yerde çalışmak zorunda
olan madencilik sektöründe haksız rekabete yol açmaktadır.
Oluşan bu haksız rekabeti önlemek amacıyla başta Habur Sınır
Kapısı olmak üzere diğer sınır kapılarının da istisna kapsamına
alınmasında yarar görülmektedir.
İhracatçı firmaların gerektiğinde özel liman yapım izni verilerek desteklenmesi veya mevcut limanların bir bölümünün
madenciliğe ayrılması, alt yapı hizmeti olarak yol ve enerjinin
saha ve işletmelere götürülmesi, yaşanan alt yapı sorunlarının
çözümünde önemli etkenlerdir. Bu bağlamda, maden işletmelerinin bulunduğu ücra yerlerde, ilgili kurum ve kuruluşlarca
alt yapı yatırımlarına öncelik verilmelidir.
Toplumsal-Sosyolojik Nedenlerden Kaynaklanan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Madencilik sektörü hakkındaki bilgi eksikliği ve yanlış bilgilendirmelerden dolayı toplumda ön yargılar oluşmuştur. Oluşan bu ön yargıları yıkmak için uzmanlarca ülke madenlerinin
önemi, madenlerin çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılmasının gerekliliği ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması,
madenciliğin sanayileşmenin ana girdisini sağlayan bir sektör
olduğu konularında, görsel ve yazılı medyada yayın ve programlar (açık oturum, panel, belgesel, reklamlar vb. çalışmalar)
yapılarak halk bilinçlendirilmelidir. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde halkla ilişkiler birimleri kurulmalı,
var olanlar güçlendirilmeli ve böylece madenciliğin faydaları
daha iyi anlatılmalı, madenci - yöre halkı kaynaşması sağlanmalıdır.
Madenlerin ham (tüvenan) halden, günlük hayatımızda kullandığımız vazgeçilmez eşyalarımıza nasıl dönüştüğü hakkında kampanya ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Günlük hayatın
temel ihtiyaçlarının çoğunluğunun madenlerden sağlandığı,
topluma ve kamuoyuna iyi anlatılmalıdır. Madencilik sektörünün ciddi bir istihdam potansiyeli oluşturduğu, sektörde 1
kişilik istihdamın dolaylı olarak 12 kişiye kadar iş imkanı sağladığı, madenciliğin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde göçün
azaldığı, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan oldukça hızlı kalkınmanın yaşandığı halka anlatılmalıdır.
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Yabancı petrol şirketlerinin ülkemizin çeşitli yerlerinde buldukları petrol ve doğal gaz kaynaklarımızı işletmeden kapatmaları konusunda, bulunan rezervin küçük olması, dolayısıyla
işletmenin ekonomik olmayacağı konusunun halka daha iyi
anlatılması gerekmektedir.
Halk tarafından yanlış bilinen siyanür konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ülkemizde tüketilen siyanürün
yalnızca %1’lik bir bölümünün bazı madenlerin üretiminde kullanıldığını, geri kalanının plastik, tekstil, metal işleme
ve kaplama, galvanizleme, kuyumculuk gibi pek çok alanda
yaygın olarak kullanıldığının anlatılması gerekmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde altın üretimi siyanür ile yapıldığı,
Avrupa Birliğinde, siyanürleme yöntemiyle altın madenciliğinin yasaklanmadığı, Türkiye’de de siyanürleme yöntemiyle
altın cevherinden metal altın elde edilmesini yasaklayan bir
düzenleme bulunmadığı belirtilmelidir. Siyanürle altın işleme
yöntemi topluma doğru anlatılmalı, bu konuda örnek uygulamalar gösterilmeli, siyanürün kontrol edilebilir bir risk taşıdığı
izah edilmelidir. Toksikoloji bilimine göre siyanürün; güneş
ışığı, bitkiler ve bakteriler tarafından doğal olarak bozundurulduğu ve bileşenlerine ayrıldığı, ancak yüksek dozlara maruz
kalındığında toksik etkisi olduğu belirtilmelidir. Ayrıca maden
aramacılığında siyanürün kullanımının mümkün olmadığı ve
bunun tamamen bilim ve mantık dışı bir bilgi olduğunun vurgulanması gerekmektedir.
Ülkemizde altın üretimi toplam talebi karşılayamadığından,
altın sürekli ithal edilen kıymetli metal madenler arasında yer
almaktadır. Bu nedenle altın üretiminin artırılması suretiyle
ithalata ödenen kaynaklarımızın yurt içinde kalması sağlanabilir.
Dijital ortamda bir Kamu e-portalının oluşturulması, bu
portalda tüm kurumlara ait bilgiler (örneğin MTA’nın jeoloji
haritaları, arama ve rezerv bilgileri, MİGEM’in ruhsat bilgileri,
TEİAŞ’ın enerji nakil güzergâhına dair coğrafi bilgiler, Çevre ve
Orman Bakanlığının sulak alan, milli park, yaban hayatı sahaları, TCDD’nin demir yolu bilgileri, DSİ’nin gölet, kanalet, baraj
vb. madenciliği ilgilendirebilecek her türlü veri) madencilerin
erişimini mümkün kılacak şekilde oluşturulmalıdır. Arama ve
rezerv geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, ruhsat hukuku sona eren sahalarda, daha önce yapılan arama
faaliyetlerine ilişkin (jeolojik etüt, araştırma, sondaj, jeofizik
yöntemler vb.) verilerin ve yürürlükten düşen sahaların yıllık
üretim miktarlarının da bu e-portala dahil edilmesi faydalı olacaktır.
Eğitimdeki kalitenin düşmesi, mezun sayısının çok oluşu ve
dolayısıyla istihdamın güçleşmesi nedenleriyle üniversitelerdeki yer bilimleri bölümlerinin eğitim kalitesinin ve standartlarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, madenciliğin
yoğun olduğu bölgelerde meslek yüksekokullarının açılması
bu şekilde sektöre yönelik ara eleman ihtiyacının karşılanması, uygulamalı staj imkânlarının düzenlenmesi, süre ve kapsam
yönüyle daha da geliştirilmesi, ilgili fakültelerde iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili derslerin eklenmesi, üniversitelerle madencilik firmalarının ortak projeler geliştirmeleri ve birbirleri ile
koordineli bir şekilde çalışmaları yönünde gerekli girişimlerde
bulunulması gerekmektedir.
Uygulamada, madencilik sektöründeki sivil toplum ör-

gütleri (üretici birlikleri, kooperatifleri,
vakıfları ve meslek odaları vb.) arasında
ciddi bir koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Mevcut bütün organizasyonların üzerinde, konu ile ilgili devlet-sektörsivil toplum kuruluşları ile sağlıklı ilişkiler
geliştirebilecek ve madenciliğin bütün
faaliyet alanlarını kapsayacak işlevsel ve
dinamik bir yapı kurulmalıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Ülkemizdeki maden işletmelerinin ortak
sorunları; madencilik için gerekli bilgi,
uzmanlık, nitelikli iş gücü ve sermaye
yapısından yoksun olunması, çalışan teknik eleman ve işçilerin sıklıkla değişmesi,
çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve
güvenliği konularında bilgi düzeylerinin
yetersizliği ve teknolojik gelişmelerin takip edilememesi şeklinde sıralanabilir.
Koruyucu ve önleyici kültürün (güvenlik kültürü) benimsenmesini ve davranışa yansımasını sağlamak amacıyla iş
sağlığı ve güvenliği konusu temel eğitim
programlarına dahil edilmelidir. Sadece
çalışma hayatında değil, tüm toplumda
sağlık ve güvenlik bilincinin oluşturulmasına çaba gösterilmelidir.
Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili duyarlılığı arttırarak iş
kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla, özellikle sektörde yer alan
küçük ve orta ölçekli iş yerlerine yönelik
olarak araştırma ve eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmeli; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumlar tarafından, kamu
destekli bilgilendirme - eğitim toplantıları, konferans, kurs, seminer, kongre,
fuar ve sempozyumlar düzenlenmelidir.
Çalışanları ve toplumu bilinçlendirme
amaçlı, yazılı ve görsel materyaller hazırlanmalıdır. Özellikle madenciliğin yoğun
olarak yapıldığı, iş sağlığı ve güvenliği
açısından risk faktörünün yüksek olduğu
bölgelerde, altı aylık dönemler hâlinde
eğitim programları düzenlenmelidir.
Madencilik sektöründe faaliyet gösteren meslek gruplarının (maden, jeoloji ve
jeofizik mühendislikleri, maden teknikerliği vb.) üniversite ders programlarındaki
“madenlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ders içerikleri” zenginleştirilmeli, İş güvenliği uzmanlarının sayısının
ve niteliğinin artırılması gerekmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Millî Eğitim Bakanlığı, meslek örgütleri ve sendikaların iş birliğinde maden
sektöründe mesleki eğitim programları
hazırlanarak sektörde çalışacak kalifiye
eleman ihtiyacının karşılanması sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işçi sayısına bağlı olmadan tüm iş
yerlerini kapsayacak şekilde sunulması
esas olmalıdır.
İşverenler, iş yerlerinde yürüttükleri
iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine çalışanların katılımlarını sağlamak üzere
mevzuata uygun olarak gerekli önlemleri almalıdır. İşletmeciler, dünyanın
önde gelen madencilik ülkelerinde olduğu gibi, sınırlı kaza sayısı ya da sınırlı
kayıp iş günü sayısına göre çalışanlara
zamlı ücret ödemeyi düşünerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine
uymalarını desteklemelidir. Madencilikle ilgili sivil toplum kuruluşları (meslek
odaları, işveren ve işçi sendikaları vb.),
iş sağlığı ve güvenliği birimleri kurarak sektör çalışanlarına ve sektördeki
işletmelere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ulaşması konusunda destek
sağlamalıdır.
Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin etkinliğini
sağlamak üzere, koruyucu ve önleyici
yaklaşımı esas alarak işçi ve işvereni
yönlendirici, bilgilendirici kalıcı tedbirleri oluşturma amaçlı teftiş yaklaşımına
önem verilmelidir.
Sektör ile ilişkisi bulunan tüm kamu
kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve sektördeki sivil
toplum örgütleri arasında iş sağlığı ve
güvenliği konusunda, iş birliği gelişmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Geliştirilecek iş birliği çerçevesinde iyi
uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. İş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili eksiklik ve risk tespit
edilmesi durumunda ilgili tüm kurumlara bilgi verilmelidir.
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile
İlgili Yönetmelik’e uyumlu ekipmanların kullanımı konusunda etkin denetim
sağlanmalı, bu ekipmanların tamir ve
bakımları ile ilgili olarak Yönetmelik’te
belirtilen hususlara uyulmalıdır. Özellikle exproof ekipmanlarla ilgili yerli üretim cesaretlendirilmeli veya bunların
ithalatında kolaylıklar sağlanmalıdır.

