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Zor Koşullarda Üretilen En 
Değerli Altın - TauTona Madeni

Yer Altı Kömür Ocaklarında
Havalandırma Problemleri

E-Madenler







Bu Ay
TauTona, dünyanın en zengin 

altın yataklarının bulunduğu 
Güney Afrika’nın Witwa-

tersrand Maden Sahası’nda, 
derinliği 3,6 km’ye ulaşmış, 

dünyanın en derin madenidir. 
Tsawana dilinde “Büyük Aslan” 

anlamına gelen TauTona, gerek 
işletme sahibi firmanın, gerek 

mühendislerinin, gerekse her bir 
madencinin “aslan gibi yüreği” 
olmasını gerektirecek şartlarda 

altın üretilmektedir.

Madencilik Türkiye Dergisi’nde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve 
ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılar için 
yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, jeoloji 
jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 
donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün 
veya derleme popüler bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın 
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. 
Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik Türkiye Dergisi’nden  yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak 
gösterilerek kullanılabilir.  İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) 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. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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23 Ekim 2011 Saat: 13.41. Büyüklüğü: 7,2… Türkiye depremi yeniden hatırladı. 1999 yılın-
da yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinden sonra Türkiye bir kez daha kum gibi ufala-
nan betonlara, inşaat yapımına uygun olmadığı için betonu tutamayan demirlere, pişkin 
müteahhitlere, yitip giden canlara, öksüz kalan çocuklara şahit oldu. 

Madencilik sektörü ise daha önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de, Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu (TTK)’nun arama - kurtarma ekiplerinin başarılı kurtarma faaliyetlerini takip 
etti. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer arama - kurtarma ekipleriyle birlikte TTK’nın ekip-
leri de, daha önceki depremlerde olduğu gibi bu depremde de canla başla çalıştılar. TTK 
Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre kurumun farklı müesseselerindeki birimlerden 
oluşan 91 kişilik kurtarma ekibi, depremden sonraki 24. saatte, en büyük yıkımı yaşayan 
Erciş ilçesine ulaşarak yıkılan binaların altından 7 kişiyi sağ olarak kurtardılar. 54 kişinin de 
cansız bedenlerine ulaşan ekip depremin dördüncü gününde, enkazlarda iş makinalarının 
çalışmaya başlamasının ardından arama - kurtarma çalışmalarına son verdi.

TTK, yer altı maden işletme-
ciliğinde 150 yılın üzerinde 
tecrübeye sahip nadide bir 
kurum. Kurumun üretim 
tecrübesi, Zonguldak Taş-
kömürü Havzası’nın jeolo-
jik yapısından kaynaklanan 
zorluklar, üretim esnasında 
geçmişte yaşanan büyük 
maden kazaları ve bu ka-
zalardan elde edilen acı 

tecrübeler, TTK’nın uzman arama - kurtarma ekiplerine sahip olmasını zorunlu kılmıştır. 
Ocak yangını, göçük açma, enkaza girme, gazla mücadele konularında uzmanlaşan TTK 
ekiplerinin, depremde meydana gelen göçük ve enkazlara, yer altı kömür madenciliğin-
de kullanılan tahkimat yöntemleri ile girmesi, kurtarma çalışmalarında yüksek başarı 
göstermelerinin en önemli nedeni olmaktadır. Ekip üyelerinin cesaretleri, fiziki güçleri, 
çalışma disiplinleri; teknoloji, bilgi, tecrübe, motivasyon, ekip ruhu ve insani değerlerle 
birleştiğinde ortaya mükemmel bir kurtarma ekibi çıkmaktadır. 

İnsan hayatının daha refah içinde sürmesi için yaşamın her alanında mineral ve madenle-
rin kullanıldığını her fırsatta dile getiriyoruz. Acı ama gerçektir, insanın başına gelebilecek 
bu en zor durumda da karşısına, madenleri üreten madenciler çıkmaktadır. TTK ekipleri 
17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde olduğu gibi 23 Ekim 
2011 Van depreminde de görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Madenler insan yaşa-
mına değer katmak için üretilmeye devam edilirken, madenciler de gerektiğinde insana, 
gerçek anlamda, hayat vermek için çalışmalarına devam edeceklerdir.

Dileğimiz ülkemizde böylesi doğal afetlerin tekrarlanmamasıdır ancak maalesef, özellikle 
yaşadığımız coğrafyanın jeolojik yapısı bizi bir deprem ülkesi yapmaktadır. Daha fazla 
para kazanmak uğruna kalitesiz yapılar inşa edilmesi de bizi tam bir afet ülkesine dönüş-
türmektedir. Hal böyle olunca TTK ekiplerinin her daim alarmda kalmaları ve maden ka-
zaları dışında, yaşanan afetlerde her daim sivil halkın yardımına koşmaları beklenecektir. 

TTK kurtarma ekibini Van depreminde kurtardıkları hayatlardan dolayı gönülden tebrik 
ediyor, Van ve çevresinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına da sabır ve 
başsağlığı diliyorum.  

7,2 Van Depremi... 
TTK Ekipleri Oradaydı.
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Tübitak ve TKİ’den 
Kurtarma Robotu 
Madenlerde yaşanan kazalar sonrasında olaya hızlı müdahale 
ve can kaybının azaltılması amacıyla ocaklara kurtarma robot-
ları gönderilecek. TKİ ve Tübitak ortaklığında yürütülen ve ilk 
uzaktan kontrollü robotun bir yıl içinde üretilmesi öngörülen 
projede, yaşanacak kazalarda kurtarma sürecin hızlandırılma-
sının yanında kurtarma çalışmaları sırasında yaşanabilecek 
yaralanmaların ve zehirlenmelerin de önüne geçilmesi plan-
lanıyor. Üretilecek arama - kurtarma robotları göçük, yangın 
ve gaz sızıntısına karşı arama ve kurtarma ekibinden önce ma-
dene girecek, üzerindeki kamera ve sensörler aracılığıyla kaza 
alanındaki mevcut durumu arama - kurtarma ekiplerine akta-
racak. Robotlardan gelen verilere göre de asıl kurtarma ekiple-
ri olaya en sağlıklı şekilde müdahale edebilecek. Bu robotların 
özellikle kömür madenlerinde yaşanan kazalarda önemli rol 
üstlenmesi bekleniyor.  

Ekim 2011

Maden Atıklarının  Düzenli Depolanmasına 
İlişkin Genelge Yayınlandı 
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanması Yönetmeliği 
kapsamında değerlendirilen taş ocağı faaliyetleri ile mineral 
kaynakların aranması, çıkarılması ve işlenmesi sonucu oluşan 
atıkların depolanması konusunda yaşanan bazı sıkıntılar ve 
uygulamadaki zorluklarının aşılabilmesi amacıyla Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Genelge-
de cevher zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan atıkların 

bertaraf edildiği tesisler ile diğer düzenli depolama tesislerinin 
uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaatın gerçekleştiril-
mesi aşamalarında uygulamada karşılaşılan sorunlara açıklık 
getirilmesi amacıyla bazı madde ve fıkralarda yapılan düzenle-
meler yer alıyor. Genelgenin tamamına Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü web sitesinde yer alan ‘Duyurular’ bölümünden 
ulaşılabilmektedir.    

Ekim 2011

Kamerun’dan 
Türk Madencilere Çağrı  
Kamerun Sanayi, Maden ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 
gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkiler hakkında değerlendirmeler yapılırken Türk 
maden şirketleri, madencilik faaliyetlerinde bulunmak üzere 
Kamerun’a davet edildi.  Kamerunlu yetkililer, zengin yer altı 
kaynaklarına sahip olmalarına rağmen henüz topraklarının 
yaklaşık % 40’ında arama yapabildiklerini, ülkelerindeki ma-
dencilik sektörünün gelişmesini arzu ettiklerini, bu amaçla 
kendilerine müracaatta bulunan yabancı yatırımcılara çeşitli 
desteklerde bulunduklarını belirttiler. Kendilerine başvuracak 
firmaların kapasiteleri ve çıkarmak istedikleri madenin miktara 
göre ülkede hangi bölgede faaliyette bulunmalarının uygun 
olacağı konusunda yol göstereceklerini ifade eden Maden 

Bakanlığı yetkilileri, yasa gereği çıkartılan cevherin % 15’inin 
Kamerun’da işlenmesi gerektiğinin altını çizdiler. Özellikle ül-
kede bulunan altın madenlerinin, küçük çaplı alanlarda arama 
- işletme yapmayı tercih eden firmalar bakımından oldukça 
karlı gözüktüğünü belirten bakanlık yetkilileri, Türk firmaları-
na, altın ve demir dışında, uranyum, siyenit, nefelin, rutil, safir, 
granit ve olivin gibi maden ve değerli taş arama - üretim faali-
yetinde bulunmalarını tavsiye ettiklerini belirttiler.
Kamerunlu yetkililer, ülkelerinde faaliyet gösterecek yabancı 
yatırımcılara, bulundukları bölgede güvenliklerinin sağlanaca-
ğını, gümrüklerde vergi indiriminden yararlanılmasına katkıda 
bulunacaklarını, davet edildikleri takdirde ülkemize gelerek 
madencilik sektöründeki firmalarımızı bilgilendirebileceklerini 
ifade etmekteler.  

Kasım 2011

Mediterranean, 
Yeni Etap Sondajlara
Başladı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde değerli ve baz metal arama çalışma-
larını sürdüren Mediterranean Resources, daha önce duyurdu-
ğu, Taç ve Çorak Projeleri’nin geliştirilmesi amacıyla planlanan 
yeni sondaj programının başladığını duyurdu. Bu yeni sondaj 
programının ilk hedefi; Çorak sahasının yüksek kotlarında 
daha önce geniş aralıklarla yapılan sondajların aralarında ka-
lan bölümleri araştırmak. İkinci olarak ise Taç sahasının derin-
lerinde bulunan, geçmiş NI43-101 raporunda yer alan kaynak 
raporlamasında potansiyel olarak tanımlanan bir bölümün 
test edilmesi planlanıyor. Şirket yapılan bu sondajlardan elde 
edeceği sonuçlar ışığında 2012’nin ilk çeyreğinde, iki projesi 
için de yeni bir kaynak hesaplaması yapabilmeyi umuyor.   

Ekim 2011





01 Aralık 20118

Lidya ve Alacer 
16 Sahada Daha Ortak Oldu 
Çalık Holding iştiraki Lidya Madencilik ile Kanada - Avustral-
ya ortaklığı olan Alacer Gold Şirketi arasında 2009 yılında 
başlayan ortaklık, yapılan yeni anlaşmalar ile daha da pekişti. 
Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan Çöpler Altın Madeni’ni % 5 
Lidya (+ %15 opsiyonlu) - % 95 Alacer Gold ortaklığıyla birlikte 
işleten iki şirket, Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan 16 maden 
sahası için yeni ortaklık anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. 
Lidya ve Alacer, bu kapsamda kurulan üç şirkette % 50’şer his-
seye sahip oldu.
Anlaşma sağlanan maden sahalarında altın, bakır, gümüş ve 
molibden projeleri geliştirileceği belirtilirken, fizibilite çalış-
maları sonuna kadar sahaların Alacer Gold iştiraki Kurudere 
Madencilik tarafından geliştirileceği öğrenildi. Anlaşma saha-
larında ilk sondaj çalışmaları, ortaklık anlaşmaları kapsamında 

kurulan şirketlerden birisi olan Kartaltepe Madencilik AŞ’nin 
uhdesinde bulunan Karakartal Projesi’nde başladı. Çöpler Al-
tın Madeni’nin 15 km güneydoğusunda yer alan saha, klasik 
porfiri alterasyonuna sahip olan bir bakır - altın yatağı olarak 
tanımlanmakta. Yine Kartaltepe Madencilik’in uhdesinde yer 
alıp Karakartal Projesi’ne komşu olan Fındıklıdere ve Bayram-
dere sahalarında da jeolojik çalışmalara başlandığı edinilen 
bilgiler arasında. 
Ortaklığın 12 sahasını bünyesinde barındıran ve anlaşma 
kapsamında kurulan diğer bir şirket olan Polimetal Madenci-
lik AŞ’ye ait iki sahada ise jeolojik çalışmalar 2012 yılı başında 
başlatılacak. Çöpler Altın Madeni’nde başarılı sonuçlar elde 
eden Lidya Madencilik - Alacer Gold ortaklığı, üç yıl içerisinde 
iki sahayı daha yatırıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.   