Yer altı kömür madenciliğinde, kömür üretim derinliklerinin artması ve buna bağlı olarak metan patlaması riskinin yükselmesi nedeniyle; gelişen teknolojiler ışığında metan tespiti,
drenajı, kömürün yer altında gazlaştırılması öncelikli olmak
üzere araştırma geliştirme çalışmaları yürüten akredite olmuş
bir kurum kurulmalı ve ülkenin risk haritası çıkarılarak alınması
gereken önlemler belirlenmelidir. Bu konuda yapılan çalışmalar da desteklenmelidir.
Yaşanan acil durumlarda organizasyon yetersizliği bulunmakta olup meydana gelen iş kazaları işverenlerin, teknik
elemanların, işçilerin yaşanan olumsuzluklara hazırlıksız olduğunu göstermektedir. Yer altı maden işletmelerinde acil
durumlarda kullanılmak üzere toplanma/sığınma odaları kurulmalı, yer altında çalışan işçiler teknoloji kullanılarak takip
edilmeli, acil durumlarda davranış alışkanlıkları kazanmak için
belirli aralıklarla güvenlik tatbikatları yaptırılmalıdır.
Mevzuat gereği işçilerin maruz kalabilecekleri risklerin belirlenip değerlendirildiği, çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlendiği, ekipmanların kullanımı ve bakımları ve alınması gerekli önlemlerin yer aldığı bir sağlık güvenlik
dokümanının işverence hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan sağlık güvenlik dokümanının, akredite/uzman mühendis
ya da yetkili bir kurum tarafından onaylanmadan üretime başlanmaması sağlanmalıdır.
Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
arasında iş birliği sağlanarak meslek hastalıkları tanı sistemi
geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastanelerinin sayısı artırılmalıdır. Ayrıca, yer altı kömür ocaklarının bulunduğu bölgelerdeki sağlık merkezlerinde yanık üniteleri kurulmalıdır.
İş kazası sigortası prim politikası, İSG hizmetlerinin organizasyonu için teşvik olarak kullanılmalıdır. Kaza sayısı ve meslek hastalığı sayısı az olan işverenden, daha az sigorta primi
alınmalıdır.
Maden sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin, alt yapısı güçlü, organize olmuş, insan kaynakları yeterli,
kriz ortamlarına hazırlıklı olacak bir şekilde mevcut teftiş organizasyonu içerisinde veya yeni bir şekilde organize olacak
maden sektörüne özgü bir “Madencilik İş Sağlığı ve Güvenliği
Teftiş Birimi” tarafından yapılması uygun görülmektedir.
Sektörde Karşılaşılan Diğer Önemli Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Arama faaliyeti, madenciliğin en riskli alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu safhada yatırımcının finansman ihtiyacı, finans
kuruluşlarınca yeterince karşılanmamaktadır. Ülkemizde maden arama faaliyetleri daha çok kamu eliyle yürütülmeye çalışılmış ve çeşitli nedenlerden dolayı yeterli ölçüde arama yapılamamıştır. Rezerv ve ekonomik ölçek yetersizliği, teknoloji
ve ekipman eksikliği, sermaye, bilgi birikimi ve yetişmiş personelin yetersizliği, özel sektörün risk algısı ve iş yapma kültürünün maden aramacılığına uygun olmaması gibi faktörlerin, aramacılığın yeterince gelişememesinde başlıca etkenler
olduğu düşünülmektedir. Maden aramacılığının yetersiz oluşu
ülkemizde madenciliğin alt yapısının da yeterince gelişememesine sebep olmuştur.
Maden arama faaliyetlerinin ÇED Yönetmeliği kapsamına
alınması, maden aramacılığında ciddi bir caydırıcı unsur ola-
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rak değerlendirilmektedir. Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte
olan ülke mevzuatlarında ÇED kapsamı dışında değerlendirilen arama faaliyetlerinin, ülkemizde de tekrar ÇED Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılması gerekli görülmektedir.
MTA’nın yaptığı sondaj miktarlarında yıllara göre önemli
artış olmasına rağmen; arama sondajı miktarlarının daha da
artırılması, derinlerdeki madenlerin aranması amacıyla derin
sondajların yapılması gerekmektedir. Aynı jeolojik koşullarda
oluşmuş maden sahalarının araştırılmasında birbirine benzer
verilerden yararlanabilmek için havza bazında arama yapılması, özellikle MTA’nın bu yöndeki çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Maden aramacılığına, yerli ve yabancı özel
sektör firmalarının etkin ve kalıcı bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik politikalar ve stratejiler geliştirilmelidir. Bu
kapsamda, ilgili yasal ve hukuki alt yapı hazırlanmalı, arama
maliyetleri ve aramaya ilişkin risk faktörleri azaltılmalı, yeni finansman imkânları geliştirilmeli, aramacı firmaların talep edebileceği veri ve bilgi alt yapısı güçlendirilmelidir.
Diğer taraftan KDV, arama faaliyetleri üzerinde önemli bir
finansman sorunu oluşturmaktadır. Altın, gümüş ve platin ile
ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine
yönelik olarak uygulanan KDV istisnası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte belirleyeceği
maden cinslerinde; işletme, zenginleştirme ve rafinaj amacıyla
teslim edilen madenleri de kapsayacak şekilde genişletilerek
madencilik faaliyetleri teşvik edilmelidir.
Kömürün kimyasal yapısından kaynaklanan ve yakma sırasında oluşan gaz ve partiküller nedeniyle karşılaşılan olumsuzluklar, rekabet edebilirlik bakımından ülkemiz kömür madenciliğinde önemli bir engel konumundadır. Temiz kömür
teknolojilerinde son yıllarda artan gelişmeler dikkate alınarak
bu yönde yatırımlar yapılmalı; kömürün yakıt olarak kullanılmasının dışında, kömürün yer altında gazlaştırması başta
olmak üzere alternatif kullanım alanlarına dönük teknolojiler geliştirilmeli; temiz linyit teknolojilerinin geliştirilmesine
yönelik bir strateji ve kısa vadede “Temiz Linyit Teknolojileri
Geliştirme Merkezi” oluşturulmalıdır.
Ülkemizde atıl halde bekleyen bazı ocaklar bulunmaktadır.
Bunlardan birisi olan “Mazıdağı Fosfat Tesisi Projesi” 70’li yıllardan beri çürümeye terk edilmiş durumdadır. Tesis son yıllarda yapılan çeşitli ihalelerle özelleştirilmeye çalışılmış ancak
henüz olumlu sonuç alınamamıştır. Günümüzde dünya fosfat
kayası ve fosforik asit fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeniyle, yakın zamanda yinelenecek olan ihaleye katılımın
artması beklenmekte olup bu ihalenin kısa sürede sonuçlanması ülke ekonomisi açısından faydalı olacaktır. Yapılacak son
ihalenin de olumsuz sonuçlanması durumunda tesisin, kamu
kaynakları kullanılarak ekonomiye kazandırılması da alternatif
olarak değerlendirilmelidir. Aynı şekilde atıl durumdaki volfram ve demir madenleri de yeniden irdelenmelidir.
Maden arama sonuçları, maden kaynak ve rezervleri hakkında yanlış ve/veya yanıltıcı raporlar kamunun, yatırımcıların
ve finansörlerin zarara uğramasına neden olmaktadır. Bu yüzden yatırımcıların, yöneticilerin, maden analistlerinin ve mali
kuruluşların kararlarının dayanağını oluşturan raporlara güven duyulmasını sağlayabilecek kalite güvence ve kalite kontrol standartları oluşturulması gerekmektedir. Madencilik sek-

törünün kaynak ve rezerv birikimlerinin somut verilere dayalı
resmî bir değer unsuru olarak kabul edilebilmesi için gelişmiş
ülkelerde kullanılan JORC, SAMREC, NI43-101 vb. standartlardaki raporlama uygulamalarının ülkemize adaptasyonunun
sağlanması gerekmektedir. Bunun için öncelikle uluslararası
akreditasyonu sağlanmış kurum, üniversite ve kişilerin ülkemiz maden kaynak ve rezervleri için raporlama yapabilecek
koşullara getirilmesi sağlanmalı, bu kişilerle ortak sözleşmeler
yapılmalıdır. Yetkili kişi / uzman mühendis (competent person)
yetkisine sahip kişi, kuruluş ve enstitülerle yapılan sözleşmelerde Türk mühendislerin bu standartlarda rapor yazabilecek
hâle getirilmesi sağlanmalıdır. Raporlama standartlarına uygun olarak tespit edilecek maden rezervlerinin işletilmesi için
banka kredisi ve borsalarda listelenme gibi yollarla finansman
kaynağı oluşturacak bir yapı kurulmalıdır.
Sektörün teşvik edilmesine yönelik olarak iç piyasada özellikle kamu binalarında, TOKİ projelerinde ve prestijli yapılarda
yerli doğal taş ve dekoratif taşlarının kullanımının özendirilmesi önemlidir. Kamu ihalelerinde yerli doğal taş-mermerin
kullanılması zorunlu hâle getirilmelidir. İç ve dış tasarımda,
şömine, heykel ve iç dekorasyonda kullanılan malzemelerin
üretimine verilen önemin arttırılmasını, mimarların ve tasarımcıların Türk doğal taşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla
yapılan fuar ve organizasyonların sayısının arttırılması gerekmektedir. Sektör, tasarımın geliştirmesine yönelik çalışmalara
önem vermelidir.
Doğal taş sektöründe fiziksel ve kalite olarak belirli standartlar ve normlar oluşturulması gerekmektedir. Doğal taş ve
mermerciliğin ihracatında standart ve kalitenin belirlenmesi,
pazarlamada ve anlaşmalarda büyük kolaylık sağlayacaktır.
Üretici firmaların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, dış ülkelerle rekabette üstünlük sağlayacak kalitede ürün elde edilmesi, üreticiler arasında yıkıcı rekabetin
önüne geçilmesi ekonomimiz açısından faydalı olacaktır.
Madencilik politikalarımızın temel amaçlarından biri, katma değeri yüksek olan ürünler üretmektir. Ham madde ihracatının azaltılması, madenlerimizin yurt içinde işlenerek ihraç

edilmesi ve daha fazla katma değerin ülke ekonomisine katılması sağlanmalıdır. Sahip olduğumuz bor ve trona gibi bazı
madenlerin ülkemizdeki kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar artırılmalıdır. Sanayi girdi ihtiyaçları
ile bulunan maden türlerinin üretime geçmesi arasında bir
paralellik sağlanmasına özen gösterilmelidir. Rezervi bulunan
madenlerimize dayalı olarak kurulan endüstriyel tesisleri besleyen maden yatağı potansiyeli ile endüstriyel tesislerin beslediği nihai ürün tesis kapasiteleri arasında denge kurulmalı ve
bunun muhafaza edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
Komşu ülkelerin ve hammadde ithalat zorunluluğu bulunan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin durumlarının incelenmesi ve alınan sonuçlara göre işlenmiş maden ürünlerinin
ihracatının arttırılarak devam ettirilebilmesi için Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla koordineli olarak hareket edilmesi sağlanmalıdır.
Maden Kanunu’na göre madeni kendi tesisinde üreten işletmelere tanınan % 50 oranındaki devlet hakkı tahsili değiştirilmeli, ürettiği tüvenan madenleri yurt içinde kurulu tesislere
teslim eden işletmelerde % 50 oranında indirimli devlet hakkı
alınmalıdır. Ülkemizdeki maden üreticilerinin haksız rekabetten korunabilmesi için maden ithal ettiğimiz ülkelerde uygulanan devlet hakkı oranları ve madencilere sağlanan diğer
avantajlar göz önünde bulundurulmalı, düşük oranda devlet
hakkı alınan ülkelerden yapılan maden ithalatında uluslararası
anlaşmalar da dikkate alınarak telafi edici gümrük vergisi uygulanmalıdır.
İleri teknolojinin ham maddesi olan maden türlerinin arama ve üretimine öncelik verilmeli, maden ürünlerinin üretim
ve verimliliğinin artırılması ile azami ölçüde ihracat geliri elde
edilmelidir. Ürün grupları bazında maden ihracat ve ithalatı
üzerindeki vergisel hükümler, ülkemizin ihtiyaçları, maden
kaynaklarımız, madenciliğe ilişkin temel politika ve hedeflerimiz ile uluslararası rekabet gücümüz göz önüne alınarak yeniden belirlenmelidir. Ham hâlde veya yarı işlenmiş olarak ihraç
edilecek madenlerin yurt içinde işlenmesini sağlamak amacıyla bu mamüllerin yurt dışına çıkarılmaları zorlaştırılmalıdır.