Ekim 2011

GRCL, Türkiye’yi En Çok 
Gelecek Vaat Eden 
Madencilik Ülkesi İlan Etti
Global Resources Corporation Limited (GRCL), Türkiye’yi ma-
dencilik alanında dünyanın en çok gelecek vaat eden ülke-
si ilan etti. Ekim ayında Brisbane, Avustralya’da düzenlenen 
Mining 2011 konferansında konuşan şirketin Genel Müdürü 
Simon Finnis, “Türkiye, altın üretiminde eski Avrupa liderleri İs-
veç ve Bulgaristan’ın toplam yıllık üretiminden daha fazla üre-
tim yaparak, şu an Avrupa’nın lider altın üreticisi olmuştur. Bize 
göre Türkiye, dünyanın en çok gelecek vaat eden madencilik 
ülkesidir. Bu yüzden yönetim kurulumuz Türkiye’ye daha fazla 
konsantre olarak çalışma kararı aldı.” dedi.
Bu açıklamanın yapıldığı sırada şirket Aktarma Projesi’nde 
gerçekleştirdiği jeofizik çalışmasının sonuçlarından oldukça 
memnun olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, gerçekleşti-
rilen Pole-Dipole IP çalışmasının, daha önce yapılan jeofizik ve 
jeokimya çalışmalar ile mükemmel bir şekilde örtüştüğü, 1,5 
km’lik bir rezistivite anomalisinin varlığının da doğrulandığı 
belirtildi. Elde edilen sonuçlar ışığında 1500 metrelik bir son-
daj programının yapılarak gerekli izinlerin alındığı, sondajların 
birkaç hafta içerisinde başlayacağı yapılan açıklamalar arasın-
da yer alıyor. Şirket, gerçekleştirdiği yüzeyden toprak ve kayaç 
numuneleme çalışmalarında 6,13 g/t’a kadar altın değerleri 
elde etmişti.
GRCL ülkemizde İzmir - Yunt Dağ (Joint Venture), Balıkesir - Ak-
tarma (% 100) ve Erzurum - İspir (% 100) Projeleri ile faaliyet 
gösterirken ayrıca Meksika ve Avustralya’da da çeşitli arama 
projelerine sahip bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. 

Kasım 2011

Alkim, Çayırhan 
Tesis Yatırımını Tamamladı
Alkim Kimya, Konya ve Afyon’da kurulu 3 fabrikasına ek olarak, 
Ankara Çayırhan’da yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olan yeni sod-
yum sülfat tesisinde yatırımın tamamlandığını, tesisin faaliye-
te geçirilerek sistemlerin test edilmeye başlandığını duyurdu. 
Ünitelerde yapılan testlerin tamamlanmasının ardından tesis 
komple devreye alınacak ve üretim başlayacak. Yıllık 120.000 
ton kapasiteli tesislerde üretimin başlaması ile Alkim Kimya‘nın 
rafine sodyum sülfat üretimi yıllık 450.000 ton’a yükselecek. Bu 
kapasite ile Alkim, dünyanın en büyük 5. sodyum sülfat üretici-
si olacak (şu an 6. sırada bulunuyor). 2010 yılında temeli atılan 
fabrika yatırımı kapsamında tesislerin elektrik ve buhar ihtiya-
cının da,  kurulmakta olan ve % 100 toz kömür ile çalışacak olan 
kojenerasyon ünitesi ile karşılanacağı bildiriliyor. 
Şirketin MTA’dan devraldığı Çayırhan’daki ruhsat alanında, 50 
metre derinlikte 10 metre kalınlığında sodyum sülfat tabaka-
sının bulunduğu biliniyor. Yer altına sıcak su verilerek sodyum 
sülfat eriyik halde yeryüzüne çıkarılacak. Sahadaki rezerv mik-
tarı ise 200 milyon ton.  

Ekim 2011

ALKİM Kimya  Cihanbeyli Sodyum Sülfat Tesisi
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Eren Holding’den 
Yeni Çimento Fabrikası 
Eren Holding şirketlerinden Modern Beton, Mersin’de 360 mil-
yon EUR yatırımla çimento fabrikası kuruyor. Kurulacak çimen-
to fabrikasından tüm Akdeniz’e ihracat yapılacağı öğrenildi. 
Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası ile yapılan kredi anlaşma-
sında son aşamaya gelindiği öğrenilen şirket, bu iki bankanın 
oluşturduğu konsorsiyumdan 3 yılı geri ödemesiz 11 yıl vadeli 
270 milyon EUR kredi kullanacak. Şirket yatırımın geri kalanını 
ise öz sermayesinden karşılayacağını bildirdi. 
Kredi sonucu beklenmeden fabrika kurulacak alanda çalışma-
lara başlanırken, yurt dışından makine siparişlerinin de şimdi-
den verildiği öğrenildi. Kredinin netleşmesinin ardından ise 
2012’de çalışmaların hız kazanması ve 2013 yılında hizmete 
girmesi hedefleniyor. Liman bağlantısı da olacak olan fabri-
kada Türkiye’nin yanı sıra tüm Akdeniz bölgesi için üretim ya-
pılacak. Eren Holding CEO’su Saffet Molvalı, Avrupalı çimento 

devleri Heidelberg ve Lafarge gibi firmaların üretimlerinin 
sürekli düştüğünü ifade ederek, Avrupa’da çimento alanında 
üretimde bir düşüş yaşandığını, bununla birlikte Akdeniz’de 
yaşanan bu çalkantılı dönemde bile talebin artmaya devam 
ettiğini kaydetti. Molvalı, Mersin, Anamur’da kurulacak fabri-
kanın bu talebe cevap verecek ölçüde planlandığını, yeniden 
inşa sürecindeki Libya’nın ve toparlanmış bir Mısır’ın çimento 
sektörüne önemli fırsatlar sunacağını, tesisin üretime başlaya-
cağı dönemde buralardaki karışıklıkların bitmesini bekledikle-
rini söyledi.
Molvalı, bu proje kapsamında diğer yatırımlarında olduğu gibi 
hiç devlet desteği almadıklarının altını çizerken, Türk banka-
larının artık büyük projeleri rahatlıkla kredilendirebilecek hale 
geldiğini söyledi.   

Kasım 2011

Çaldağ’da Ödeme 
Tamamlandı
Geçtiğimiz sayımızda, European Nickel Şirketi’ne (ENK) ait 
Manisa Çaldağ Nikel Projesi’nin, Türk şirketi Oremine Maden-
cilik AŞ’ye satışı ile ilgili olarak, Oremine’nin 6 milyon USD ön 
ödeme yaptığını, kalan 34 milyon USD’nin 15 Kasım tarihine 
kadar ödeneceğini duyurmuştuk. 16 Kasım tarihinde ENK’dan 
yapılan açıklamaya göre Oremine Madencilik AŞ iştiraki olan 
VTG Nikel Madencilik AŞ, kalan 34 milyon USD ödemeyi anlaş-
ma şartlarınca tanınan süre içerisinde gerçekleştirerek Çaldağ 
Projesi’ne sahip oldu. ENK Genel Müdürü Rob Gregory tarafın-
dan yapılan açıklamada, Çaldağ Projesi’nin satışı ile birlikte  ka-
salarında 40 milyon USD’nin üzerinde nakit para bulunduğu, 
bu paranın Filipinler’de odaklandıkları Acoje Nikel Projesi’nin 
fizibilite çalışmaları için kullanılacağı belirtildi. ENK Filipinler’de 
2013 yılında üretime geçmeyi hedefliyor.   

Kasım 2011

Stratex Öksüt’te 
Önemli Sonuçlar Alıyor 
Arama finansmanı Centerra Exploration tarafından sağlanan 
Stratex’in Kayseri’deki Öksüt Projesi’nde, geniş aralıklarda 
önemli sonuçlar elde ediliyor. Yapılan son sondajlar, projede-
ki Kuzey Ortaçam bölgesinin, altın mineralizasyonunun ana 
zonu olduğunu doğrularken elde edilen yeni sonuçlar; ODD-
51 kuyusunda oksitler içinde 199,6 metre boyunca 2,06 g/t 
altın (bu aralık içinde yer alan 60,3 metrede ortalama değer 
4,7 g/t hesaplanmakta) ve ODD-49 kuyusunda 116,0 metre 
boyunca 1,10 g/t altın şeklinde oldu. Mineralizasyonu içerdi-
ği düşünülen breş bacasının tüm özelliklerinin anlaşılabilmesi 
için sondajların devam edeceği bildirildi. Şirket elde ettiği son 
sonuçlarla yeni kaynak tahminini 2012 başlarında yapmayı 
planlarken, daha önce hesaplanan 317.256 ons’luk kaynağın 
önemli ölçüde artacağını tahmin ediyor.   

Kasım 2011

Frontline, Sondaj İçin Gerekli İzni Aldı 
Frontline Gold Corporation, Menderes Altın Projesi için 2500 
metrelik yeni sondaj izninin alındığını duyurdu. Şirketin İzmir 
Menderes’de bulunan projesinde yapılacak yeni sondajların 
Aralık ayı başlarında başlaması bekleniyor. Şirket tarafından 
yapılan açıklamada, projede henüz test edilmemiş pek çok 
epitermal hedefin bulunduğu bildirildi. 

Menderes Projesi, İzmir il merkezine 20 km mesafede, Tüprag 
Efemçukuru Maden Sahasının doğusunda bulunuyor. Mende-
res Projesi kapsamındaki hedefler, Efemçukuru Madeni’nde 
yer alan damarların doğuya doğru devam ettiği düşünülerek 
belirlenmişti.   

Kasım 2011
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Eti Maden Dört Sahasını 
Rödovansa Verecek 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, uhdesinde bulunan 
birer adet krom, demir, sepiyolit ve alçıtaşı sahasını ihale ile 
rödovansa verecek. Kurumdan yapılan açıklamada, krom ve 
alçıtaşı sahalarının Kütahya’da, demir sahasının Aydın’da, sepi-
yolit sahasının ise Eskişehir’de yer aldığı belirtilirken, her saha 
için ayrı ihale düzenleneceği bildirildi. İsteklilerin sepiyolit, al-
çıtaşı ve krom ihaleleri için, teklif ettikleri rödovans birim fiyatı 
ile yıllara göre asgari üretim miktarlarının çarpımlarının topla-
mından oluşan 5 yıllık rödovans bedelinin % 6’sından az olma-
mak üzere; demir lokal alanı için ise, teklif ettikleri asgari değer 
ile asgari satılık ürün miktarlarının çarpımlarının toplamından 
oluşan 5 yıllık bedelin % 6’sından az olmamak üzere geçici te-
minat verecekleri öğrenildi. İhaleler 20 Aralık 2011 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilecek.  

Kasım 2011

Kütahya’da Bor Katkılı  
Çimento Üretimi 
Ülkemizdeki bor rezervlerinin önemli bölümünün bulunduğu 
Kütahya’nın Emet ilçesinde, bor katkılı çimento üretimi için 
tesis kurulması planlanıyor. Bu kapsamda ilçede Kasım ayı içe-
risinde, ilgili kamu kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılı-
mıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Halkı Bilgilendir-
me Toplantısı yapıldı. Toplantıda, bor katkılı çimento üretimi 
projesi hakkında bilgi veren Borçim Çimento Sanayi ve Ticaret 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yıldırım, Emet’te ku-
rulacak fabrikada yaklaşık 1000 işçinin istihdam edileceğini, 
işçilerin büyük bölümünü Emet halkının oluşturacağını ve 
200 dolayında nakliyeciye de iş imkanı sağlanacağını söyledi. 
Yıldırım, ÇED raporu sürecinin bitiminde inşaata hiç zaman 
kaybetmeden başlayacaklarını dile getirirken, projeye Sabancı 
Holding kuruluşu olan ÇİMSA öncülük ediyor. Toplantıda hal-
kın olumlu salt çoğunluğunun sağlandığı öğrenildi.   

Kasım 2011

Soma Grubu 
Zonguldak’ta 
TTK Bağlık - İnağzı Sahası’nın 36 yıl süreyle işletilmesi için Ekim 
ayında yapılan ihaleyi kazanan ve 30 yılda 92 milyon ton kö-
mür üretmeyi taahhüt eden Soma Grubu, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu ile imzaları attı. Soma Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Alp Gürkan, işletmenin faaliyete geçmesiyle yıllık 2 milyon 
ton koklaşabilir kömür üretileceğini ve yaklaşık 3 bin kişiye is-
tihdam sağlamanın yanı sıra, kömür ithalatının azaltılmasıyla 
Türkiye’nin cari açığının yılda 500 milyon USD azaltılmasının 
hedeflediğini açıkladı. Gürkan, bundan sonraki 6 yılı, yapılacak 
sondajlarla birlikte sahayı jeolojik olarak değerlendirmekle ge-
çireceklerini, araştırmalar sürerken -400 kotuna inme çalışma-
larına da başlanacağını, derinlere inildikçe araştırmaların daha 
da yoğunlaşmasıyla sahada kömürün nasıl bir sistemde yer 
aldığının tespit edileceğini söyledi. Rezerv konusunda endi-
şelerinin bulunmadığını söyleyen Gürkan, sahada çok detaylı 
çalışılarak tasman, metan gazı gibi iş güvenliğini tehlikeye so-
kacak durumlara karşı önceden önlemlerin alınacağının altını 
çizdi. Gürkan özellikle, yapılacak metan drenajları ile metan 
gazının damarlardan alınması sonrasında üretime geçileceği 
ni söyledi.  

Kasım 2011

Kütahya
Manyezit AŞ Satılıyor 
1995 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile Zeytinoğlu 
Holding’e satılan, holdingin borçları yüzünden de geçtiğimiz 
yıllarda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Kümaş 
Kütahya Manyezit İşletmeleri AŞ, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun uyarınca satışa çıkarıldı. Alt şirketler 
Korunt Madencilik AŞ, Kümaş Sanayi Ürünleri AŞ ve Bommag 
Manyezit Ltd. Şti. ile birlikte toplam 320 milyon USD değer 
biçilen Kümaş’ın, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hac-
zedilen menkul malları, gayrimenkulleri, maden ruhsatları ve 
markalar ile bu varlıklara ait sözleşmeler ve bu sözleşmelerden 
doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil 
olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıkları alıcı şirkete devre-
dilecek. İhaleye katılım şartı olarak da 32 milyon USD teminat 
istenirken ihalenin 20 Aralık 2011’de gerçekleştirileceği duyu-
ruldu. Şirket, 1972 yılında halka açık bir anonim şirket olarak 
kurulmuş ve 1976 yılında doğal manyezit cevherinden sinter 
manyezit üretmeye başlamıştı.  

Kasım 2011

Fotoğraf: KÜMAŞ Kütahya Manyezit İşletmesi
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Anglo American, 
De Beers’ın % 40 Hissesini Alıyor 
CHL ve Centhold International şirketlerini kapsayan Oppenhe-
imer ailesi, De Beers’da sahip olduğu % 40 hissesini 5,1 milyar 
USD nakit karşılığı Anglo American firmasına satacağını duyur-
du. Kasım ayı başında duyurulan haberde, 2012 yılı ikinci yarı-
sında sonuçlanacak olan transfer işlemi sonunda Anglo Ameri-
can, % 45 olan hissesini % 85’e çıkarmış olacak.
Oppenheimer ailesi, Anglo American ve Botswana Hükümeti, 
De Beers’ın hissedarları konumunda. Önceki anlaşmaya göre 
bu transfer sırasında, Botswana Hükümeti hissesini dilerse % 
25’e çıkarabilecek ve bu şartlarda da Anglo American kendi his-
selerinde % 30’luk bir artış sağlamış olacak ve ödeyeceği miktar 
da aynı oranda azalacak. 2001 yılında De Beers’ın özelleşmesin-
den bu yana en büyük hisse sahibi ve 85 yıldır da en uzun süreli 
hissedarlarından biri olan Anglo American’ın CEO’su Cynthia 
Carroll, şirketinin elmasa karşı büyük bir ilgi duyduğunu ve De 
Beers’ın derin bilgisine, üretim ve pazarlama kapasitesine bü-
yük önem verdiklerini belirtti. Geçtiğimiz Nisan ayında Anglo 
yönetim kurulundan ayrılmış olan ve Anglo American’ın kuru-

cuları arasında yer alan De 
Beers Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nicky Oppenheimer, bu 
kararın ailenin ortak kararı 
olduğunu ve kendileri için 
çok zor bir karar olduğunu 
söyledi.
Transfer işleminin 4 Kasım 
tarihinde Anglo Ameri-
can tarafından duyurul-
ması ile birlikte Anglo’nun 
Johannesburg’daki hisseleri, 
bir kaç gün içinde % 3,38 
oranında artarak, hisse başı 
306 ZAR’a ulaştı. Anglo Ame-
rican şu an BHP Billiton, Vale 
ve Rio Tinto’nun ardından dünyanın 4. büyük madencilik şirketi 
konumunda.  

Kasım 2011

Anglo American CEO’su Cynthia Carroll

Uranium One, Uranyum
Pazarındaki Durgunluğu Açıkladı  
Kazakistan, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uran-
yum üreten Uranium One, Fukushima Daiichi felaketi etkileri-
nin sektörü takip etmeye devam ettiğini ve bu durumun 2013 
yılı sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Pa-
zarlama Başkan Yardımcısı Scott Melbye’nin yaptığı açıklamaya 
göre önümüzdeki 18 ile 24 ay boyunca Fukushima’nın etkile-
rini göreceklerini ve bunun sadece talepteki düşüş olmadığını 
açıkladı. Geçtimiz Mart ayında yaşanan tsunami felaketi ardın-
dan, Çernobil faciasından sonra ilk defa uranyum spot fiyatı 50 
USD/lb seviyesinin altına düştüğünü ve şu anda da 52,75 USD/

lb’de sabitlendiğini belirtti. 50 ile 55 USD seviyelerinde gezi-
nen fiyatın, Fukushima sonrası dengesini bulduğunu ve yakın 
dönemde de daha fazla oynama olmasını beklemediklerini 
sözlerine ekledi. 
Uranium One, 3 Japon müşterisinden yalnızca birini kaybet-
miş olmasına rağmen, Japonya’nın toplam 54 nükleer santra-
linden sadece 11’inin halen çalışıyor olması ve Almanya’nın da 
2020’ye kadar tüm nükleer santrallerini kapatacağını duyur-
ması, uranyum üreticileri ve fiyatları açısından pek de iç açıcı 
gözükmemekte.  

Kasım 2011

Çin’in Küresel Kriz Endişesi,  
Bakır Fiyatlarını Etkiliyor
Bakır fiyatlarında Kasım ayı sonunda ciddi düşüşler yaşanması, 
Avrupa’daki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borç krizlerinin, 
Çin tarafından büyük bir tehlike olarak algılanmasına neden 
oldu. Amerika Birleşik Devleti politikacılarının ülkedeki borç so-
rununa çözüm üretememiş olmaları ve Avrupa’daki yatırımcıla-
rın aylardır akıllarından çıkmayan borç krizine Çin Başbakan Yar-
dımcısı Wang Qishan’dan çarpıcı bir yorum geldi: “Uzun vadeli 
global ekonomik küçülme kaçınılmazdır ve böyle bir durumda 
Çin kendi iç sorunlarına odaklanmalıdır.”

Dünya bakır üretiminin % 40’ını Çin ithal ederken, % 19’unu ise 
Avrupa ülkeleri kullanıyor. Bakır fiyatları 2008’deki büyük düşüş-
ten bu yana ilk kez yıl sonunda düşüşte olacak gibi gözüküyor. 
Geçtiğimiz yılı 9575 USD/ton değeriyle kapatan bakırın bu ayki 
7501 USD/ton olan fiyatının, yıl sonuna kadar toparlanmasına 
mucize gözüyle bakılıyor. Çin’in de beklenen krize hazırlanmak 
için üretimini kısma ihtimali, bakır fiyatlarının düşmeye devam 
edebileceği yönünde yorumlanıyor.  

Kasım 2011
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Hindistan, Yeni Kömür Fiyatlandırma 
Sistemini Devreye Sokuyor 
Hindistan, fiyatlandırma sisteminde uluslararası olarak ka-
bul görmüş ve uygulanmakta olan Brüt Kalori Değeri (Gross 
Calorific Value - GCV)’ne 2012 yılı Ocak ayında geçiş yapaca-
ğını duyurdu. Bu sayede ülke içi ve uluslararası fiyatlandırma 
sisteminde ortaya çıkan sorunların önüne geçilecek. Halen 
Hindistan’da üretilen kömür, A’dan G’ye kadar 7 değer ile fiyat-
landırılıyor ve derecelendirmede üst ısıl değerlerler (Ultra Heat 
Value - UHV) göz önüne alınıyor. Bu farklı fiyatlandırma sistemi 
nedeniyle ülke içi ve dışındaki kömür alım satımlarında şirket-
ler maddi kayıplara uğrayabiliyor.
Brüt kalori değerini fiyatlandırmada karşılaştırma değeri olarak 

kullanmayan tek ülke olan Hindistan’ın da uluslararası sisteme 
geçmesi, dünya devi kömür üreticisi Coal India Limited (CIL)’ın 
harcama giderlerinde düşmeye ve karında artışa neden olacak. 
CIL yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu geçiş kademeli 
bir şekilde sağlanacak. Geçiş ile birlikte ülke içindeki kömür fi-
yatlarının da artması bekleniyor. Bu artışın özenle ayarlanması 
gerektiği, yoksa enerji sektörünün ciddi sıkıntılara girmesinin 
mümkün olduğu, şirketin yaptığı açıklamalar arasında yer alı-
yor. CIL, Hindistan’ın kullandığı kömürün % 80’inden fazlasını 
sağlıyor ve 30.000’i sözleşmeli olmak üzere 400.000 çalışanı 
bulunuyor.  

Kasım 2011

Anglo’dan 100 Milyon 
ZAR’lık Yeşil Yatırım 
Madencilik devi Anglo American’ın şirket geliştirme kolu Ang-
lo Zimele, 21 Kasım tarihinde 100 milyon ZAR’lık yeşil yatırımı 
yürürlüğe koyduğunu duyurdu. Johannesburg’dan yapılan 
açıklamaya göre bu fon karbon azaltımı, enerji tasarrufu ve su 
tüketimi konularıyla birlikte, atık ve emisyon yönetimi konula-
rındaki çalışmaları kapsayacak. Program ayrıca küçük ve orta öl-
çekli, sürdürülebilir şekilde çevreye duyarlı çalışan işletmelerin 
gelişimi ve fon sağlanması için de kullanılabilecek. 
Zimele yetkililerinden yapılan açıklamalara göre bu proje ül-
kenin ekonomik büyümesinde, ülkede istihdam yaratılmasın-

da ve çevresel etkinin azaltılmasında fark yaratacak nitelikte. 
Bu proje ayrıca Anglo American’ın çevreye duyarlılığının da 
önemli bir göstergesi. Bu fon sayesinde Güney Afrika’da daha 
temiz ve çevreye duyarlı madencilik yapılmaya başlanacak fa-
kat şirket bu konudaki başarıların sadece bir şirkete bağlan-
maması gerektiğini, bu işin başarılmasının tüm halkın ortak 
çalışması ile mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca iş güvenliği-
ne önem veren, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir şekilde ça-
lışan şirketlerin uzun vadede hissedarlarına daha büyük getiri 
sağlayacaklarına vurgu yapıldı.   

Kasım 2011

Dünyanın En Hafif Malzemesi 
Nikel’den Üretildi 
Malibu Kaliforniya’da bulunan HRL Laboratuvarları’nın yaptığı 
açıklamaya göre biliminsanları, karahindiba çiçeğinin kömeçi 
üzerinde bile durabilen, nikelden üretilmiş dünyanın en hafif 
malzemesini ürettiler. Özgül ağırlığı 0,9 mg/cc olan malzeme 
Styrofoam™’dan yaklaşık yüz defa daha hafif. HRL, Kaliforniya-
Teknoloji Enstitüsü ve Kaliforniya Üniversitesi’nin ortak çalışma-
ları sonucu üretilen bu son derece hafif malzemenin en özgün 
yanı “micro-lattice” yani mikro-örgü hücresel mimarisidir. HRL 
üst düzey biliminsanı Dr. Alan Jacobsen’in yaptığı açıklamaya 
göre malzemenin % 99,99’ı havadan, % 0,01’i de nanometre, 
mikron ve milimetre ölçeğindeki malzemeden üretilmiş du-

rumda. Bu mal-
zemenin, ilerle-
yen dönemde pil 
elektrotlarında, 
katalizör destek-
lerinde ve akustik, 
vibrasyon veya 
şok enerji emici-
lerde kullanılması 
mümkün olabile-
cek.  

Kasım 2011

Karahindiba Çiçeği 
Üzerinde Bile Durabilen 
Nikel Malzeme



Yüksek verimlilikGüvenli operasyonlar

Çevreyi koruyoruz
 Sonuçlar alıyoruz
Sandvik olarak mü terilerimizin yatırımlarından elde ettikleri faydaları en üst düzeye 
çıkarabilme yetene imiz, bize global rekabette ayrıcalıklı bir yer kazandırmaktadır. 
Yaptıklarımız sadece, mü terilerimizin kârlılık ve performansını ve istenilen miktar ve kalitede 
ürün elde etme yeteneklerini arttırmak de ildir. Bunun yanı sıra, Sandvik’in ta  ve maden 
ocaklarına yönelik ürünler yelpazesi, mü terilerimizin operasyonlarının çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini asgari seviyeye dü ürürken, aynı zamanda, bu operasyonların endüstri 
normlarının çok üzerindeki sa lık ve güvenlik seviyelerinde gerçekle tirilmesine de yardımcı 
olmaktadır.