AB İçin Kritik Ham Maddelerin Önemi

Ham maddeler
AB ekonomisi
için elzem
olmasına
rağmen, mevcut
varlıkları her
geçen gün
baskı altındadır

Bundan tam bir yıl önce, dergimizin ikinci sayısında, gelişmiş ülkeler ve özellikle Avrupa
Birliği üye ülkeleri için kritik derecede öneme
sahip bazı ham maddelerin gerekliliğinden
bahsetmiş, konuyla ilgili olarak hazırlanan
“Ham maddeler Girişimi – Avrupa’da Büyüme
ve İstihdam İçin Kritik İhtiyaçlarımızın Karşılanması” isimli raporun bir özetini sizlerle
paylaşmıştık. 2008 yılında hazırlanan bu rapor geçtiğimiz aylarda güncellenerek yeniden yayınlandı. Güncel rapor yine Madencilik
Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği (MSBKB) tarafından Türkçe’ye çevrilip sektörün ilgisine
sunulmuştur. Madencilik Türkiye, her zaman
olduğu gibi güncel gereklilikler ve yenilikler
konusunda sektörü bilgilendirmeye devam
etmektedir. Bu kapsamda da AB için günümüzde ve gelecekte kritik derecede gerekli
olan ham maddeler konusunda hazırlanan
raporun güncel versiyonunu sizlerle özet olarak paylaşıyoruz. Aşağıda okuyacağınız yazı,
bu konuda uzman çalışma gruplarının katılımı ve bağımsız danışmanların teknik desteği
ile ilgili Komisyon’un yönetiminde gerçekleştirilen çalışma raporunun bir özetidir. AB’nin
bu ham madde ihtiyaçları sektör tarafından
dikkate alınmalı, ihtiyaç duyulan/duyulacak
bu ham maddelerin ülkemizdeki varlıkları
özenle araştırılmalıdır. Ayrıca raporun sonunda bulunan AB için yapılmış önerileri ülkemiz
için kendimize örnek alabilirsek sektörün
gelişmesini, dolayısıyla ülkenin kalkınmasını
sağlayabiliriz.

Şekil 1. Minerallerin kritiklik diyagramı
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AB İçin Kritik Ham Maddeler
Ham maddeler AB ekonomisi için elzem olmasına rağmen, mevcut varlıkları her geçen gün
baskı altındadır. AB Ham maddeler Girişimi çerçevesinde, üye ülkeler ve ilgili tarafların işbirliği
sonucunda, AB seviyesinde kritik ham maddelerin listesinin ortaya konması kararlaştırılmıştı.
Nisan 2009 ve Haziran 2010 tarihleri arasında
çalışmalarını sürdüren uzman çalışma grubunun çalışmaları sonucunda Kritik Ham maddeler
Raporu hazırlanmıştır.
Rapor, önceden seçilmiş 41 mineral ve metali analiz etmekte ve göreceli kritiklik anlayışını
ortaya koymaktadır. Göreceli kritiklik, diğer ham
maddelerle karşılaştırıldığında o ham maddenin
arzında kısıtlılık riski ve ekonomiye etkisi ne kadar fazla ise o ham madde “kritik” olarak belirlenir anlamına gelmektedir. Burada iki tip risk söz
konusudur. Üretici ülkenin politik ve ekonomik
istikrarını, üretim konsantrasyonu seviyesini,
ikame ve geri kazanım oranı seviyesini dikkate
alan arz riski ve AB’ye ham madde arzını tehlikeye sokacak derecede zayıf çevresel performansa
sahip ülkelerin, çevreyi korumak amacıyla aldığı önlemlerle oluşan risklerin değerlendirildiği
çevresel ülke riski. Mevcut yaklaşımlarla birlikte
bu rapor kritikliği tespitte yenilikçi ve pragmatik
bir yaklaşım ortaya koymaktadır.
Rapor özellikle, maddeler arasında ikame
edilebilirliği dikkate alır, birincil ve ikincil ham
maddeleri ele alır, göstergeleri birleştirmek için
mantıklı bir yol ortaya koyar, şeffaf yöntem sunar.
Kritiklik metodolojisine dayanarak 41 mineralin, ekonomik önemi ve arz riski ile bağlantılı
olarak hesaplamalar yapılarak yandaki diyagram hazırlanmıştır. (Şekil 1)
Avrupa Komisyonu Geçici Çalışma Grubu, yandaki diyagramın sağ üst kümesinde
bulunan ve aşağıda listelenen 14 ham maddenin yüksek ekonomik
önemi ve yüksek arz
riski nedeniyle kritik
olduklarına karar
vermiştir. Çevresel
ülke risk değeri,
kritik maddeler
listesini değiştirmemiştir.

Antimuan

AB düzeyinde kritik ham maddelerin listesi (alfabetik sırayla):
Antimuan
Berilyum
Kobalt
Florit
Galyum

Germanyum
Grafit
İndiyum
Magnezyum
Niyobyum

PGM1
Toprak Alkaliler2
Tantal
Volfram

»» En önemli kullanım alanı için (alev geciktirici) alternatifi
yok.
»» Dünyada en büyük rezervlere sahip olan Çin metal arzında hakim durumdadır. Dolayısıyla yüksek niceliksel riskler ve
1.Platin Grubu Metalller: Platinyum, paladyum, iridyum, rodyum, rutenyum, osmiyum.
fiyat karmaşası söz konusudur.
2.Nadir Toprak Elementleri: İtriyum, skandiyum ve lantanitler olarak adlandırılan “lantanum, seryum,
»» Ana kullanım alanındaki yitirgen özelliği yüzünden düpraseodimiyum, neodmiyum, prometyum, samaryum, europiyum, gadolinyum, terbiyum, disporsiyum,
holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutesyum”.
şük geri kazanım.
»» Eğer AB’nin anRusya
timuan değer zinciri
Platin Grubu Metaller
Kanada
tahrip olursa, alev geHindistan
Kobalt
Grafit
ciktiriciler konusunda
know-how’da dünya
çapında bir kayıp söz
konusu olur.
Japonya

ABD

İndiyum

Berilyum

Çin

Meksika
Florit

Brezilya
Niobyum
Tantal

Ruanda

Antimuan
Berilyum
Florit
Galyum
Grafit
Germanyum
İndiyum
Magnezyum
Nadir Toprak Elem.
Tungsten

Tantal

G. Afrika

Platin Grubu Metaller

Kongo Cumhuriyeti
Kobalt
Tantal

Şekil.2. Dünyada Kritik Hammaddelerin Üretim Konsantrasyonu
Dünyadaki kritik hammaddelerin üretiminin büyük bir bölümünün; Çin (antimuan, florit, galyum, germanyum, grafit, indiyum, magnezyum, nadir toprak
elementleri, volfram), Rusya (PGM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (kobalt, tantal) ve Brezilya (niyobyum ve tantal) gibi ülkelerde yapılıyor olması, bunun
yanında çoğunlukla düşük ikame edilebilirlik ve düşük geri kazanım nedenleri ile yüksek arz riski oluşmaktadır.

Diyagramın sağ alt bölümdeki alt kümede yer alan maddelerin arz riski parametrelerinde görülen yukarı doğru ani
bir değişim, bu maddelerin herhangi birinin “kritik” olarak
sınıflandırılması gerekliliğini ortaya koyacaktır. Sol köşedeki
alt kümede yer alan endüstriyel mineraller için Geçici Çalışma Grubu tarafından, arazi rekabetinin AB’deki taş ocakları ve
madenlerdeki üretimi olumsuz yönde etkilemesinin söz konusu olması halinde, uzun bir zaman sonra arz risklerinin ortaya
çıkabileceği ön görülmektedir.
Gelecekte ham maddelerin ekonomik önemini etkileyecek
güçlerden birisi de teknolojik değişimler olup ve bu değişimlerin hızlı yayılımı, bazı ham maddelerin talebini kayda değer bir
şekilde artırabilir. Alman Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmaya göre, yeni teknolojilerden
dolayı oluşacak talebin 2030 yılına doğru hızla artacağı beklenmektedir. Almanya Federal Yer Bilimleri ve Tabii Kaynaklar
Enstitüsü (BGR) tarafından Nisan 2010’da güncelleştirilen 2006
ve 2030 yıllarında özel ham maddelerin bugünkü toplam üretimi ile ilgili olarak analiz edilen yeni teknolojiler için küresel
talep yan sayfadaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo.1)
Diyagramın sağ üst kümesinde bulunan ve kritik olduğu
kararlaştırılan 14 ham maddenin, kritikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili nedenler aşağıda özetlenmiştir.

Berilyum
»» Üretimin %99’u
Çin ve ABD’den yapılmakta.
»» Düşük geri kazanım oranına sahip.
»» İkamesi zor ve
ikamesinin mümkün
olduğu alanda performans kaybı mevcut.
Kobalt

»» DRC (Demokratik
Kongo Cumhuriyeti) dünya üretiminde önemli bir paya sahiptir.
»» Çin’in rekabeti nedeniyle, birincil üretimle ilgili olarak eşit
şartların oluşum eksikliği var.
»» Sınırlı ikameye sahip.
PGM (Platin Grubu Metaller)
»» AB’de birincil üretimi yoktur. PGM’nin AB için ana kaynakları Güney Afrika (yaklaşık % 60) ve Rusya Federasyonu (%
30’dan fazla)’dur.
»» Yaşam döngüsünün açık karakteri nedeniyle tüketim
ürünlerinden PGM’nin geri kazanımı mümkün değildir. AB’de
otomobil katalizörlerinde kullanılan PGM’nin geri kazanım
oranı % 50’nin oldukça altındadır. Ancak elektronik uygulamalarda bu sadece % 10’dur. PGM’nin tüketici uygulamalarındaki zorluk, geri kazanım zincirinden geçirilerek metal kazanım
sürecine kanalize edilmesi ve toplanmasıdır. PGM’lerin geri
kazanımı, ekonomik ve teknik zorluklar oluşturarak oldukça
yitirgen bir şekilde kullanılmaktadır.
Toprak Alkaliler
»» AB’de üretilmektedir. 2009 yılında Çin, dünya üretiminin
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Yeni
Yeni
Gösterge1
Teknolojiler Teknolojiler
2006
Talebi 2006 (t) Talebi 2030 (t)

Hammadde

Üretim
2006 (t)

Gösterge1
2030

Galyum

152

28

603

0,18

3,97

İndiyum
Germanyum
Neodmiyum
(nadir toprak)
Platin (PGM)

581
100

234
28

1.911
220

0,40
0,28

3,29
2,2

16.800

4.000

27.900

0,23

1,66

255

çok az

345

0

1,35

Tantal

1.384

551

1.410

0,40

1,02

Gümüş

19.051

5.342

15.823

0,28

0,83

Kobalt

62.279

12.820

26.860

0,21

0,43

Paladyum (PGM)

267

23

77

0,09

0,29

Titanyum

7.211.0002

15.397

58.148

0,08

0,29

Bakır

15.093.000

1.410.000

3.696.070

0,09

0,24

Tablo 1. 2006 ve 2030 Yılları Spesifik Hammaddelerin Küresel Talebi
1. Gösterge, her hammaddenin bugünkü talep derecesinde, yeni teknolojilerden kaynaklanan talep payının 2006 ve 2030 yıllarındaki durumu;
2. Maden konsantresi

% 97’sini karşılamıştır. Ayrıca Çin, toprak alkaliler için ihracat
kısıtlamaları ve kotalar uygulamaktadır.
»» Diğer ülkelerde yeni madencilik projelerine devam edilmektedir. Ancak işletmeye başlamak için gereken zaman aralığı dışında toprak alkalilerin işletmesine has bir takım zorluklar
söz konusudur.
»» Toprak alkalilere has kazanım prosesleri geliştirilmiş olmasına rağmen, bunların hiç birisi ticari anlamda uygun değildir.
Birçok uygulama için toprak alkali alternatifleri geliştirilmiştir,
ancak performans kaybı söz konusudur.
Tantal
»» Üretimin önemli bir kısmın Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde yapılmaktadır.
»» Geri kazanımı sınırlıdır.
»» İkamesi zor ve ikamesinin mümkün olduğu alanda performans kaybı vardır.
Volfram
»» Dünyada en büyük rezervlere sahip olan Çin metal arzında hakim durumdadır. Dolayısıyla yüksek niceliksel riskler ve
fiyat karmaşası söz konusudur.
»» Volfram hurda pazarında Çin’in “katı” tavrının artma riski
vardır.
»» İkame imkanları, alternatif maddelerin/teknolojilerin
maliyeti, daha düşük performans ve daha az çevre dostu alternatifler nedeniyle sınırlıdır.
»» Otomotiv, uzay, tıp ve aydınlatma uygulamaları gibi bir
çok volfram ürününün geliştirilmesinde AB’nin lider olması nedeniyle, AB volfram endüstrisinin ortadan kaybolması durumu,
dış ülkelerden ithalata bazı ana endüstrilerin tam bağımlılığı ile
neticelenecektir.

Florit
»» AB’nin flor tüketiminin % 25’i yerli kaynaklardan karşılanmaktadır. Geri kalan önemli
miktar, ihracat kotası ve ihracat vergisi uygulayan Çin’den ithal edilmektedir.
»» Geri dönüşüm oranının AB’de % 1’den
çok aşağıda olduğu tahmin edilmektedir.
»» İkame olanakları çok sınırlıdır.
Galyum
»» Çin ana üreticidir (% 75). AB’de Macaristan ve Slovakya’dan bir miktar üretim yapılmaktadır.
»» Güney Afrika, Çin ve Rusya Galyum’la ilgili olarak ticari kısıtlamalar uygulamaktadır.
»» Galyum, eski hurdalardan şimdilik elde
edilmemektedir.
»» Bazı uygulamalar için galyumun alterna-

tifleri vardır.
Germanyum
»» AB’de üretilmemektedir. İthal edilen maden rafine edilir
ve metal ihraç edilir. AB, 2009 yılında dünya üretiminin % 71’ini
sağlayan Çin’den ithalata bağımlıdır.
»» % 30’u geri kazanılır.
Grafit
»» Özellikle Çin’den olmak üzere, AB % 95’e kadar ithalata
bağımlıdır.
»» Dünya pazarında grafit bolluğu, geri kazanım teşebbüslerini engellediğinden geri kazanım sınırlıdır.
İndiyum
»» AB ithalatının % 81’inden fazlası Çin kaynaklıdır.
»» İkame imkanları bazı uygulamalarda mümkündür.
İndiyum’un geri kazanımı genellikle imalat artıkları ile sınırlıdır.
Magnezyum
»» AB, dünya magnezyum üretiminin yaklaşık % 47’sini ithal
eder. Dünya üretiminin yaklaşık % 93’ünü sağlayan Çin magnezyumun dünyada en büyük üreticidir.
»» Çin, Rusya ve Güney Afrika ticari kısıtlamalar uygulamaktadırlar.
»» Magnezyum için geri kazanım imkanlar kısıtlıdır.
Niyobyum
»» AB’de üretimi yoktur. Niyobyumun % 92’den fazlası
Brezilya’da, % 7’si Kanada’da üretilir.
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»» Toplam tüketime göre tahmini geri kazanım oranı %
20’dir. Niyobyum’un ikamesi mümkün olmasına rağmen, bunların maliyeti çok yüksek ve performans kaybı söz konusudur.
»» Avrupa Komisyonu Geçici Çalışma Grubu Raporundan
anlaşıldığına göre AB yukarıda belirtilen ham maddelere bağımlı bulunmaktadır. Çoğunlukla çok az miktarlarda gereksinim duyulmasına rağmen, bu ileri teknoloji metallerinin artan miktarlardaki işlevselliği nedeniyle teknolojik olarak ileri
ürünlerin geliştirilmesi için sürekli olarak gereklidirler.
»» Yüksek teknoloji metalleri olmadan sürdürülebilir üretim
ve çevreye uyumlu ürünlere doğru dönüşüm yapma yeteneğine sahip olmak mümkün görülmemektedir. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, enerji verimliliğinin arttırılmasında,
yenilikçi çevre teknolojilerinin gelişiminde bu metaller kritik
bir rol oynamaktadır. Hidrojen yakıtlı otomobiller için platin
esaslı katalizörlere, elektrik - hibrid otomobiller için lityum bataryalarına gereksinim duyulmaktadır. Renyum süper alaşımları modern uçak üretimi için kaçınılmazdır.
AB İçin Tavsiyeler
Çalışma Grubu ilk olarak, kritik ham maddeler listesinin 5 yılda
bir güncellenmesini önermektedir.
Ayrıca çalışma grubu:
1- Ham maddelerle ilgili olarak güvenilir ve uyumlu istatistiksel bilginin varlığını geliştirilmesi,
2- Milli jeolojik araştırmalar ve maden zenginleştirme endüstrisinin katılımı ile bir Avrupa Ham maddeler Yıllığı’nın hazırlanarak bu konudaki bilginin yayılımının teşvik edilmesi,
3- Üye Ülkelerde arazi rekabetine yönelik göstergelerin belirlenmesi,
4- Ham madde talebinde yeni teknolojilerin etkisinin analizi konusunda çalışma gruplarının oluşturulmasını,
5- Kritik ham maddeler konusunda izleme raporlarının
oluşturulmasını sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu Ham
maddeler Arz Grubu alt grubunun oluşturulmasını,
6- Birincil kaynaklara daha kolay erişimin sağlanmasına yönelik politika eylemlerinin oluşturulmasını,
7- Araziye en iyi erişimi güvenceye alma düşüncesiyle “arazi
kullanım ve ruhsat konularında en iyi uygulamalar” konusunda
geçici çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan
kaynaklanan tavsiye ve bulgular, rakip diğer arazi kullanımları
ile madencilik faaliyetlerinin tarafsız değerlendirilmesi ve çok
gelişmiş ruhsatlandırma konularını desteklenmesini,
8- Maden aramayı teşvik edilmesini ve firmalar tarafından
yapılan arama faaliyetlerinin bir nevi araştırma faaliyeti olarak
görülmesini,
9- Özellikle AB Araştırma ve Teknolojik Gelişme Çerçeve Programı ile maden zenginleştirme konusunda araştırma
yapılmasını, eski maden atıklarının işletilmesini, derin yataklardan mineral işletilmesini ve genel olarak mineral aramayı
teşvik etmeyi,
10- Özellikle kritik ham maddeler alanında olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde madencilik endüstrisi ile ilgili olarak
kapasite artırımını, şeffaflığı ve iyi yönetimi teşvik etmeyi,
11- AB içinde ve dışında arama ve madenciliği teşvik etmeyi,
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12- Çift taraflı ve bölgesel ticaret anlaşmalarında mevcut
AB politika tercihlerini sürdürmeyi,
13- WTO (Dünya Ticaret Örgütü) seviyesinde anlaşmazlıkların çözümü girişimlerini sürdürmenin faydalarını dikkate alınmasını ve bu girişimlerde AB sanayisi için öneme sahip daha
fazla ham maddeyi dahil etmeyi,
14- Bazı politika tedbirleri konusunda caydırmak ve pazar
güçlerine uyumu sağlamak amacıyla, politikaları uluslararası
ham madde pazarında karışıklığa neden olan 3. ülkelerle görüşmelerde ön yargısız olmayı,
15- Avrupa ekonomik işbirliği anlaşmaları kurumsal çerçevesindeki bazı politikalarda etkili fikir alışverişini teşvik etmeyi
(yani 2015 yılına kadar Çin’le NFM geri kazanım planı)
16- OECD ve WTO gibi çok yönlü organizasyonlarda, gelişen ve gelişmiş ülkelerdeki ihracat kısıtlamalarının ekonomik
etkisi konusunda farkındalık oluşturmaya devam etmeyi,
17- Yurt dışında ham maddeler konusunda AB yatırımlarını
daha iyi koruyacak şekilde yabancı yatırım anlaşmalarında AB
çapında yeni politikalar oluşturmayı dikkate almayı ve Devlet
fonlarından yararlanan yabancı yatırımcılarla adil şartlar oluşturmayı
18- Ham maddeler konusunda uyumlu AB politikası oluşturmaya devam etmeyi (örneğin zararlı dumping ve devlet
yardımları gibi),
19- Kritik ham maddeleri içeren miadı dolmuş ürünlerin evlerde saklama, stoklama veya yakarak ortadan kaldırma yerine
uygun bir şekilde değerlendirilmesini,
20- Kazanım zinciri verimliliği, organizasyonu ve lojistiğini
geliştirmeye ve ara yüz ve sistem yaklaşımına odaklanmayı,
21- Kritik ham madde içeren miadı dolmuş ürünleri illegal
ihracatını önleme ve madde akışında şeffaflığın artırılmasını,
22- Sistem optimizasyonu konusunda araştırma yapılması ve
teknik olarak sıkıntılı ürün ve maddelerin geri kazanılmasını,
23- Farklı uygulamalardaki bazı kritik ham maddelerin ikamesi ile ilgili araştırmaların teşviki başta olmak üzere bazı ham
maddelerin ikamesini cesaretlendirmeyi ve EU Araştırma ve
Teknolojik Gelişme Çerçeve Programı fırsatlarının artırılmasını,
24- Spesifik ürün fonksiyonunu yerine getirmek üzere kullanılan ham madde miktarını azaltmayı (bu, metal ve mineral
tasarrufuna sahip akıllı üretimden daha az kritik olan ham
maddeler tarafından potansiyel kritik ham maddelerin ikamesine kadar her aşamayı kapsar),
25- Ekonomik olarak kazanılmayan kalıntılardaki ham madde kayıplarının minimize edilmesini,
tavsiye etmektedir.
Tedbirler, tüm değer zinciri boyunca çevresel etki ve ekonomik performans göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

Kaynak: Critical Raw Materials for the EU,Report of the Ad-hoc Working Group on defining
critical raw materials, European Commission, Enterprise and Industry, June 2010
MSBK’ya Raporun çevirisini Dergimizle paylaştığı için teşekkürlerimizi sunarız.