Sandvik’in ürün yelpazesi, global in aat ve madencilik endüstrisinin ihtiyaçlarına göre özel 
olarak tasarlanmı tır. Hem mü terilerimizin hem de çevrenin ihtiyaçlarına odaklanarak 
belirledi imiz amacımız, refah ve kazanç seviyesini arttırırken aynı zamanda çevreyi de 
korumaktır.

www.sandv ik .com

Çevreyi korumak



01 Aralık 201118

BHP, Orebody
24 Madeni’ni Geliştiriyor 
Madencilik devi BHP Billiton, 822 milyon USD’lik Orebody 24 
Madeni’ni geliştirme projesi için onay verdi. Avustralya’nın 
10 km kuzeybatısında bulunan Newman işletmesi, geliştirme 
projesi sonrası yıllık 17 milyon ton demir cevheri üretebilecek. 
Geliştirme projesi kapsamında cevher kırma işletmesi, tren 
yükleme tesisi ve diğer ilişkili yenileme çalışmaları tamamla-
nacak. İlk üretimin 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi 
bekleniyor. Şirketin ana hedefi yüksek kalitedeki genişletile-
bilir kaynaklara yatırım yapmak ve mevcut altyapıyı geliştirip 
sürdürülebilir bir üretim sağlamak. Bu strateji sayesinde BHP 
Billiton, dünyanın en önemli madencilik şirketleri arasındaki 
yerini korumakta.  

Kasım 2011 Codelco, Anglo American 
Sur’daki Hisselerini
Arttırmayı Planlıyor
Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile - Şili Ulusal 
Bakır Şirketi) yönetimi 2012 yılı Ocak ayında, Anglo American 
Sur üzerindeki, hisselerini % 49’a çıkarma hakkını kullanmaya 
karar verdiğini açıkladı. Mitsui & Company firması ile masa-
ya oturan Codelco Ekim ayında, 6,75 milyar USD’lik borç için 
anlaşma imzalamıştı. Anglo American Sur, Los Bronces ve El 
Soldado bakır yatakları, Los Sulfatos, San Enrique Monoli-
to arama projeleri ve bakır izabe tesisi sahibidir. Anlaşmanın 
tamamlanması durumunda Codelco dünya standartlarında, 
büyük bir maden varlığına sahip olmuş olacak ve Codelco’ya, 
kaynaklarını arttırmanın yanı sıra projelerini genişletebilmesi 
için de fırsat sağlayacak.  

Kasım 2011

Ferrokrom Fiyatları Düşük, 
Maliyetler Yüksek
Güney Afrikalı ferrokrom üreticileri yükselen üretim maliyetleri 
ve düşük seyreden fiyatlardan dolayı sıkıntıda. Hernic firması 
CEO’su Emmy Leeka’nın belirttiğine göre, geçtiğimiz aylarda 
paslanmaz çelik taleplerindeki azalma sonrası ferrokrom fi-
yatlarında düşüş yaşanmaya başlamıştı. Taleplerin en büyük 
düşüş yaşadığı bölge de Avrupa olarak göze çarpmakta. Fer-
rokrom pazarı şu anda üretim fazlası durumunda ve bu yüz-
den yeni projelere yapılacak yatırımlar, ferrokrom fiyatları 1,38 

USD/pound seviyesine ulaşana dek askıya alınacak. Şu an Çin’e 
1 USD/pound seviyelerinde satışlar yapılıyor olması piyasalar-
da karamsar bir hava yaratıyor gibi görünse de, Güney Afrika 
özelinde endüstri ve hükümet ortak çalışarak, ithal edilen fer-
rokromun sınırlandırılması ve yerli üreticilerin korunması için 
çalışmalar yapılmaya başlanması ile pazarın tekrar eski günle-
rine döndürülmesi hedefleniyor.  

Kasım 2011

Dünya Altın Konseyi, 
“Altın Talebi Eğilimleri Raporu”nu Yayınladı 
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council)’nin 2011’in üçüncü 
çeyreği verilerini içeren Altın Talebi Eğilimleri (Gold Demand 
Trends) raporu, 17 Kasım tarihinde yayınlandı. Rapora göre al-
tın talebi, önceki yılın aynı dönemine göre % 6’lık bir artış ile 
1.053,9 tona ulaştı. Bu miktar tüm zamanların en yüksek değeri 
olan 57,7 milyar USD’ye denk gelmektedir. Avrupa, 118,1 ton 
eşdeğeri olan 4,6 milyar EUR ile yatırım talebinde bir rekora 
imza atarken, geçtiğimiz yıla oranla % 135 bir artış gösterdi. 
Bu artış, Eylül ayındaki düzeltme düşüşü ardından kar elde et-
mek isteyen yatırımcılara bağlanıyor. Çin mücevher talebi de % 
13’lük bir artışla 131 tona ulaştı. Altın külçesine olan yatırımcı 
talepleri de % 24 artarak 60,2 tona ulaştı. Böylelikle Çin, tarihin-
de ilk defa Hindistan’ın altın talebini geçmiş oldu. Hindistan’da 
ise Temmuz ve Ağustos ayları yüksek enflasyon ve yerel altın 
fiyatlarındaki yüksek dalgalanmalar nedeniyle durgun geçti. 

Alımlar, ülkede festival ve evlilik sezonu olduğu halde, önceki 
yıla oranla % 26’lık bir düşüş ile 125,3 ton olarak rapora girdi. Bu 
düşük rakamlara rağmen toplam yıllık talep, geçen yılki talep 
ile benzer olacak gibi görünmekte.
Altın fiyatları 2011 yılı üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yıla oranla 
% 39 artarak 1702,12 USD’ye ulaştı. 5 ve 6 Eylül’de altın fiyatları 
Londra Borsası’nda 1895 USD’ye ulaşarak, tarihi bir rekora imza 
atmıştı. Mücevherat için küresel altın talebi ise 2011 üçüncü 
çeyreğinde % 10’luk düşüş ile 465,6 tona ulaştı. Değer olarak 
ise yüksek altın fiyatları nedeniyle, önceki yıla oranla % 24 yük-
selerek, 25,5 milyar USD olarak kayıtlara girdi. Zorlu piyasa ko-
şullarına rağmen, teknolojinin ihtiyacı olan altının talebi 120,2 
ton seviyesinde kalarak değişim göstermedi. Merkez Bankası 
da 148,4 tonluk alım yaparak, toplam rezervlerindeki altın ora-
nını arttırmaya devam etti.   

Kasım 2011
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Sudan 50
Arama Firmasıyla Anlaştı 
Sudan Hükümeti, ülkede altın aramacılığı yapılması için 50 fir-
ma ile anlaştığını duyurdu. Arama Geddarif, Kuzey Kordofan, 
Güney Kordofan, Kassala, Kızıl Deniz, Nahral-Neel, Güney Dar-
fur ve Kuzey Eyaletleri kapsayacak.
Sudan Mineral Bakanı Abdul Baqui Al-Jailani’nin yaptığı açık-
lamaya göre şu an inşaat aşamasında olan altın rafinerisi, 2012 
yılının ilk yarısında 150 ton altın ve 30 ton gümüş kapasitesi ile 
üretim yapmaya hazır hale gelecek. 
Türkiye, Ürdün ve Çin’den toplam üç firmanın üretim aşaması-
na gelmesi ile birlikte ülkedeki altın üretici firma sayısı yediye 
yükselmişti. Sudan’ın geçen yılki altın üretim miktarı da 70 ton 
civarında.  

Kasım 2011 Çin’de Maden Kazaları 
Can Almaya 
Devam Ediyor
Her sayımızda verdiğimiz Çin’de meydana gelen ölümlü kaza-
lara bir yenisi daha eklendi. Xialiuchong Kömür Madeni’nde 
meydana gelen grizu patlamasında 29 madenci hayatını kay-
betti. Bir devlet işletmesi olan madende patlama sırasında 35 
işçinin yer altında çalıştığı, 6 işçinin yer altından çıkarılabildi-
ği ve hastanede tedavi altına alındığı, diğer 29 madenciye ise 
ölü ulaşılabildiği verilen bilgiler arasında. Hengshan eyaletinin 
Changjiang kentinde bulunan kömür madeni, toplam 160 işçi-
siyle birlikte kanuni olarak işletmeye açık bir madendir.  

Ekim 2011    

Avustralya’da Vergi Artışı
Hala Karara Bağlanamadı 
Haziran 2010 tarihli 7. sayımızda sizlere duyurduğumuz, Avus-
talya Hükümetinin yerel madenlerde elde edilen kar üzerinden 
aldığı vergiyi arttırmaya yönelik çalışmaları halen son halini 
alamadı. 2010 yılı Haziran ayında ilk tasarıyı sunan Başbakan 
Kevin Rudd’un görevinden alınmasıyla başlayan tartışmalar, 
yerine geçen dönemin Başbakan Yardımcısı Julia Gillard ön-
derliğinde de henüz çözüme ulaşamamış durumda. Avustral-
yalı Madencilik ve Arama Şirketleri Birliği (The Australian Asso-
ciation of Mining & Exploration Companies - Amec)’nin yaptığı 
açıklamaya göre hükümetin hazırladığı Mineral Kaynakları Kira 
Vergisi (Mineral Resources Rent Tax - MRRT) mevzuatı, küçük 
şirketleri, büyük şirketlere göre yeterince koruyamıyor.
Son olarak 3 bağımsız milletvekilinin tasarıyı destekleme kara-
rından sonra Amec, durumla ilgili üzüntülerini dile getirirken, 
istenilenin sadece adil ve insaflı bir şekilde belirlenecek vergi-

nin tüm Avust-
ralyalı şirketlere 
u y g u l a n m a s ı . 
Hazineden so-
rumlu hükümet 
yetkilisine göre 
de madencilik 
ş i r k e t l e r i n i n 
çok yüksek kar 
oranları var ve 
bu karın daha fazlasının Avustralya halkına fayda sağlaması 
gerekiyor. Hükümet Kasım ayı içinde Senato Ekonomik Komi-
tesine bir görev vererek, MRRT ve Petrol Kaynakları Kirası Ver-
gisi tasarılarının vergisel anlamda etkilerini ortaya çıkarmak 
için girişimde bulundu.   

Kasım 2011

Avustralya’nın İlk Kadın Başbakanı Julia Gillard

Vale, Moatize Madeni’ne 
6 Milyar USD Yatırım Yapacak 
Vale, Mozambik’teki kömür projesi olan Moatize Madeni için 
6 milyar USD’lik genişleme projesine onay verdi. Hali hazırda 
madende gerçekleştirilen yıllık 11 milyon ton üretimin yatırım 
sonrasında 22 milyon tona ulaşması bekleniyor. Vale Kömür 
Bölümü Satış Genel Müdürü Marcelo Matos’a göre genişletil-
miş madenden ilk üretimin 2014 yılı ikinci yarısında başlama-
sı öngörülüyor. Genişletme çalışmaları sonrası elde edilecek 

ürünün % 70’i kok kömürü, geri kalan kısmı da termal kömür 
olacak. 
Vale, Mozambik’teki kömür üretimlerine bu yılın başlarında 
başlamıştı ve Eylül ayından bu yana da küçük miktarlarda 
termal kömür ihracatı yapıyordu. İlk kok kömürü ihracatının 
Aralık ayında başlaması ve 2012 yılının ilk çeyreğinde de daha 
ciddi bir ticari rakama ulaşılması hedefleniyor.   

Kasım 2011
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

ITT Corp. Halka Açık 
Üç Bağımsız Şirkete Dönüşüyor

ITT Corporation geçtiğimiz Ocak ayın-
da, şirketin halka açık bağımsız üç 
ayrı şirkete ayırma planının oybirliği 
ile onaylamasının ardından şimdi de 

Xylem (‘zaylem’ okunur) ve ITT Exelis’in yapılanmalarını onay-
ladığını duyurdu. Ayrılmanın tamamlanması ile halka açık üç 
şirketin isimleri Xylem, ITT ve ITT Exelis oldu. Ayrılma süreci 
31 Ekim 2011’de tamamlanırken Xylem ve ITT Exelis, 1 Kasım 
2011’de New York Borsasında işlem görmeye başladı.  
Anadolu Flygt, Xylem Bünyesinde Hizmet Vermeye Devam 
Edecek 
Anadolu Flygt, Türkiye genelinde belediyeler, endüstriyel ve 
ticari kuruluşlara verdiği satış öncesi mühendislik çalışmaları 
ile birlikte ürün, sistem temini, montajı, satış sonrası hizmetler, 
kiralama hizmetleri ile bundan böyle Xylem bünyesinden hiz-
met vermeye devam edecek.
Ayrılmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkan üç şirketin çalışma 
alanları ise şu şekilde;
Xylem; dünya lideri su teknolojisi sağlayıcısı olarak suyun daha 
iyi kullanımı, korunması ve gelecekte yeniden kullanılması 
için yeni teknolojiler geliştirerek endüstriyel, evsel ve zirai or-
tamlarda kullanılan suyun transfer edilmesi, arıtılması, analiz 

edilmesi ve çevreye yeniden kazandırılarak en verimli şekilde 
kullanımına olanak sağlayacak. Her biri kendi alanında dünya 
lideri olan markaları ile 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 
şirket 12.000 personeli ile en zor su ve atık su sorunlarına yerel 
çözümler bulmaya odaklanarak geniş kapsamlı uygulamalar-
da uzmanlık gösteriyor. Xylem, eski Yunanca’dan gelen ve bit-
kilerde kökten yapraklara su taşıyan dokuya verilen isimdir. Bu 
isim şirketin su merkezli işindeki mühendislik verimliliğini en 
iyi, yani doğada bulunan su taşımasıyla birleştirerek vurgulu-
yor. ITT Corporation’ın, su ile ilgili işlerinin ayrılması ile 2011’de 
kurulan Xylem’in merkezi White Plains, N.Y.’da bulunuyor.
ITT Corporation; enerji, altyapı, elektronik, hava sahası ve ulaş-
tırma alanlarında büyüyen son pazarlar için ileri mühendislik 
ürünü önemli bileşenlerin ve kişiye özel teknoloji çözümleri-
nin lider bir üreticisi olacak. 
ITT Exelis; kalıcı ve yükselen küresel piyasalarda güçlü konumu 
ile en üst düzeyde global havacılık, savunma ve bilgi teknolojisi 
çözümleri sunan bir firma olacak. 50 yıllık inovasyon ve tekno-
loji uzmanlığı geçmişi olan Exelis, siber güvenlik, kompozit uçak 
parçaları, lojistik ve teknik hizmetlerde giderek büyüyen konu-
muyla ağ bağlantılı iletişim, algılama ve denetim, elektronik sa-
vaş, hava trafik yönetimi ve bilgi sistemlerinde liderdir.   