Yeni Bir Maden Ülkesi: Türkiye
M. Mustafa KAHRAMAN
Arizona Üniversitesi
kahraman@email.arizona.edu
Doç. Dr. Sean DESSUREAULT
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu

Firmaların
bütünleyici
çözüm yolları
için vakit
harcamaları
gerekmektedir
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İ

stanbul’da 11 - 14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Pittsburgh Kömür Konferansı sebebiyle
Ekim ayı içerisinde Türkiye’ye gelme imkanı
bulduk. Bu konferansın yanı sıra İstanbul ve
Ankara’da sektörden bir çok özel firma ve yetkin
kuruluşla görüşmek ve bilgi alışverişinde bulunma imkanımız da oldu. Özellikle Ankara’daki
ziyaretlerimizi gerçekleştirmemizde bizlerden
yardımlarını esirgemeyen Madencilik Türkiye
Dergisi ekibine teşekkür etmek isteriz. Türkiye
ziyaretimiz sırasında, gerek kamu kuruluşlarıyla,
gerekse özel sektörden firmalarla yaptığımız
görüşmelerde, oldukça gelecek vaat eden bir
maden sektörünün sinyallerini aldığımızı söylemek mümkündür. Ziyaretlerimiz sonucu ülke
madenciliğinin gelişime ne kadar açık olduğunu
ve sektörün inovasyon ve süreklilik için ne kadar azimli olduğunu yakından görme fırsatımız
oldu. Bu noktada, ilerleyen dönemlerde, Madencilik Türkiye ekibiyle birlikte sektöre katkıda
bulunacağımız noktalar üzerinde çalışmalara
başladığımızı söyleyebiliriz.
Gelişmekte olan ülkeler için hammadde ihtiyacı ve ihracatı bugün için en önemli iki lokomotif
haline gelmiştir. Bunun en görünür örneklerinden
birisi hali hazırda Çin ekonomisidir. Bu ülke bir
taraftan oldukça yüksek miktarlarda maden üretmekte, diğer taraftan bunu üretimde tüketmekte ve nihai olarak da üretimini ihraç etmektedir.
İhracatın önemini, yakın geçmişteki küresel krizi

en az hasarla atlatan, Avrupa’nın ve dünyanın en
büyük ihracatçısı olan Alman ekonomisi de hatırlatmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İMMİB verilerine göre 2000 - 2010 yılları arasında ülkemizdeki
maden ihracatının, toplam ihracat içerisindeki
payı % 1,8’den % 3,1’e çıkmıştır. MİGEM verilerine göre doğaltaş üretimi son 7 yıl içerisinde 2,5
kat artarken, onu metal sektörü, yaklaşık 2,2 kat
büyüyerek takip etmiştir. Endüstriyel minerallerin
üretimi ise yaklaşık 2 kat artmıştır. Aynı süreç içerisinde en yavaş büyüyen ise kömür üretimi olup
üretim 50 milyon tondan 90 milyon tona (tüm kalite grupları dahil) çıkmıştır.

Küresel krizin tüm ekonomileri ve sektörleri etkisi altına
aldığı 2009 yılına bakıldığında aslında Türk Maden Sektörü,
diğer sanayi sektörlerine göre nispeten daha az yara almıştır.
Ancak yine de küresel kriz etkisini göstermiş ve maden ihracatı yaklaşık % 23’lük bir küçülmeyle 2009’u geride bırakmıştır.
Ancak 2010 yılında sektör bu krizin yaralarını hızla sarmaya
başlamış ve % 50’leri bulan bir büyümeyle ilk 9 ayı bitirmiş ve
2010 yılı ihracat rakamlarında da ihracat içindeki payını 2009
yılındaki % 2,47’den 2010’un ilk 10 ayında % 3,15 gibi önemli
bir rakama çıkarmıştır. Ekim 2010 itibariyle son 9 ayın ihracat
rakamları 2009 yılını geride bırakmış, 2,7 milyar USD’yi bulmuştur. Endüstri ve ülke risk analizleri yayınlayan şirketlerden
Business Monitor International (BMI), yakın geçmişte yayınladığı ülke risk analizi raporlarında Türkiye Maden Sektörü’nün
2013’e kadar % 71,3 büyüyeceğini ve 12,76 milyar USD’lik bir
hacme ulaşacağını belirtmiştir. Bu noktada 2011’e sayılı günlerin kaldığı bugünlerde ülke madenciliğinin yeni yıl için umut
dolu olduğunu söylemek mümkündür.

Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir büyüme göstermiş
olan madencilik sektörünün, yapılacak yanlışları minimize
etmesi, özellikle iş güvenliği ve doğru teknoloji / yöntem seçimine gereken önemi vermesi, sektörün büyümesini emin
adımlarla sürdürebilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Madencilik, başka herhangi bir endüstriden daha tehlikeli veya
daha az itibarlı değildir. Her işin, doğru yöntemlerle yapılmaması sonucunda ciddi sonuçları olabilir. Bu inşaat, otomotiv,
hava taşımacılığı ve gıda sektörlerinde de böyledir. Bu noktada maden yatırımcılarının ve maden yöneticilerinin üzerine
düşen en büyük görev “emniyet ve verimlilik” anlayışını benimsemeleri ve işyerlerinde benimsetmeleridir. Bugün artık
bilgi çağında yaşamaktayız. Bir ocaktaki ufak bir ihmal, bütün
dünyaya ajanslar tarafından on dakikadan bile kısa bir sürede
geçilmektedir. Yakın zamanda Şili’de yaşanan kazayı ve gelişmeleri hep birlikte canlı yayınlarda izledik. Bilgi çağında olmamızı sektör olarak lehimize çevirmeli ve bilgiyi ve teknolojiyi
lehimize kullanmayı önceliklerimiz arasına almalıyız.

M. Mustafa Kahraman Arizona Üniversitesi Maden
ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Lisansüstü eğitimini
sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Halen
Arizona Üniversitesi MISOM Laboratuarı bünyesinde Doç Dr.
Dessureault ile birlikte, öncü maden şirketleri için proses ve

teknoloji geliştirme & optimizasyon konularında çalışmakta ve
laboratuvar bünyesinde farklı disiplinlere mensup 12 kişiden
oluşan IT ve Araştırma Takımının liderliğini yapmaktadır. İlgi
alanları: madencilikte bilişim sistemleri uygulamaları, maden
optimizasyonunda veri madenciliği uygulamaları, OLAP
Küp dizaynı, stratejik maden yönetimi ve maden maliyet ve
planlama stratejileridir.

Doç. Dr. Sean Dessureault halen Arizona Üniversitesi
Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir.
Lisans eğitimini 1997 Montreal, Mcgill Üniversitesinde ve
lisansüstü eğitimini British Columbia Üniversitesinde, sırasıyla
1999’da yüksek lisans ve 2001’de doktora olmak üzere yine
maden mühendisliği alanında otomasyon, iş akışının yeniden
tasarımı ve bilgi teknolojileri konularına yoğunlaşarak
tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca, Kanada’daki birçok
maden şirketinde yarı ve tam zamanlı olarak çalışmıştır.
Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te ve
üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri ambarı
tasarımı, teknoloji stratejileri, maden kontrol odaları ve iş

akışının yeniden tasarımıyla (business process redesign, BRP)
birlikte sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Aynı zamanda oldukça tecrübeli maden mühendisleri,
bilgisayar mühendisleri ve sistem mühendislerinden oluşan,
maden sektörüne yeraltı ve yerüstü iş zekâsı teknolojileri
geliştiren ve uygulayan araştırmacılardan oluşan araştırma
ekibinin ve kurucusu olduğu Arizona Üniversitesi MISOM
Laboratuarı’nın yöneticiliğini yapmaktadır. Maden Bilişim
Sistemleri ve İşletme Yönetimi (MISOM- Mining Information
Systems and Operations Management) Danışmanlık Şirketi
kurumsal ölçekte teknoloji stratejileriyle birlikte veri ambarları/
iş zekâsı teknolojilerinin kurulması hizmetleri vermektedir.
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Maden Hukuku
Av. Cemal YEŞİLYURT
hukuk@madencilik-turkiye.com

Hukuk Soru
Cevap Köşesi
Maden hukuku uzmanı
Avukat Sayın Cemal
YEŞİLYURT, madencilik
sektörüyle ilişkili olarak
karşılaştığınız hukuksal
sorunların çözümüne yol
göstermek amacıyla bu
sayfadan sorularınıza
cevap verecektir. Lütfen
ilgili sorularınızı hukuk@
madencilik-turkiye.com
adresine gönderiniz.

66

5995 sayılı Yasa’nın getirdikleri-3
3213 sayılı Yasa’nın 11’inci maddesinin ilk fıkrası “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden
hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini
ve vecibelerin yerine getirilmesinin kontrol ve
denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik
ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla,
ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da
yararlanarak inceleme raporu hazırlatır”; ikinci
fıkrası ise “Birinci fıkraya göre yapılan inceleme
sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanda
bulundukları tespit edilenler hakkında 10’uncu madde uygulanır”
şeklindedir.
Söz konusu madde fıkralarının
yeniden düzenlenmesi gerekirdi.
Yürürlükteki hükmün ilk fıkrasının “Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, maden hakları ile ilgili
bütün faaliyetlerin yürütülmesinin ve vecibelerinin yerine getirilmesinin kontrol ve denetimini
yapar ve yönlendirir. Teknik ve
mali konuların yerinde incelenmesi maksadıyla ihtisaslaşmış
diğer Devlet kurumlarından da
yararlanabilir” şeklinde kaleme
alınması daha uygun olurdu.
Mevcut düzenleme, hem yetki
yönünden maksadı açıklamaktan
uzaktır hem de sanki Bakanlık,
bu konuların değerlendirmesini
sadece başka kurumların yardımı
ile yapabilirmiş gibi bir yanlış anlamaya müsaittir.
İkinci fıkrası ise şu andaki 10’uncu maddeyle
çelişmektedir. Zira maddeye göre ‘gerçek veya
yanıltıcı beyanda bulunanlara 10’uncu madde
uygulanır’ denilmekle ise de 10’uncu maddede,
gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak
suretiyle Yasa hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisap edenlere
10’uncu madde uygulanabilmektedir.
Üretim ve sevkiyat başlıklı, Yasa’nın 12’nci
maddesi de köklü değişikliklere uğramıştır.
Maddenin üçüncü fıkrası “Sevk fişi olmaksızın
maden sevk edildiğinin mülki idare amirlikleri
veya il özel idareleri tarafından tespit edilmesi halinde, sevk edilen madene el konulur. Söz
konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş
katı tutarında idari para cezası verilir. Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk

Geçen sayımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz...

edildiğinin mülki idare amirlikleri veya il özel
idareleri tarafından tespit edilmesi halinde ise
söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin
beş katı tutarında idari para cezası verilir” şeklindedir.
Madde, sevk fişsiz maden naklini, hukuki tabiri ile meşhut bir suçun cezasını, düzenlemektedir. Yalnızca nakil esnasında yakalanan maden
ile sınırlıdır.
Maden nakli ruhsatsız bir sahadan yapılıyor
ise sevk fişsiz nakledilen madenin ocak başı satış bedelinin beş katı idari para cezası verilecek,
nakledilen madene de el konulacaktır. Maden
nakli sevk fişsiz olarak ruhsatlı bir sahadan yapılıyor ise o zaman madene el konulmayacaktır.
Madene el konulmadığından buradaki cezanın
ocak başı satış bedelinin dört katı olduğu anlaşılmaktadır.
Madde, değişiklikten önce sadece ruhsat sahiplerinin sevk fişsiz maden naklini düzenliyor,
sevk fişsiz nakledilen madenin ocak başı satış
bedelinin üç katı idari para cezasını öngörüyor
ve madene de el konulmuyordu. Değişiklikle
sevk fişsiz maden nakline, ocak başı satış bedelinin iki katı kadar idari para cezası artırımı
getirilmiştir. Sevk fişsiz maden naklinin tespiti,
24.06.2010 tarihinden önce yapıldı ise yine üç
kat olarak idari para cezası uygulaması yapılması gerekecektir.
Ruhsatsız olarak yapılan üretim sonucu sevk
fişsiz maden nakillerinde, 5995 sayılı Yasa’dan
önce aynı maddenin 5. fıkrası uygulanıp, beş kat
idari para cezası veriliyordu. 5995 sayılı Yasa ile
aynı oranda idari para cezası düzenlendiğinden,
bu konuda bir değişiklik olmamıştır.
5177 sayılı Yasa ile konulan 12’nci maddenin
5. fıkrasındaki “Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti
halinde, üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında
üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı
ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı
satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü 5995 sayılı Yasa ile “Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı
içerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde
faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki
idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyenlere,
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan
ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm
madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır” şeklini almıştır.

Her iki düzenleme arasındaki farklara gelince;
i- Ruhsat veya işletme izni ibaresi, “ruhsatı olmadan veya
başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapmak” ile değiştirilmiştir.
Dergimizin ikinci sayısında ruhsat veya izin kavramına değinilmişti. Kısaca konuyu özetlersek, 5177 sayılı Yasa’nın 12 /
5. maddesi, maden üretim faaliyetinin ruhsatsız veya işletme
izinsiz yapılması halinde verilecek idari para cezasını düzenliyordu.
5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 05.06.2004 tarihinden, ‘Maden Yasası Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği, 15.07.2007
tarihine kadar, ‘Ruhsat veya İşletme İzni’ kavramı, idarece ‘Ruhsat ve İşletme İzni’ olmayan şeklinde yorumlandığından, ruhsatı olmakla birlikte işletme izni olmadan üretim faaliyetinde
bulunanlara da yukarıda verilen tarihler arasında idari para
cezası uygulanmıştır. Ceza hukukunda kıyas ve yoruma dayalı
ceza verilemeyeceği evrensel ilkesine açıkça aykırı olan bu uygulama sonucu ne yazık ki ruhsatı (arama veya işletme) olan
ama işletme izni bulunmayan birçok madenci idari para cezası
ödemek zorunda kalmıştır. 5995 sayılı Yasa ile (arama veya işletme) ruhsatı olanlara, işletme izni olmasa da artık Yasa’nın
12/5’inci maddesi uygulanmayacaktır.
ii- “Üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan

kalkmış olan tüm maden” ifadesi aynen korunmuştur.
Herhangi bir şekilde ruhsatsız olarak üretim yapan ve bu
üretimi satanla, ruhsatsız üretim yapmakla birlikte henüz sevkiyatı ve dolayısıyla satış işlemini gerçekleştirmeyene aynı
cezanın verilmesini hatalı buluyoruz. Açık bir ifade ile el konulma imkanı ortadan kalkmış maden ile el konulma imkanı
olan maden üretimine aynı cezanın verilmesi, hakkaniyetle
bağdaşmaz. Böylesi bir durumda ruhsatsız üretim yapıp satan
iki kat, ruhsatsız üretim yapıp, üretimi sevk etmeyene üç kat
para cezası verilmiş olur ki, bunun hukuka uygun olduğunu
kabul etmek ve söylemek zordur. Ne yazık ki şu andaki düzenleme bu yöndedir.
iii- 5995 sayılı Yasa ile 12/5’inci maddede öngörülen idari
para cezası beş kat yerine üç kat olarak uygulanacaktır. Henüz
işlemi kesinleşmemiş olanlara da Ceza Hukuku uyarınca tespit, 5177 sayılı Yasa döneminde de yapılsa, 5995 sayılı Yasa’nın
yürürlüğe girmesiyle lehe olan kural dikkate alınıp, idari para
cezası üç kat olarak tatbik edilecektir. Yargılaması sürenlerde
de durum aynıdır.
Üretilen madene beş kat idari para cezası uygulaması çok
ağırdı. Yeni düzenleme ile bu yönde daha gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir.
iv- Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapılması
hali de 5995 sayılı Yasa ile getirilmiş ve ruhsatsız üretim gibi

kabul edilmeyerek daha az idari para cezası bu fiil için öngörülmüştür. Kanaatimizce, grubu dışında üretimin, ruhsatsız
üretimden hiçbir farkı yoktur. Bu nedenle düzenleme Yasa’nın
özüne aykırıdır.
Konuyu bir örnekle açıklarsak, A şahsına ait I-b Grubu bir
ruhsat var ve A şahsı bu ruhsatla sahada hem I-b grubu maden
üretimi, hem de hükümden düşmüş ancak henüz aramalara
açılmamış (ihalesi yapılmamış) IV. Grup kömür madeni üretiyor ve satıyor. İdare tarafından yapılan tespitte I-b grubu dışında maden üretilip satıldığı için A şahsına üretilmiş ve satılmış
kömür madeninin değerinin iki katı idari para cezası uygulanıyor. Böyle bir durumda, I - b grubu maden ruhsatı, kendi grubu
dışında da olsa, üç kat idari para cezası yerine iki kat idari para
cezası verilmesinin vasıtası oluyor. Kaldı ki, verilen idari para
cezası, üretilen kömür madenine el konulma imkanı ortadan
kalkıp, kömür satıldığında, ceza zaten bir kata düşmüş demektir. Konunun başka ve oldukça idareyi zorlayacak tarafı da söz
konusu sahada, I-b grubunda da üretim yapıldığından, burada
üretilen I-b ve IV. grup (kömür) maden miktarlarının ayrı ayrı
tespitinin çok zor yapılacak olmasıdır.
12 / 5 maddenin ilk cümlesinin; “Ruhsatı olmadan veya ruhsatının grubu dışında veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde” şeklinde düzenlenmesi daha uygun olurdu.
v- Başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapılması durumunda tesis edilen idari para cezasının yanında, diğer ruhsat sahibinin de tazminat hakkı doğacaktır. Bu itibarla da idari
para cezasının üç kattan daha fazla olması muhtemeldir.
vi- Maddenin daha önceki şeklindeki, “bu şekilde maden
çıkartılması ve/veya sevk edilmesinin Devlet malına karşı işlenmiş bir fiil sayılacağı ve adli takibat yapılmak üzere ilgili
makamlara bildirileceği”, hükmü 5995 sayılı Yasa ile metinden
çıkarılmıştır. Değişiklik olumludur.
5995 sayılı Yasa ile 12’nci maddeye eklenen 6. fıkrada, Hammadde Üretim İzinleri hakkında düzenlemeler getirilmiştir.
5995 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce Hammadde Üretim
İzin Belgesi (HÜİB)’ne de Yasa’nın 12 / 5 hükmü uygulanmaktaydı. Değişiklikle, hammadde üretim izni olmadan üretim
yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi halinde faaliyet durdurulacak, faaliyet
yapılan alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası verilecektir.
Kamu kurumlarına HÜİB verilmesi konusuna dergimizin
üçüncü sayısında detaylıca değinilmişti. Bu yazımızda HÜİB ile
Yasa’ya aykırı faaliyette bulunulduğunda verilecek idari para
cezası konu edilmişti. Elinde hiçbir izin (ruhsat) olmadan yapılan üretime Yasa’nın 12 / 5’inci maddesi uygulanması esastır.
Dolayısıyla değişiklik ile getirilen hüküm kötüye kullanılmaya
son derece müsaittir. ‘Üretim yapmaya elverişli’ belgesi olmadan yapılan üretimin bir kısmının kamuya ait projelere verildiği, diğer kısmının ise başka şekilde değerlendirildiği durumlarda nasıl bir uygulama yapılacağı merak konusudur. Ayrıca,
faaliyeti gerçekleştiren çoğunlukla kamu kurumunun taşeronu olduğundan, hammadde üretim izni alan kamu kurumunu
idari para cezası sorumluluğu dışında tutarak, faaliyeti gerçekleştirenin takibini sadece Maden İşleri Genel Müdürlüğüne
yüklenmesi sakıncalıdır. Kamu kurumu, ihtiyacı olan hammad-

68

denin temininde işin tam içindedir ve sahada faaliyeti gerçekleştireni günü gününe izlemektedir. Bu itibarla Yasa’ya aykırı
bir çalışmayı da görmemezlikten gelemez. Dolayısıyla sorumluluğun sahada çalışan taşeron ile bu taşeronun Yasa’ya uygun
çalışıp çalışmadığının denetiminin, HÜİB’ni veren Maden İşleri
Genel Müdürlüğüne bırakılması, bir yerde faaliyetin eksik denetimi sonucunu doğurabilir. Bu durumda da denetim ancak
şikayet ya da rutin tetkiklerle mümkündür.
5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce HÜİB’ne
dayalı olarak verilen idari para cezalarında, üretilen hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespiti halinde,
5995 sayılı Yasa ile idari para cezası beş kat yerine bir kat, hammaddenin projede belirtilen amaç dışında kullanılması halinde de üç kat olarak uygulanacaktır.
Maddenin 7. fıkrası, değişiklikten önceki 5. fıkradaki, ‘Ruhsat veya İşletme İzni’ kavramını yorum gerektirmeyecek şekilde
düzenleyerek, ruhsatlı ancak üretim veya işletme izni olmadan
aynı grupta üretim yapıldığının tespiti halinde, idari para cezasının verilmeyeceğini ve sadece teminat iradı ile yetinileceğini
hükme bağlayarak, çok olumlu bir değişiklik getirmiştir.
Son söz olarak, Maden Yasası’na göre verilmiş idari para
cezalarının, İdare Mahkemelerinde görülmesinin Yasa’da yer
almaması çok büyük bir eksikliktir. Bilindiği üzere, Maden
Yasası’na göre verilmiş idari para cezalarına karşı cezanın tebliğinden itibaren çok kısa bir süre içinde (15 gün) Kabahatler
Yasası hükümlerine göre Sulh Ceza Mahkemelerinde dava
açılmaktadır. On beş günlük süre içinde itiraza konu belgelerin toplanması hemen hemen imkansızdır. Sulh Ceza Mahkemelerinin verdiği karara karşı temyiz yolu kapalı olup, karara
sadece Sulh Ceza Mahkemesinin yargı çevresindeki Ağır Ceza
Mahkemesinde itiraz edilebilmekte ve itiraz üzerine Ağır Ceza
Mahkemesinin verdiği kararla Sulh Ceza Mahkemesinin kararı
kesinleşmektedir. Kararların temyiz yolu ile tek bir merciden
kesinleşmemesi sonucu da içtihat oluşmamaktadır. Maden
Yasası’na göre verilen idari para cezalarının miktarları bazen
milyonlarca lirayı bulmaktadır. Bu nedenle söz konusu cezalara temyiz yolunun kapatılması çok büyük sakınca teşkil etmektedir.
Konuyla ilgili önemli bir uyarımız da, kesinleşen idari para
cezalarına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilememesidir (Yar. Ceza Genel Kurulu’nun, 23.03.2010 gün E:2010 / 33,
K:2010 / 58 sayılı kararı)

Düzeltme:
15 Ekim 2010 tarihli 10. sayımızda, Hukuk Köşesi Sayfa
68’de yer alan “Kanımızca, 6. fıkrada konunun yaptırımı
da beraber düzenlenip, 6. fıkraya bir atıf yapılmaması
uygun olurdu” cümlesi hatalı yazılmıştır. Bu cümlede atıf
yapılması gereken fıkra 5. fıkra olup cümle “Kanımızca,
6. fıkrada konunun yaptırımı da beraber düzenlenip,
5. fıkraya bir atıf yapılmaması uygun olurdu” şeklinde
olacaktır. Bu yazım yanlışı nedeniyle okuyucularımızdan
özür dileriz.

Temel Maden Fiyatları
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10

23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10

23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10

YIL SONU FİYATI
(31.12.2009)

BİRİM

1950,00
7294,00
2547,00
16740,00
2396,00
18850,00

USD / ton
USD / ton
USD / ton
USD / ton
USD / ton
USD / ton

YIL SONU FİYATI
(31.12.2009)

BİRİM

75,65
22,32
236,36
84,55
8,82
-10,00
17,27
26,42
44,14
0,00
50,00
0,00
-98,26
31,67
-3,85

5750,00
7,75
550,00
410,00
1,70
20,00
2750,00
2650,00
11,10
162,50
28,00
39,50
14685,00
45,00
6,50

USD / ton
USD / lb.
USD / şişe
USD / tr. oz
USD / lb.
USD / lb.
USD / ton
USD / ton
USD / lb.
USD / tr. oz
USD / lb.
USD / lb.
USD / ton
USD / lb.
USD / lb.

YER

SON FİYAT

BİRİM

345-365
345-365
300-325
6,8-6,9

USD / DMT
USD / DMT
USD / DMT
USD / DMTU

Altın
Gümüş
Platinyum
Rodyum
Palladyum

1377,00
27,45
1675,00
2480,00
699,00

METAL

SON FİYAT

% DEĞİŞİM

Aluminyum
Bakır
Çinko
Kalay
Kurşun
Nikel

2175,00
8148,00
2078,00
23925,00
2145,00
21285,00

11,54
11,71
-18,41
42,92
-10,48
12,92

METAL

SON FİYAT

% DEĞİŞİM

Antimuan
Bizmut
Civa
İridyum
Kadmiyum
Kobalt
Magnezyum
Manganez
Molibden
Rutenyum
Selenyum
Tantal
Tungsten
Uranyum
Vanadyum

10100,00
9,48
1850,00
756,66
1,85
18,00
3225,00
3350,00
16,00
162,50
42,00
39,50
255,00
59,25
6,25
46 - 48% Konsantre
40% - 42% parça
38% - 40% parça
42% - 44% parça

Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye

25,51
62,91
13,71
-6,77
70,90

METAL
Krom cevheri (CIF)
Krom cevheri (CIF)
Krom cevheri (CIF)
Manganez cevheri (CIF)

FerroAlloyNet.com

TARİH
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10
23.Kas.10

USD / tr. oz
USD / tr. oz
USD / tr. oz
USD / tr. oz
USD / tr. oz

% DEĞİŞİM

NorthernMiner

TARİH

BİRİM

1097,10
16,85
1473,00
2660,00
409,00

SON FİYAT

London Metal
Exchange

TARİH

YIL SONU FİYATI
(31.12.2009)

METAL

CME Group

TARİH

ton = 1000 kilogram
şişe: 76 pound = 34,47 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
tr. oz: (troy ons)=31,1 gram
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD: ABD Doları

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
HİSSE
ADANA
ADBGR
ADNAC
AFYON
AKCNS
ALKIM
ANACM
ASLAN
BOLUC
BSOKE
BTCIM
BUCIM
CIMSA
CMBTN
CMENT
DENCM
EGSER
EREGL

KAPANIŞ
31.12.09 23.11.10
2,78
1,61
0,29
67,40
6,65
6,24
1,88
82,00
1,53
1,23
6,08
4,67
7,07
19,10
12,00
3,42
1,00
4,50

5,54
3,31
0,81
176
7,4
7,8
2,88
600
1,6
1,61
7,2
4,52
10,2
28,6
8,54
16,8
2,01
5,2

%
DEĞİŞİM
99,28
105,59
179,31
161,13
11,28
25,00
53,19
631,71
4,58
30,89
18,42
-3,21
44,27
49,74
-28,83
391,23
101,00
15,56

ŞİRKET ADI

HİSSE

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGE SERAMİK A.Ş.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

GOLTS
HZNDR
IZMDC
IZOCM
KONYA
KOZAA
KOZAL
KRDMA
KRDMB
KRDMD
KUTPO
MRDIN
NUHCM
PRKTE
SARKY
SISE
TRKCM
UNYEC
USAK

YASAL UYARI : Burada yer alan veriler IMKB resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi
bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir. Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

KAPANIŞ
31.12.09 23.11.10
40,15
2,94
2,26
22,34
72,37
4,82
34,75
0,81
0,82
0,64
2,53
6,02
10,07
2,84
2,63
1,80
1,79
3,12
1,20

58,25
3,12
3,06
26,5
141,5
4,36
18,15
1,07
1,08
0,7
2,52
7,64
11,05
2,73
3,81
2,72
3,01
4,43
1,95

%
DEĞİŞİM
45,08
6,12
35,40
18,62
95,52
-9,54
-47,77
32,10
31,71
9,38
-0,40
26,91
9,73
-3,87
44,87
51,11
68,16
41,99
62,50

ŞİRKET ADI
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
İZOCAM A.Ş.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
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Etkinlik Takvimi
Aralık ‘10

TARİH
1 - 3 Aralık
8 - 10 Aralık
16 - 18 Ocak

Ocak - Şubat ‘11

18 - 19 Ocak
18 - 20 Ocak
25 - 26 Ocak
25 - 26 Ocak
6 - 9 Şubat
22 - 23 Şubat

23 - 26 Mart
29 - 30 Mart

Kömür İşleme Optimizasyonu 2011 (Coal Proccesing Optimization 2011) Perth, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.coalprocessing.com.au

2 - 3 Mart
8 - 9 Mart

Mart - Nisan ‘11

8 - 9 Mart
15 - 16 Mart
22 - 24 Mart

10 - 12 Nisan
18 - 20 Nisan

9. Uluslararası Madencilik Endüstrisi İçin Temiz Teknolojiler Konferansı (9th International Conference on Clean Technologies for the Mining Industry) Santiago, Şili /
Organizasyon: UDEC, DIMET, GECAMIN / E-Posta: clean-mining@clean-mining.com / URL: www.clean-mining.com
Delme ve Patlatma 2011 (Drill and Blast 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.drillandblastevent.com.au

5 - 7 Mayıs

KOMATEK (12.Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı ) 2011 Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye / Organizasyon: Sada Fuarcılık / E-Posta: info@
komatek.sada.com.tr / URL: www.sada.com.tr
Evrensel Krom Cevheri Forumu 2011 (Global Chrome Ore Forum 2011) Dubai, Birleşmiş Arap Emirlikleri / Organizasyon: Auro Mining & Environmental Consulting Pvt. Ltd. / E-Posta:
soumya.p@auro-consulting.com / URL: www.globalchromeoreforum.com
Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı MINEX İzmir, Türkiye / Organizasyon: İZFAŞ, TMMOB / E-Posta: fuarlar@izmirfair.com.tr / URL: minex.izfas.com.tr

5-6 Mayıs

3. Maden Makinaları Sempozyumu İzmir, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi / URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari

11-13 Mayıs

22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta: imcet@maden.org.tr / URL: www.imcet.org.tr

20 - 24 Nisan
27 - 28 Nisan

10 - 12 Mayıs
13 - 14 Mayıs

Mayıs - Haziran ‘11

43.Yıllık Kanada Mineral İşletmecileri Konferansı (43rd Annual CMP Conference) Ottawa, ON, Kanada / Organizasyon: Canadian Institue of Mining (CIM) / E-Posta: jzinck@nrcan.
gc.ca / URL: www.cmpsoc.ca
Avrupa Madencilik Forumu 2011 (Europe Mining Forum 2011) Londra, İngiltere / Organizasyon: Fleming Gulf / E-Posta: samir.ahmed@fleminggulf.com /
URL: www.fleminggulf.com/energy/europe/europe-mining-forum-2011
Türkiye Bölgesel Madencilik, Metal & Madenler Zirvesi Polar Renaissance Hotel, İstanbul, Türkiye / Organizasyon: EBY Summits / E-Posta: info@ebysumits.com /
URL: www.ebysummits.com/events.asp?recID=97
37. Yıllık Patlayıcı ve Patlatma Teknikleri Konferansı (37. Annual Explosives and Blasting Tecniques Conference) San Diego, Californiya, ABD / Organizasyon: International
Society of Explosives Engineers (ISEE) / E-Posta: meetings@isee.org / URL: www.isee.org
Enerji & Çevre 2011 (Energy & Environment 2011) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: CII (Hindistan Endüstrisi Konfederasyonu) / E-Posta: afganullah@cii.in / URL: www.ietfindia.in
Sondaj Akışkanları ve Kesme Yönetimi Asya 2011 (Drilling Fluids and Cuttings Management Asia 2011) Bangkok, Tayland / Organizasyon: Center for Energy Sustainability and
Economics / E-Posta: drillingfluids@arcmediaglobal.com / URL: www.arcmediaglobal.com
2011 Dünya Yeraltı Madenciliği Konferansı: Yeraltı Madenciliğine Yeni Bir Yaklaşım (2011 World Underground Mining Conference: The New Horizon of Underground
Mining) Beijing, Çin / Organizasyon: ARA Conference / E-Posta: 17th-dialogue@araworldwide.com / URL: www.undergound-mining.org
Madencilikte Çevre Yönetimi 2011 (Environmental Management in Mining 2011) Perth, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.
environmentalmining.com.au
Madencilikte ve Aramalarda GIS 2011 (GIS in Mining and Exploration 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.gisinmining.
com.au
Maden İşletmesi Otomasyonu ve İletişim 2011 (Mine Site Automation and Communication 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au /
URL: www.mineautomation.com.au
11. Çin Uluslararası Petrol & Petrokimyasal Teknoloji ve Ekipman Fuarı (The 11th China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment
Exhibition) Beijing, Çin / Organizasyon: Beijing Zhenwei Exhibition Co. Ltd / E-Posta: breeze@zhenweiexpo.com / URL: www.cippe.com
17.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı İzmir Türkiye / Organizasyon: İZFAŞ / E-Posta: ziyaret@izmirfair.com.tr / URL: marble.izfas.com.tr