Mapinfo Kullanıcılar Konferansı serisinin altıncısı 20 Ekim 2011 
tarihinde Ankara Rixos Hotel’de gerçekleştirildi. MapInfo ya-
zılımının üreticisi Pitney Bowes firmasının yetkililerinin de ka-
tılımıyla gerçekleştirilen konferansa, programı kullanan ya da 
programı merak eden maden şirketlerinin ilgisi yoğun oldu. 
Başarsoft’un kuruluşundan bugüne gelişiminin anlatılması ve 

hedeflerinin paylaşılmasıyla başlayan konferans firmanın müş-
terilerinin gerçekleştirdiği uygulama sunumları ile devam etti. 
Başarsoft’un diğer projeleri ile ilgili sunumlarla süren konfe-
rans, firmanın bazı çözüm ortakları ve müşterilerinin katıldığı 
küçük bir sergi alanıyla da desteklendi. Çeşitli çekilişler ile renk-
lendirilen konferans aynı gün başarı ile noktalandı.  

6. Mapinfo 
Kullanıcılar Konferansı 
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İsveç kökenli inşaat, maden, sondaj makine ve ekipmanları, 
tahrikli el aletleri ve kompresör üreticisi Atlas Copco ile Maden-
cilik Türkiye Dergisi tarafından, 25 Ekim 2011 tarihinde, Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde “Kaya Delme, 
Kırma, Patlatma Teknolojileri” semineri düzenledi. Seminere 
özel sektör, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölü-
mü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun katılımı sağlanır-
ken seminer aynı zamanda Madencilik Türkiye Dergisi’nin dü-
zenlediği etkinliklerin 3.’sü oldu.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Özcan Gülsoy, Atlas Copco Genel Müdürü Erdem Tüzü-
nalp adına şirketin Bölüm Müdürlerinden Çetin Kara ve Maden-
cilik Türkiye Dergisi Editörü Onur Aydın’ın açılış konuşmalarıyla 
başlayan etkinlik, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan 
Benzer ve Prof. Dr. Bahtiyar Ünver tarafından gerçekleştirilen 
Maden Mühendisliği Bölümü tanıtım sunumları ile devam etti.
Bölüm tanıtımının ardından, Madencilik Türkiye Dergisi Yazı İş-
leri Müdürü O. Çağım Tuğ tarafından Madencilik Türkiye Dergi-
sinin ve MAYEB Limited’in, dergiye ek diğer projelerinin tanıtıl-
dığı sunuma geçildi. Tuğ’un gerçekleştirdiği sunumun konuları 
sırasıyla: 

MT Bülten: Maden sahalarının  •
satışı, rödovansa verilmesi ve or-
taklık sağlanması amacıyla, ruhsat 
sahibinin sahasını tanıtıp, sektör 
yöneticilerine ve yatırımcılara ula-
şabilmesini sağlayan Madencilik 
Türkiye Dergisi eki, 
MT Mağaza: Madencilik Türkiye  •
Dergisi ve zamanla sektörel pek 
çok yayının bulunabileceği online 
satış sitesi, 
Mining Turkey Magazine: Maden- •
cilik Türkiye Dergisi’nden bağımsız 
bir içeriğe sahip, ülkemizdeki ya-
bancı madencilere ve yurtdışında-
ki mühendislere yönelik ingilizce 
dergi, 
MT Etkinlik: Yurtiçi ve yurtdışından  •
konularında uzman kişilerle düzenlenecek kısa kursların, şir-
ket ürün/hizmet tanıtım seminerlerinin ve sektöre yönelik 
çeşitli etkinliklerin organizasyonunun yapılması, 
MT Bilimsel: Değerli bir hakem kadrosu ile sadece akade- •
mik makalelerin yer alacağı, üniversitelere yönelik, bağımsız 
akademik dergi, oldu.

Atlas Copco’dan İlgi Çekici Sunumlar
O. Çağım Tuğ’un sunumunun ardından Atlas Copco’nun ürün 
ve hizmetlerinin içeriklerinin paylaşıldığı bölüme geçildi. Atlas 
Copco bölüm müdürleri ve satış mühendisleri tarafından ger-
çekleştirilen altı ayrı sunumda, şirketin çeşitli alanlarda kulla-
nılan ürünleri ve hizmetleri katılımcılara sunuldu. Şirketin su-
numları sırasıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Atlas Copco RDT/GDE Bölüm Müdürü Bahadır Ergener tarafın-
dan; ‘Kaya Delici Sarf Malzemelerinin Seçimi & Teknolojideki 
Gelişmeler’ konulu sunumda, kaya delici sarf malzemelerinin 
teknik özellikleri, hangi şartlarda ve zeminlerde daha iyi sonuç-
lar vereceği ve bu konularda teknolojide yaşanan son gelişme-
ler anlatıldı. Atlas Copco ürünlerinin kullanıldığı güncel işlet-
melere ait videolar, görüntüler ve canlandırmalar, katılımcıların 
ürünleri daha iyi anlayabilmesine olanak sağladı.
Ergener’in keyifli sunumunun ardından, URE Bölüm Müdürü 
Erdil Taşel tarafından ‘Yer Altı Delici & Yükleyici Makinaların 
Seçimi ve Son Gelişmeler’ konulu sunumda üzerinde önemle 
durulan konu, gelişen bilgisayar teknolojisinin geldiği nokta 
oldu. Ülkemiz madencilerinin bilgisayarlı sistemlerin entegre 
edildiği makinalardan korkmamaları gerektiği, günlük yaşan-

tımızda nasıl cep telefonu, bilgisayar, araba gibi ürünlerde en 
son teknolojiye gözümüz kapalı sahip olmak istiyorsak, ma-
dencilikte de bilgisayarlı sistemler içeren son teknoloji ürünleri, 
aynı güvenle kullanmamız gerektiği, Taşel’in sunumunun ana 
konusuydu. Bilgisayarlı sistemlerin, manuel sistemlerle maliyet 
- performans analizi karşılaştırmalarında da, hem toplam ba-

Atlas Copco ve Madencilik Türkiye’den 
Kaya Delme, Kırma, Patlatma 
Teknolojileri Semineri Ekim 2011

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com
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kım maliyetleri ve sürdürülebilirliğinin daha fazla olduğu, hem 
de daha yüksek performans sergilendiği, madencilere önemli 
bir mesaj niteliği taşıyordu.
Taşel’in sunumundan sonra, Ankara Bölgesi Satış Mühendisi 
Şevki Aksoylu tarafından, Dynapac ürünlerinin sunumu yapıldı. 
Sunumda, inşaat sektöründe ve yol yapımlarında yoğun şekil-
de kullanılan Dynapac ürünleri tanıtılarak Dynapac’ın pazarda-
ki durumu hakkında bilgi verildi.
SDE/ADS Bölüm Müdürü Çetin Kara tarafından yapılan ‘Yer 
Üstü Delici Makinalarının Seçimi’ konulu sunumla seminere de-
vam edildi. Bu sunum da ‘Yer Altı Delici ve Yükleyici Makinaların 
Seçimi’ konulu sunumdaki gibi maliyet - performans karşılaştır-
maları ve ilk yatırım maliyeti ile makine veya işletmenin ömrü 
göz önüne alındığında çıkan yıllık maliyetlerin karşılaştırmaları 
yapıldı. Sunum “Sürdürülebilir Verimlilikte Kararlıyız” sloganıyla 
tamamlandı.
İnşaat Aletleri ve Ekipmanları İş Alanı Satış Mühendisi Gürkan 
Buyurgan tarafından ‘Hidrolik Kaya Kırıcıların Seçimi’ konusun-
da gerçekleştirilen diğer bir sunumda, hidrolik kırıcılarla ilgili 
teorik bilgiler üzerine detaylı bilgiler verilirken, izletilen etkile-
yici videolar ile sunum desteklendi. Sunumun sonunda katılım-
cılar ile soru - cevap bölümü de gerçekleştirilerek, sorunların 
özel durumlara göre çözümleri tartışılarak önemli kullanım ve 
bakım ipuçları verildi.
Atlas Copco’nun son sunumu, Satış Sonrası Hizmetler Bölüm 
Müdürü Cem Sarvan tarafından ‘CMT Servis Bölümünde Glo-
balleşen Servis Anlayışı’ konusunda gerçekleştirildi. Sarvan; ça-
lışmalarında bir numaralı konunun emniyet olduğu, emniyetin 
ardından birebir ilişkilerin önemi, işletmelerde makinaların gü-
nün her saatinde çalışabileceği ve sorunların da olduğu andan 
itibaren en kısa sürede çözülmesi gerektiği, ürünü kullanacak 

kişilerin eğitimi konularının üzerinde durarak keyifli bir sunum 
gerçekleştirdi. 
Atlas Copco’nun bölüm sunumlarının ardından son bölümde, 
firmanın ürünlerinin yoğun şekilde kullanıldığı iki farklı madenin 
yetkilileri tarafından iki sunum gerçekleştirildi. Maden Müdürü 
Hasan Geyik tarafından Çiftay Sivas Divriği Demir Madeni sunu-
mu ve Maden Planlama Bölümü Yetkilisi Halit Semih Demircan 
tarafından Koza Altın İşletmeleri sunumlarının ardından soru ce-
vap bölümü gerçekleştirilerek seminer başarı ile noktalandı.
Seminerin tüm bölümlerinde kaya delme, kırma, patlatma ekip-
manlarının özellikleri, en temel seviyeden başlayarak detaylı 
teknik özelliklere kadar aktarıldığı için, seminer hem öğrenci 
hem de deneyimli mühendislerden oluşan tüm katılımcılara 
hitap etti. Özellikle Atlas Copco’nun sunumlar esnasında katı-
lımcılarla sürekli iletişim halinde olması, katılımcıları seminere 
dahil etmeye çalışması, semineri daha etkili bir hale getirdi. 
Katılımcılardan alınan pozitif geri dönüşler doğrultusunda Ma-
dencilik Türkiye Dergisi, benzer içerikte seminerler organize 
etmeye devam etme kararı aldı. Seminer sunumlarının tamamı 
Madencilik Türkiye Dergisi’nin YouTube kanalında yayınlanmış-
tır. İlgili videolara: youtube.com/user/madencilikturkiye adre-
sinden ulaşabilirsiniz.  

Firmalar etkinlik talepleri için bizimle iletişime geçebilirler:
e-posta: etkinlik@madencilik-turkiye.com
Tel: 0312 482 18 60

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Atlas Copco ve Madencilik Türkiye Dergisi Yetkilileri Birarada



01 Aralık 201126

MTA, Maden Etüt ve Arama Dairesinin davetlisi olarak Ekim ayı 
başında ülkemize gelen ve MTA personeline çeşitli seminerler 
veren, metalik maden yatakları konusunda uzman Çek asıl-
lı bilim adamı Prof. Peter Laznicka, 27 - 28 Ekim 2011 tarihle-
rinde Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) organizasyonuyla oda 
üyesi maden jeologlarına bir 
seminer verdi. Yürütücülüğünü 
Jeoloji Mühendisi Dr. Tandoğan 
Engin ve JMO Yönetim Kuru-
lu Üyesi Özcan Dumanlılar’ın 
yaptığı seminerin ilk gününde 
“IOCG (Ironoxide-copper-gold) 
Systems: Overall Review - De-
mir Oksit, Bakır, Altın Sistemleri: 
Genel Değerlendirme” ve “Giant 
Deposits of Cu - Dev Bakır Yatak-
ları”, ikinci gününde ise “Giant 
Deposits of Au - Dev Altın Ya-
takları” konuları işlendi. Özellik-
le dünyadaki belli başlı bakır ve 
altın yataklarının oluşum ve yataklanma mekanizmalarına ışık 
tutulup, bunların birbirleriyle karşılaştırıldığı seminer maden 
jeologları tarafından ilgiyle takip edildi.
Dünyanın en büyük ve en önemli madenlerini gezmiş ve bu 
madenlerden topladığı numunelerle bir “Lithoteque - Litokü-
tüphane” oluşturmuş olan Laznicka, bu madenler hakkında 
da çeşitli jeolojik bilgiler verdi. “Dev Yatak” teriminin detayla-
rına girildiği ve dünya üzerindeki “Süper Dev” altın yataklarını 
dinleyicilerle paylaştığı bölümler, jeoloji mühendisleri için esin 
kaynağı olacak nitelikteydi.
JMO’da düzenlenen seminerden önce ise Prof. Laznicka MTA 
jeologlarına çeşitli seminerler vermiş, sonrasında da MTA ruh-
sat sahaları, özel maden sahaları ve maden işletmelerini ziyaret 
etmişti. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 ve 4 Ekim tarih-

lerinde MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ruhi Berent Salonu’nda 
“Introductions to Breccias and Ores”, “IOCG (Iron Oxide - Cu - 
Au) Systems” ve “Lithotheque System of Ore Deposits” konulu 
üç ayrı seminer verildi. Daha sonra 4 Ekim’de MTA jeologlarıyla 
birlikte bazı arazi çalışmaları gerçekleştiren Laznicka  ile birlikte 

ilk olarak 4 - 8 Ekim tarihlerinde 
Çorum - Kastamonu bölgesinde, 
MTA ruhsat sahaları ve Küre VMS 
yatağı incelendi. Daha sonra 8 
- 13 Ekim tarihlerinde Malatya 
bölgesinde çalışmalara devam 
edildi. Malatya bölgesinde MTA 
ruhsat sahaları ve bölgede bu-
lunan Karakuz, Otlukilise, Hasan-
çelebi, Çetinkaya Demir Yatakları 
ziyaret edildi. 13 - 15 Ekim tarih-
lerinde ise Kütahya - Eskişehir 
- Uşak bölgesinde çeşitli çalış-
malar yapan araştırmacı ve MTA 

ekibi tarafından, bu bölgedeki 
MTA sahaları ve bunlarla birlikte Kışladağ Altın, Kaymaz Altın 
ve Emet Bor maden yatakları gezildi. Prof. Laznicka, MTA ile bir-
likte gerçekleştirdiği bu çalışmaların ardından JMO’nun düzen-
lediği seminerlerle oda üyeleriyle buluştu. 
Peter Laznicka, akademik kimliğinin yanı sıra, çalışma yaşamı 
boyunca 80 ülkede yer alan 4.000 maden yatağından topladığı 
yaklaşık 70.000 cevher ve kayaç örneğini sistematik bir şekilde 
arşivlediği “Data Metallogenica” isimli veri tabanı ve bunların 
depolandığı merkez ile tanınıyor. Güney Avustralya’nın Adela-
ide bölgesinde yer alan Data Metallogenica Centre’da 70.000 
kayaç ve cevher numunesi ile birlikte bu örneklere ve getirildik-
leri yataklara ait 1.500 ince kesit, binlerce fotoğraf, log, harita ve 
çeşitli doküman bulunuyor. Merkez tüm dünyadan jeologların 
ve madencilerin kullanımına sunulmuş durumda.  

Prof. Peter Laznicka
Metalik Maden Yatakları Seminerleri

Ekim 2011

Prof. Peter Laznicka’nın JMO için verdiği seminer



01 Aralık 2011 27

Madencilik sektörüne dökme malzeme işletimi ve mühendislik 
çözümleri sunan Martin Engineering, 20 - 21 Ekim tarihlerinde 
Antalya Topkapı Palace Oteli’nde dolu dolu bir sempozyuma 
imza attı. Sektörün önde gelen üreticilerinin yönetici ve mü-
hendislerinin davet edildiği seminerde 2 gün süresince, Martin 
Engineering’in yurtdışı yetkilileri ve Dr. Halefşan Sümen tarafın-
dan emniyet ve verimlilik konularında sunumlar yapıldı. Sem-
pozyum boyunca süpriz etkinlikler ve ikinci günün sonundaki 
Antalya turistik gezi programı katılımcılar tarafından büyük 
beğeni ile karşılandı.
Sempozyumun açılışı Martin Engineering Türkiye Şube Müdürü 
İlker Tan tarafından yapıldı. İlker Tan, kısa ve keyifli konuşması-
nın ardından sözü şirketin Avrupa Müdürü Michael Hengl’e bı-

raktı. Hengl, Martin Engineering firmasının tanıtımını yaptıktan 
sonra Türkiye hedefleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de uzun 
yıllar kalmak istediklerinin ve yatırım yapmayı planladıklarının 
altını çizen Hengl, yılda 1 milyon pound’a ulaşan poliüretan 
üretimlerini arttırmak istediklerini belirtti. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bulunan İnovasyon Merkezi’nin (CFI-Center For 
Innovation) çalışma prensiplerini anlatan Hengl, ürün portfol-
yaları hakkında da bilgiler verdi.
Michael Hengl konuşmasının ardından sözü Dr. Halefşan 
Sümen’e bıraktı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Mü-
hendisliği alanında ders veren Sümen, konuşmasında yoğun-
lukla emniyet ve işçi sağlığının korunması konuları üzerinde 
durdu. Önlem almanın, tedaviden yalnızca daha iyi değil, aynı 
zamanda daha ucuz olduğunu ve emniyetin dünyada en iyi ya-
tırım olarak görüldüğüne değindi. Çevreye uygunluk, iş emni-
yeti ve yatırımın ömrünün bir ekipman için en önemli özellikler 
olduğunu belirtti. Sümen sözlerini, dünyanın en uzun tek par-
ça konveyörünün uzunluğu ve yeri ile ilgili bir soru ile bitirdi. 

Konuklar arasından doğru cevap gelmemesi üzerine Halefşan 
Sümen tarafından verilen “16.515 metrelik bant; Meghalaya, 
Hindistan’dan, Sylhet, Bangladeş’e uzanmaktadır” yanıtı konve-
yör bant teknolojisinin hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne 
serdi.
Sümen’in ardından, Martin Engineering firmasının Baş Tekno-
loji Sorumlusu ve Yöneticisi, konveyör bant ve mühendisliği 
konularında 40’ın üzerinde patent sahibi R. Todd Swinderman 
“Tasarımla Gelen Emniyet” konulu sunumunda, önemli ve dü-
şündürücü bilgiler vererek tecrübelerini katılımcılarla paylaş-
tı. “Önce Güvenlik” tabirinin, uygulanması imkansız bir tabir 
olduğuna, üretim olmadan işletmelerin ayakta durmasının 
mümkün olmayacağına ve bu nedenle tüm içerikleri güvenli 
olarak planlanmış işletmelerin günümüzde daha da önem ka-
zandığına değindi. İnsanların anlamsız hatalar yaptıkları, kendi-
sinin de bu hatalardan birini yaparak bir parmağını kaybettiği, 
bu nedenle işletmelerin kurulumu aşamasında azami önemin 
gösterilmesi ve önlemlerin alınması gerektiği, sonradan konu-
lan kurallarla güvenliğin tam olarak sağlanmasının neredeyse 
imkansız olduğu üzerinde durdu. Kazaların yarıya indirilmesi ile 
üretimde % 10’luk bir artış yaşanacağı ve emniyetin işveren için 
aynı zamanda karlı bir yatırım olduğunu da sözlerine ekledi. Bir 
kazaya mahal vermenin, hükümetlerin bu kaza ile ilgili olarak 
koyacağı genel, katı ve uygulanması çok zor kurallara uymak 
zorunda kalmak anlamına geldiğinin ve hükümetlerin bu yeni 
maddeleri eklemesine gerek kalmadan, her işletmenin bu ko-
nularda gerekli önlemleri almalarının yine kendileri için yani 
firmalar için gerekli olduğunun önemle altını çizdi.
Sempozyumun ikinci günü de yine R. Todd Swinderman’ın, 
Martin Engineering tarafından hazırlanmış ve düzenli olarak 
güncellenen, bant konveyörlerin geliştirilmesi ve kaçak mal-
zemenin kontrolü konulu “FoundationsTM” kitabından bilgiler 
verdiği sunumlar ile başladı. Sunumlar sırasında kullanılan bol 
video ve Martin Engineering tarafından hazırlanmış küçük kon-
veyör maketlerindeki uygulamalar ile konular detaylı bir şekil-
de ele alındı.
Müşteri Yöneticisi Michael Tenzer’ın, Martin Engineering’deki 
yenilikleri anlattığı keyifli sunumunun ardından, etkinliğin 
teknik bölümü sona erdi. Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu ve 
Kurşunlu Şelalesi gezileri katılımcıların büyük beğenisini top-
ladı. Sempozyumun akşam yemeklerinde sahne alan Yavuz 
Seçkin ve illüzyonist Harry Keaton’ın gösterileri ile  gün içindeki 
yorgunluğunu atan katılımcılar, 2012 yılında çıkacak olan Fo-
undations Türkçe kitap hediyesi ve çekiliş ile 1 kişinin Chicago 
CFI’ı ziyarete götürülmesi süprizlerine de büyük ilgi gösterdiler. 
2 günlük sempozyum, son gün akşam verilen gala yemeği son-
rası başarılı bir şekilde sona erdi.  

Martin’den Konveyör 
Emniyeti ve Verimliliği Sempozyumu 

Ekim 2011

Martin Engineering firmasının Baş Teknoloji Sorumlusu ve 
Yöneticisi  R. Todd Swinderman
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Yaklaşık 2,5 yıldır yayın hayatını sürdüren Madencilik Türkiye 
Dergisi’nde, geçen zaman içerisinde sektörden haberler, tekno-
lojideki gelişmeler, yenilikler, popüler bilim makaleleri, etkin-
likler vb. çalışmaları yayınlamaya çalıştık. Sizlerden gelen geri 
bildirimler ve tebrikler bizleri daima teşvik etti. Bu konuda siz 
değerli okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Son dönemde, ülkemizdeki yerli akademik dergilerin sınırlı sayı-
da ve yayın imkanlarının kısıtlı oluşu konusunda da bir çok geri 
bildirim aldık. Bu konuda Madencilik Türkiye Editoryası olarak 
yeni bir bilimsel dergi basılması gerekliliği konusunda hem fikir 
olduk. ‘MT Bilimsel’ adını verdiğimiz derginin ilk duyurusunu ge-
çen sayıda yapmıştık. Bu tanıtımdan hemen sonra bilimsel ma-
kaleler de almaya başladık. Bu makaleler, MT Bilimsel dergisinin 
ilk sayısında basılmak üzere değerlendirmeye alınmıştır. 

Yine bu süreç içerisinde dergimizin Yayın Kurulu’nu (Editorial 
Board) ve dergimizin konu ve kapsamını da hazırlamış bulunu-
yoruz. Aşağıda bu konulardaki gerekli bilgiyi bulabilirsiniz. 

Şu an itibariyle, MT Bilimsel’in web sitesi hazırlanmaktadır. Bu 
hazırlık tamamlandıktan sonra siz okuyucularımıza bilgi veri-
lecektir. Yazım kuralları ve diğer detaylı bilgiler web sitemizde 
duyurulacaktır.  

Dergimizin ülkemiz bilim dünyası için hayırlı olmasını diliyorum.