22 - 24 Şubat
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AÇIKLAMA
Maden Planlaması ve Ekipman Seçimi Konferansı (Mine Planning & Equipment Selection Conference) Fremantle, Batı Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: sfinla@
ausimm.com.au / URL: www.ausimm.com
Gabon Uluslararası Gaz, Petrol ve Mineral Konferansı (Gabon International Gas, Oil and Minerals Conference) Libreville, Gabon / Organizasyon: Gabon Cumhuriyeti Hükümeti
/ E-Posta: gigomgabon@gmail.com / URL: www.gigom-gabon.com
6. Uluslararası Çelik ve Çelik Hammaddeleri Konferansı (6th International Steel and Steel Making Raw Metarials Conference) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: Gujarat
NRE, The Economic Times / E-Posta: contact@globalsteel.in / URL: www.globalsteel.in
Delme ve Patlatma Avrupa (Drill & Blast Europe) Stockholm, İsveç / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.co.uk / URL: www.drillandblasteurope.com

17 - 19 Mayıs
21 - 25 Mayıs

6. Uluslararası Petrol ve Gaz Konferansı & Fuarı (The 6th International Conference & Exhibition for Oil & Gas) Kahire, Mısır / Organizasyon: Egypt International Fairs & CWC /
E-Posta: mohamed@intergasegypt.com / URL: www.intergasegypt.com
Mineral Mühendisliğinde Alınan Kararlara Risk Tabanlı Yaklaşımlar (Risk-Based Approaches to Major Decisions in Minerals Engineering, Risk’11) Falmouth, İngiltere /
Organizasyon: MEI / E-Posta: bwills@min-end.com / URL: www.min-eng.com/risk11
Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi (World Mining Investment Congress) Londra, İngiltere / Organizasyon: Terrapinn / E-Posta: enquiry.uk@terrapinn.com / URL: www.
terrapinn.com/2011/mining
Kanada Maden Enstitüsü Konferansı (CIM Conferance 2011) Montreal, Kanada / Organizasyon: CIM / E-Posta: mbell@cim.org / URL: www.cim.org/montreal2011

ALTA 2011 Nikel-Kobalt-Bakır, Uranyum & Altın (ALTA 2011 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold) Perth, Avustralya / Organizasyon: ALTA Metallurgical Services / E-Posta:
alantaylor@altamet.com.au / URL: www.altamet.com.au
4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu İzmir, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta: madencevre@maden.org.tr / URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/
2-3 Haziran
mcs/index.php?etkinlikkod=106
SDIMI 2011 Mineral Endüstrisindeki Sürdürülebilir Gelişimler (SDIMI 2011 - Sustainable Development in the Minerals Industry) Aachen, Almanya / Organizasyon: Institute
14 - 17 Haziran
of Mining Engineering / E-Posta: aims@bbk1.rwt-aachen.de / URL: www.aims.rwth-aachen.de
11. Multidisipliner Bilimsel Jeo - Konferansı ve Fuarı (Jeoloji Ölçümleri & Madencilik Ekoloji Yönetimi) (11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference
19 - 25 Haziran and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & Mining Ecology Management)) Varna, Bulgaristan / Organizasyon: BAN, ASCR, LAS, PAS, RAS, SAS, NASU, ASI / E-Posta: sgem@sgem.
org / URL: www.sgem.org
Uluslararası Petrol Şirketleri Kongresi (World National Oil Companies Congress) Londra, İngiltere / Organizasyon: Terrapinn / E-Posta: bianca.geldenhuys@terrapinn.com / URL:
20 - 24 Haziran
www.terrapinn.com/conference/World-National-Oil-Companies-Congress
22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı İstanbul, Türkiye / Organizasyon: WMC Turkish National Committee, Chamber of Mining Engineers of Turkey / E-Posta: mrkaynar@yahoo.com
11-16 Eylül
/ URL: www.wmc-expo2011.com
Maden Kapatma 2011 (Mine Closure 2011: Connecting Mine Closure Practitioners Around the World) Alberta, Kanada / Organizasyon: Golder Associates / E-Posta: les_
18 - 21 Eylül
sawatsky@golder.com / www.mineclosure2011.com
4. Uluslararası Madencilikte Stratejik ve Taktiksel Yaklaşımlar Semineri (Fourth International Seminar on Strategic versus Tactical Approaches in Mining) Perth,
9 - 11 Kasım
Avusturalya / Organizasyon: ACG / E-Posta: acginfo@acg.uwa.edu.au / URL: www.strategic2011.com
23 - 28 Mayıs

Seri İlanlar
22. Dünya Madencilik
Kongresi'nden Çağrı
Madencilik Sektörünün Değerli Mensupları,
22. Dünya Madencilik Kongresi (ki kendi alanında en büyüktür) 11-16 Eylül 2011
tarihlerinde İstanbul'da toplanacaktır. Bu
kongrenin, en az daha öncekiler kadar
başarılı ve yüksek katılımlı olması başlıca
amacımızdır. Böyle bir başarıya sizlerin
katkısı ve desteği olmadan ulaşmamız
mümkün değildir. Başarının birinci adımı
ise çok sayıda iyi hazırlanmış tebliğe sahip
olmaktır. Bu sebeple, sektördeki tecrübelerinizi içeren ve uygulamalarınızı yansıtan ingilizce hazırlanmış tebliğlerinizi
bekliyoruz. Gerek tebliğ yazmak ve yollamak, gerekse daha fazla bilgi almak için
www.wmc-expo2011.com

adresinden

yararlanabilirsiniz

Prof. Dr. Şinasi Eskikaya
22. Dünya Madencilik Kongresi
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel
Komiteler Başkanı

Geology / Mining Engineer
Gemcom is the largest global supplier of specialised mining productivity software and services solutions, and together with our partner in Turkey,
Jeodijital, we are now delivering software and technical consulting solutions across the Turkish mining industry. Due to planned expansion of our activities
we are now looking for an experienced Geologist or Mining Engineer, reporting to the Gemcom Principal Consultant - to work with us in Turkey to deliver
business opportunities and undertake solutions consulting activities.

Ankara, Turkey

»» Develop strategies and implement a business plan to penetrate the mining /
geological market
»» Identify Consulting and or Software opportunities that deliver client
solutions
»» Writing of proposals and responding to competitive tenders - Solutions
Development:
»» Responsible for defining the client needs, overseeing the implementation of
the complete project solution
»» Plan and supervise work done by team members, direct work involvement in
specialist areas
»» Responsible for quality assurance on projects

»» Provide mentoring to junior staff to impart technical and product knowledge
Applicants must have:
»» Degree/further qualification (or overseas equivalent) in Geology or Mining
Engineering
»» Native Turkish language and be fluent (reading and writing) in English
»» Proven track record in project management and driving revenues.
»» Ability to initiate and develop relationships with key influencers and decision
makers
»» Working knowledge of industry standard mining software
»» Exceptional client presentation and communication skills, to interface and
enhance relationships with existing clients.

Interested candidates should send their CV to Alan Carmichael, VP Gemcom Software Europe Limited
acarmichael@gemcomsoftware.com or to Hayati Koyuncu, PhD, Managing Director, Jeodijital ik@jeodijital.com
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Seri İlanlar
info@ilkaconsulting.com
www.ilkaconsulting.com
Phone: +90 312 213 5159

• Project Management for Government Affairs and Permitting,
• Turnkey Management Of Exploration Projects
• Public Relation
• Mine Permitting
• Environmental Services
for Operation Companies active in mining, energy and
manufacturing industries in Turkey.

Web Sitemizde Siz de Yerinizi Alın!

Madencilik Türkiye Dergisi’nden yeni bir hizmet

Maden Sahaları Satışına
Yönelik Tanıtım Bülteni…
Madencilik Türkiye Dergisi’nin gelecek sayılarıyla birlikte
maden sahalarının satış ve rödovansı öncesi tanıtımına
yönelik bir bülten yayınlanmaya başlanacaktır. Satılmak
ya da kiralanmak istenen saha ile ilgili temel bilgiler ve
haritalar bu bültende tam sayfa olarak yayınlanacak ve
bülten, dergi ile birlikte dağıtılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız
E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com
Telefon: 312 4726216

Reklam Rezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Cevizlidere Mah 1226. Sok. (Eski 14. Sok.)
Çankaya Apt. 11/2 Çankaya / Ankara
Tel: 0 (312) 472 62 16
Faks: 0 (312) 472 62 17
reklam@madencilik-turkiye.com
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Sayfa Firma
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Açıklama

Sayfa Firma
13, 47, 49, 51 Gijima / gijimamining.com
3 Gürsan Makina / gur-san.com.tr
11 IDC Sondaj / idc-tr.com

lar

Sayfa Firma

21, 57 Metek / metekmining.com

63 Minex 2011 / minex.izfas.com.tr

ası

oğrafy
genin Top

unduğu Böl
Ruhsatın Bul
Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

lojisi
Bölgenin Jeo
Bulunduğu

53 Başarsoft / basarsoft.com.tr

61 İksis / iksisticaret.com

55 Dal Elektrik / dalelektrik.com

23 İstanbul Altın Rafinerisi / iar.com.tr

7 Penamaden / penamaden.com

41 Jeodijital / jeodijital.com

9 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

30, 31 Delkom / delkom.com.tr
39 DMT / dmt.de
45 Draeger / draeger.com
5 Ersel / ersel.com
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Sahası

Ruhsatın

65 Komatek 2011 / sada.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

Arka Kapak Mapek / mapek.com
27 Maxwell / maxwellgeoservices.com

29 Nik Sistem / nik.com.tr
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19 SRK Danışmanlık / srkturkiye.com
İletişim
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kaya / Ank
Türkiye Der 1226. sok 11/2 Çan
.
Madencilik
izlidere Mah
Adres: Cev

67 Teck / teck.com

Bu ek bir

Madencilik

Tür

3
Size Yeni Bir
Idea Lazım
Kisilere ve sirketlere özel web tasarımı
Google Analytics, Adwords, Adsense ve Arama
Motoru Optimizasyonu
Isteğe özel web tabanlı programlama
E-Dergi, Fotoğrafçılık, Multimedya - Tanıtım CDsi
Cevizlidere Mah. 1226. (Eski 14.) Sokak 11/2 - Çankaya/ANKARA
Ofis: +90-312-472-6216 (10:00 - 18:00) Fax: +90-312-472-6217 (10:00 - 18:00)
www.ideakup.com - info@ideakup.com