MT Bilimsel Yayın Kurulu
Baş Editör: 

C. Okay Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendis- •
liği Bölümü)

Editörler (Alfabetik):
Ali Sarıışık (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Maden Mühendis- •
liği Bölümü)
Bahtiyar Ünver (Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendis- •
liği Bölümü)
Cem Kıncal (Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği  •
Bölümü)
Christopher Mark (Mine Safety and Health Administration,  •
Coal Mine Safety and Health) 
Çağatay Pamukçu (Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühen- •
disliği Bölümü)

Emin Candansayar (Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühendis- •
liği Bölümü)
Erol Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği  •
Bölümü)
G. Gülsev Uyar Aldaş (Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühen- •
disliği Bölümü)
Güner Gürtunca (National Institute for Occupational Safety  •
and Health)
Hakan Başarır (Malatya İnönü Üniverstesi, Maden Mühen- •
disliği Bölümü)
Işık Yılmaz (Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği  •
Bölümü)
İhsan Özkan (Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bö- •
lümü)
Kadri Dağdelen (Colorado School of Mines, Department of  •
Mining Engineering)
Kemal Özfırat (Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendis- •
liği Bölümü)
Melih Geniş (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Maden Mü- •
hendisliği Bölümü)
Melih İphar (Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği  •
Bölümü)
Nuh Bilgin (İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendis- •
liği Bölümü)
Nuray Demirel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mü- •
hendisliği Bölümü)
Pinnaduva Kulatilake (The University of Arizona, Depart- •
ment of Mining and Geological Engineering)
Raşit Altındağ (Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mü- •
hendisliği Bölümü)
Reşat Ulusay (Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği  •
Bölümü)
Sair Kahraman (Niğde Üniversitesi, Maden Mühendisliği  •
Bölümü)
Samuel Frimpong (Missouri University of Science and Tech- •
nology, Department of Mining Engineering)
Şevket Durucan (Imperial College, Mining and Environmen- •
tal Engineering)
Tim Joseph (University of Alberta, School of Mining and  •
Petroleum Engineering)
Turgay Ertekin (The Pennsylvania State University, Petrole- •
um and Natural Gas Engineering)

MT Bilimsel,
Yayın Hazırlıklarına 
Devam Ediyor

Duyuru
www.madencilik-turkiye.com

Prof. Dr. C. Okay Aksoy
MT Bilimsel Baş Editörü
okay.aksoy@deu.edu.tr



Derginin Kapsamı 
MT Bilimsel (MT Science) dergisinde ‘Yer Altı Kaynakları’ 
konusu kapsamında, madencilik, jeoloji, jeofizik, petrol 
bilim dallarındaki değişik alt bilim konularında yapılmış 
ve Türkçe veya İngilizce yazılmış özgün çalışmalar, eleş-
tirel derlemeler, teknik notlar, editöre mektup ve tartış-
malar yayımlanır. 

Scope Of The Journal
MT Science journal publishes original researches, criti-
cal assemblies, technical notes, letters to the editor and 
discussions written in Turkish and/or English within the 
scope of underground resources, in the branch and sub-
branches of geology, geophysics and petroleum science.

Katkıda Bulunacaklara Not  
MT Bilimsel dergisi yayınları online olarak kabul eder. 
Yazarlar hazırladıkları yayınlarını, derginin yazım kuralla-
rına uygun olarak hazırladıktan sonra online olarak der-
giye kayıt edebilir ve durumunu takip edebilir. Derginin 
yazım kuralları web sayfasından edinilebilir. Yayınların 
kabulu için en az iki bağımsız hakem görüşü olmalıdır. 
Dergiye yayın gönderen yazarlar, yayınların telif hakla-
rını MT Bilimsel dergisine devretmiş sayılırlar. Dergide 
yayımlardaki görüş ve düşünceler tamamen yazarlara ait 
olup, dergiyi sorumlu kılmaz. Dergide basılmış yayınlar 
atıf gösterilerek kullanılabilir.

Note To Contributors
MT Science journal accepts publications  online. The aut-
hors can make online submission of their manuscripts, 
which should be prepared according to the journal gui-
delines. The system offers authors the option of tracking 
by online based review process of their manuscripts. The 
author guidelines are available in the web page. At le-
ast two independent referee’s opinions are needed for 
acceptance of publications. The copyright of the article 
that are submitted to the journal by the author is trans-
ferred to the MT Science Journal. All the responsibility of 
thr articles belongs to the authors. The articles published 
in the journal can only be used by providing citation.  

Derginin hazırlık sürecinde makalelerinizi 
Okay Aksoy’a (okay.aksoy@deu.edu.tr) ve / veya
Onur Aydın’a (onur@madencilik-turkiye.com)
gönderebilirsiniz. 
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1983 yılında İstanbul Bayrampaşa’da Hüseyin Şen tarafından Şen Plas-
tik adıyla kurulan firmamız, 1990 yılından itibaren sadece madencilik 
sektörü için patlayıcı madde yardımcı malzemeleri ve bazı iş güvenliği 
malzemelerinin üretimine ve bunların tanıtımına başladı. Firmamız ça-
lışanlarının maden işletmelerine giderek, yerinde ve uygulamalı çalış-
malar yapmasıyla, kendi üretimi olan bu ürünlerden madencilerimizin 
yararlanması sağlandı. Önümüzdeki dönemlerde maden sektörümüzün 
bugüne kadar ulaşamadığımız mensuplarına Madencilik Türkiye Dergisi 
aracılığı ile ulaşıp, ürünlerimizi onlara daha iyi anlatmak, işletmelerinde 
iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından daha iyi noktalara gelmelerinde fay-
dalı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Şen Plastik
Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

B
u kartuşlarla işçilik açısından, sulu sıkılama kartuşla-
rıyla sıkılamaya ayrılan süre en az düzeyde olmakta-
dır. Çünkü bir baca atımı için kartuşların suyla doldu-
rulup deliğe sıkılanması 10 - 15 dakika gibi küçük bir 

zaman diliminde yapılabilmektedir. Diğer taraftan, çamurun iş 
yerine getirilmesi, hazırlanması ve sıkılanması oldukça külfetli 
olup hem zaman, hem de işçilik kaybından dolayı oldukça de-
zavantajlı olmaktadır. Bunun yanı sıra çamur sıkılama malze-

mesi her atım vardiyası için 
ayrı ayrı hazırlanmaktadır. 
Çünkü kil malzemesi zaman-
la kuruyup elastik özelliğini 
kaybetmekte ve bu nedenle 
her vardiya için çalışma ye-
rinde yeniden hazırlanması 
gerekmektedir.

Patlatmaya etki eden sıkı-
lama ve sıkılama malzemeleri, patlatma düzeninin bir par çası 
olup, patlatma verimi ve özellikle patlatmanın zararlı çevresel 
etkileri açı sından önem taşımaktadır. Özellikle at mosfere ka-
palı olan yer altı patlatma işlemlerinde sıkılamanın önemi yer 
üstü patlatmalarına göre daha da belirgin ol maktadır. Sıkılama-
nın yer altı patlatmala rında kullanım amaçları ise aşağıda be-
lirtildiği gibi özetlenebilir:

Patlayıcının delik içerisinde korunması ile şok dalgalarının  •
iletilmesini ve patlat ma sonucu oluşan patlatma gazını 
hapse derek kayacın kırılmasını sağlamak,
Toplam ve solunabilir toz oranlarını düşürmek, •

Atımdan sonra ortama girme süresini kısaltmak, •
Atım sonrası oluşan zararlı ve zehirli gazları bastırmak, •
Grizunun ateş alma şansını en aza in dirmek, •
Kömür tozu patlamasını önlemek.  •

Sulu Sıkılama Kartuşunun İşçilik ve Maliyet Açısından 
Avantajları
22 delikli bir aynada, delik başına ortalama 4 adet çamur sıkıla-
ması yapılırsa; sıkılamaya harcanan süreler ve sıkılama maliyet-
leri göz önüne alınarak yapılacak 22 x 4 = 88 adet çamur/atım/
galeri gerekmektedir. 1 adet çamur sıkılama yapma süresi 1 dk. 
hazırlama ve 0,25 dk. sıkılama olmak üzere 1,25 dk. sürmekte-
dir. Vardiyadaki delik sayısı ortalama olarak 22 adet alındığında 
ve delik başına 4 adet çamurlu sıkılama kullanıldığında; 1 gün-
lük çamur miktarı, 3 vardiyada 3 x 4 x 22 = 264 adet çamur/gün/
galeri olmaktadır. 1 adet çamur sıkılamasının hazırlanıp delikle-
re sıkılanması için geçen süre ise 1,25 dakika (75 saniye) oldu-
ğundan, bu iş için günde 264 adet çamur/gün x 1,25 dk. = 330 

      Plastik sulu 
sıkılama kartuşları, 
patlatmanın zararlı 
çevresel etkilerini 
ortadan kaldırır

Patlayıcı Madde Yardımcı Malzemeleri
Plastik sulu sıkılama kartuşları
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dk yani 5,5 saat harcanmaktadır. Bu da toplam günlük çalışma 
süresinin yaklaşık % 23‘üne karşılık gelmektedir. Karşılaştırma 
sonuçları aşağıda verilmiştir.

Çamurla Sıkılamanın Maliyeti: 32.100 TL/Yıl

Örnek olarak 1,5 m boyunda 22 adet patlatma deliğinin ateş-
lendiği B-10 kesitli bir galerideki atım düzeninde, bir işçinin or-
talama 12 cm boyunda çamur sıkılaması hazırlaması gerektiği 
düşünü lürse;

Plastik Kartuş Maliyeti: 11.600 TL/Yıl

23.200 adet kartuş/yıl/galeri kartuş ihtiya cına göre ve kartuş 
maliyeti de yaklaşık 0,50 TL/adet alındığında; 11.600 TL yıl/ga-
leri kartuş maliyeti söz konu sudur. Dolayısıyla galeri bazında 
sulu sıkı lama kartuşu kullanımında maliyet deza vantajına kar-
şılık 32.200 TL/yıl işçilik ka zancı sağlanmaktadır.

Yukarıda işçilik kazancı ve sıkı lama maliyetleri açısından yapılan 
ekono mik karşılaştırmada, sulu sıkılama kartuşu kullanımının 
çamurla sıkılamaya göre be lirgin bir avantajı söz konusudur.

Çamurlu sıkılamada herhangi bir malzeme maliyeti gözükme-
mesine rağmen, çamurlu sıkıla manın hazırlanması, nakliyesi, 
işçiliği vb. faktörleri maliyet açısından daha pa halı olmaktadır. 
Sulu sıkılama kartuşları kullanımıyla maliyet açısından ortaya 
çı kan belirgin avantajın yanında, sulu sıkıla ma kartuşlarının 
çamurlu sıkılamaya göre bir günde, bir galeride çamurlu sıkıla-
maya harcanan süre 5,5 saat ve bir işçinin 8 sa atlik bir vardiyada 
fiili olarak çalışma süre si de 6 saat alınarak, çamurlu sıkılama 
için harcanan fazladan işçilik ise aşağıda hesap lanmıştır.

352 gün x 5,5 saat = 1936 saat/yıl / 6 saat = 322 yevmiye/yıl

1 yevmiye maliyeti 100 TL ortalama alındığında harcanan fazla-
dan işçilik 32.200 TL/yıl olarak hesaplanır.

Sıkılama külfetini ortadan kaldırması, işçi lik sürelerini yok deni-
lecek kadar düşür mesi ve en önemlisi iş güvenliği ve işçi sağlığı 
açısından olumsuz etkileri en aza indirilmiş bir çalışma ortamı 
sunmasından dolayı, sulu sıkılama çamurlu sıkılamaya göre 
tartışma sız bir üstünlüğü olmaktadır.

Teknik Bilgiler
Plastik sulu sıkılama kartuşları bir tarafı eğri diğer tarafı düz bi-
çimde 3 ayrı ölçüde (kalınlıkta) imal edilirler. Ölçüleri:

1 – 26,5 mm çap, 200 ml hacim 
2 – 32,5 mm çap, 300 ml hacim
3 – 38,0 mm çap, 425 ml hacimdir.

Dinamit deliklerine dinamitler yerleştiril dikten sonra, her deli-
ğe bir adet su doldurul muş plastik kartuş, ucu dinamite değe-
ne kadar itilir. Her deliğe bir adet kartuş ko nacaktır. Kartuşlar 
deliğin içinde çok sıkı durmamalıdır (Plastik kartuşun kendisi 
tıkaç olamaz.).

Dinamitin patlaması esna sında ortaya çıkan yüksek ısı karşı-
sında kartuşun içindeki su ani buharlaşarak (hidrotermik güç) 
tıkaç görevi yapacaktır. Patlamanın etkisi ile suların pulverize 
ola rak saçılması tozun ve patlayıcı madde dumanının önemli 
ölçüde bastırılmasına yardımcı olacaktır.

Bütün sulu sıkılama kartuşlarında unutul maması gereken nok-
ta, çaplarının lağım deliği çaplarından daha büyük olmaması 
ve sıkılama için yeterli toleransın olması gerektiğidir. Buna göre 
delik çapı 28 mm - 34 mm arasında olan deliklere 26 mm çap 
kartuş, 34 mm - 42 mm arasında olan delikler için 32 mm çap 
kartuş, 41 mm - 50 mm arasında olan delikler için 38 mm çap 
kartuş kullanılmalıdır.

Esas itibariyle sulu sıkılama kar tuşlarının çapı lağım deliği ça-
pından biraz küçük, bunun yanında patlayıcı madde çapından 
biraz büyük olmalıdır.

Elde edilen tecrübelere dayana rak herhangi bir sulu sıkılama 
kartuşunun uzunluğu 28 cm’den daha küçük ve hac mi de 200 
cm3’ten daha az olmamalıdır.

Plastik Sıkılama Çubukları
Patlayıcı madde deliğini kontrol etme, doldurma ve sıkılama 
işinde kullanılır. Ahşap çu buklar çok çabuk kırıldığından çoğu 
zaman delik dibine yetişmezler ve deliği kontrol etmek zor laşır. 
Anti statik plastik sıkılama çubukları 25 - 30 mm çap ve 2000 - 
3000 mm boyunda, is tendiğinde eklenebilen, da ha dayanıklı, 
beyaz renkte çubuklardır.

Anfo Torba ve Poşetleri
Sulu deliklerde anfoyu korumak ve delik içinde tutmak içindir. 
Siparişe göre her öl çü ve kalınlıkta üretilir. 
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Plastik İzolatörler (Makaron)
Elektrikli kapsül kullanılan patlatmalarda izole edilmemiş uçlar 
muhakkak bir yerle re değerek güç kaybına sebep olurlar ve 
patlatma tam gerçekleşmeyebilir. Bir yerlere değmeyen sivri 
uçlar ise ark atmaya sebep olur, dolayısıyla yer altı kömür ocak-
larında tehlike oluştururlar.

Bu olumsuzlukların önüne geçmek için plastik izolatörler, kap-
sül tellerinin birbiri ne eklendiği uçları izole etmekte kullanı lırlar. 
Deliklerin tamamının güvenli patla masını sağlamada yardımcı 
malzemedir.

Plastik Kılıflar
Yastık çamuru yerine kullanılır. Kılıf, delik dibine yerleştirilecek 
dinamite kapsül ta kıldıktan sonra kapsülün üstüne geçirile rek, 
deliğe itilme esnasında dinamit ve kapsül tellerinin deforme 
olmasını engel ler, dinamit ve kapsülün delik dibine ko lay, gü-
venli, yumuşak inmesine yardımcı olur.

Anfo Şarj Boru ve Hortumları
Anfo pompası kullanan işletmeler için dir. Antistatik özellikli, 4 
ayrı çapta, 50 metrelik uzunlukta kangal boru olarak üretilir.

Plastik Örümcek
Anfo kullanan işletmelerde, tavan delikleri içinde yemlemeyi 
delik dibinde tutmak için istenen çapa ayarlanabilen, antistatik 
özellikte pratik bir üründür.

Antistatik Plastik Anfo Şarj Hunisi
Açık işletmeler için üretilmiştir. PM deliklerinin ağzına yerleş-
tirilerek delik içine istenmeyen malzemenin kaçmasını önler, 
delik derinliğini korur, deliklerin içine yemleme koymayı, anfo 

dökmeyi kolaylaştırır, anfo zayiatını önler. Patlatma esnasında 
iç içe girerek toplaması kolaydır. Kapaklı huniler uzun süre bek-
leyecek deliklerin korunmasında oldukça faydalıdır.

Plastik Dizlikler
Yer altı madencilik sektörünün önde gelen kuruluşları ve çalı-
şanlarının iş güvenliği açısından baret kadar önemli gördüğü 
bir iş güvenliği teçhizatıdır. Plastik dizlikler, bacak kemiği kaza-
larının büyük ölçüde önüne geçerek, tedavi ve iş gücü kayıpla-
rını önemli ölçüde önlemektedir.

Sondajcılara Numune Kutusu
10 gözlü, biri diğerine eklenebilen, dayanıklı, defalarca kulla-
nılabilen, üst üste istiflenip nizami arşivlemeye uygun, soğuk 
ve sıcağa, gün ışığına ve suya karşı korunaklı, numune cevher 
saklama kabıdır.

Plastik Su Bariyerleri
Yer altı kömür ocaklarında grizu patlaması sonrasında kömür 
tozu patlamalarını önlemek amaçlı alınan en önemli tedbirler-
dendir. TTK 1992’den sonra bütün ocaklarını su bariyerleri ile 
donatmıştır. Su bariyerlerinin 80 ve 45 litre olmak üzere iki ayrı 
boyu mevcuttur.

Dinamit Sandıkları
Dünyada kabul görmüş Alman LOBA sertifikalı, 15 - 20 Kg pat-
layıcı madde kapasiteli, sırtta taşınan, kapağı kilitlenen, içinde 
kapsül kutusu bulunan, ergonomik ve oldukça sağlam bir plas-
tik sandıktır.  
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Pitram Çözümü ile
Çayeli’nde Üretim Artışı

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Andrew Rogers
İş Geliştirme Müdürü - Pitram
arogers@micromine.com

      ÇBİ’nin 
üretimdeki 
sorunlarının 
nedeni, zayıf 
zemin koşullarıyla  
tahkimatların 
giderek artan 
yenilenme ve 
bakım ihtiyacıdır

Ç
Bİ’de üç tip konsantre üretilmektedir: Bakır konsant-
resi, bakır - çinko konsantresi ve çinko konsantresi. 
Bu konsantreler yurt içi veya yurt dışı firmalara sa-
tılmaktadır. 

Yer altında zor koşullarda 150’den fazla üretim açıklığında yürü-
tülen çalışmalar ile üretim dereceli olarak artmış ve zamanla bu-

günkü seviye olan 1,2 milyon 
ton/yıl değerine ulaşmıştır.  
Bugüne kadar toplam 14,4 
milyon ton cevher üretilmiş-
tir.  Mart 2011 sonu itibarıyla 
hesaplanan ortalama tenörler 
% 4,03 Cu ve % 6,01  Zn’dir. 

Madende yılda 3,5 ile 4 km 
arasında geliştirme galerisi 
açılmaktadır. Madenin yaş-
lanması ve üretim miktarının 
artması ile yer altı tahkimat-
larının yenilenmesi ihtiyacı 
artmaktadır.

Hedeflenen Üretimin Gerçekleştirilmesi ve Amaçlara 
Ulaşılması
ÇBİ’nin yönetim ekibi , maliyetleri yükselten ve karlılığı azaltan 
iki zorlu sorunla karşı karşıya kalmışlardı:

2012 itibarıyla rezervlerin azalma ve maden sahalarının 1. 
sayısındaki düşüş sonucu üretimin azalma ihtimali,

Bakır tenöründe düşme, nakit akışının azalma ihtimali. 2. 

Bu zorluklara rağmen ÇBİ maden üretim planı yıllık 1,2 milyon 
ton üretimi yakalamalıdır. Bu da ancak üretim artışı, personel 
ve ekipmanın daha verimli kullanımı ile gerçekleşebilecektir. 

ÇBİ bu hedeflere ulaşmak için, bir maden kontrol ve yönetim 
raporlama çözümü olan Pitram’i uygulamak üzere MICROMINE 
ile görüşmüştür. Pitram, başlıca aşağıda sıralanan nedenlerle 
seçilmiştir.

MICROMINE yazılımı, Türkçe ve İngilizce kullanılır hale ge-1. 
tirilebilmiştir. ÇBİ elemanlarının çoğunun anadili Türkçe 
dir. Pitram ayrıca kullanıcılara istedikleri dili seçme imkanı 
sağlamıştır. Herkes kolaylıkla Pitram’a ulaşabilmektedir.

Pitram, üçüncü parti ERP (Enterprice Resource Planning – 2. 
Şirket Kaynak Planlama) uygulamaları ile SAP dahil, enteg-
re olarak çalışabilmektedir. Maden verileri anlamlı bilgiler 
haline getirilerek diğer kaynaklardan gelen bilgiler ile bir-
leştirilebilmiş, ÇBİ iş bilgilenme kapasitesini yükseltmiş ve 
genel yönetim ile maden yönetimi iyileştirilmiştir.

Sistem uygulamasına problemsiz geçmeyi ve çalışanların 3. 
kabulünü sağlayan kültürel hassasiyetleri dikkate alan Pit-
ram uygulanmasına MICROMINE’nın katkısı, Pitram’ın ter-
cih edilmesinde etkili olmuştur. 

Problem
ÇBİ’nin madendeki üretimdeki sorunlarının ana nedeni, yer altın-
daki zayıf zemin koşulları ile mevcut tahkimatların giderek artan 
yenilenme ve bakım ihtiyacıdır. Bu problemi çözmek için kaynak-
ların koordinasyonu iyileştirilmelidir. Maden personelinin yapılan-
dırılması iş yeri verimini arttırmaya yeterli gelmemektedir. Yer altı 
çalışanları üç madencilik ekibine bölünmüştür: Taban Taşı Ram-
pası (Ana Geliştirme), Tahkimat ve Üretim. Görevleri ve öncelikleri 
belirlemek üzere her ekibe bir vardiya amiri görevlendirilmiştir. 

Her ekip farklı sorumlulukları yüklenmiştir (Tablo 1). Aktiviteleri 
diğer takımlara bağlıdır. Bazı hallerde bir ekip, diğer bir ekibin 
işini bitirememesi nedeniyle,  kendi işlerini tamamlayamayacak 
duruma düşebilir. 

Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) bir bakır ve çinko yer altı maden işletmesidir. 
Türkiye’nin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısında, Rize ili, Çayeli ilçesi 
sahilinden 10 km içeride yer almaktadır. Maden 1994 yılında açılmıştır ve 
en az 2018 yılına kadar faaliyet göstermesi beklenmektedir. ÇBİ’nin sahi-
bi olan Inmet Mining Ltd’ nin merkezi ise Kanada’da olup, şirket Türkiye, 
İspanya ve Finlandiya’da faaliyet göstermektedir. 



Maden Ekibi  Ana Aktivite Ana Ekipman Saha

Taban Taşı Geliştirme
Jumbo, patlatma, civatalama, 
beton püskürtme

800 kotu altı

Tahkimat
Tahkimat, malzeme ve 
servis

Civatalama, beton püskürtme, 
civata deliği delgisi, platformlar

800 kotu üstü

Üretim
Üretim panosu delme, 
patlatma, malzeme alma 
ve taşıma

Jumbo üretim delikleri açma, 
patlatma, LHD ve kamyon

800 kotu üstü 
tüm

Tablo 1: Ekip sorumlulukları

Pitram
 

Maden işletmenizde üretim maliyetlerinizi kontrol etmek ve verimliliği artırmak için işletme faaliyetleri üzerinde kontrol kurulması 
gerekir. MICROMINE’nın bir maden kontrol ve yönetim raporlama çözümü olan Pitram ile başta ekipman, eleman ve sarf 
malzemeleri olmak üzere tüm üretim kaynaklarınızın performansını ölçüp raporlayabilirsiniz.

Maden işletmesinde üretimi arttırmak, maliyetleri düşürmek ve kaynakları daha etkili yönetebilmek için tedbir alınması gereken 
alanlar belirlenir ve geliştirme planları formüle edilir.

www.micromine.com            T: +44 (0) 203 176 0080            E: mmuk@micromine.com

Örnek olarak üretim ekibi, bir üretim panosunda eğer atık ka-
yacı yükleyemez ise geliştirme operasyonu ertelenmiş olabilir 
veya tahkimat ekibi üretim panosunda çalışmasını bitireme-
diğinden dolayı üretim çalışması ertelenmiş olabilir. Sonuç 
olarak, verimsizlik aşikar bir şekilde ortaya çıkmakta ve üretim 
randımanı düzensiz hale gelmektedir.

ÇBİ 2010 yılında maden ekip sayısını üçten ikiye indirmiştir. Per-
sonel ve ekipman birimleri daha geniş iki ekipte toplanmıştır. 
ÇBİ yönetimi bunu yapmakla, mevcut kaynakları daha iyi kul-
lanma ve yer altı tahkimat verimliliğinde yükselme hedeflerini 
yakalamayı umut etmiştir. 

Bu çalışmaların başarıya ulaşması, üretim randımanında en önem-

li sorun olan yer altı tahkimatı iyileştirmede yığılmayı azaltacaktır. 
Yeni oluşturulan iki ekip yer altı tahkimatı ve üretim ekipleri 
olup her ekibe bir vardiya amiri tayin edilmiştir. Ekip sayısının 
azaltılması, vardiya amiri sayısını da azaltmıştır. Serbest kalan 
vardiya amirleri, maden kontrol işlerinde görevlendirilmiştir.

Çözüm
ÇBİ yönetimi, şirketin amaçlarına ulaşması konusunda devam 
eden çalışmalardaki problemleri çözmek için üçüncü parti bir 
uygulamanın gerekli olduğuna karar vermiştir. Her ne kadar 
şirket içindeki değişikliklerle bazı ilerlemeler sağlanmış olsa da, 
daha belirli bir eylemin yapılması gerekmekteydi.

ÇBİ, maden kontrol alanında çözüm sağlayan madencilik yazılım 
firmalarını değerlendirip karşılaştırdıktan sonra MICROMINE’ın 
maden kontrol ve yönetim raporlama çözümü olan Pitram’i 
daha detaylı olarak incelemeye karar vermiştir. 

MICROMINE, yer altı işletme deneyimi, üçüncü parti ERP uygu-
lamaları ile uyumluluk, üstün yazılım fonksiyonları ile en uygun 
çözüm sağlayıcısıdır. Yerel ihtiyaçlar ile buluşmak üzere tüm 
çözümleri sağlayan yazılımları geliştirmeye odaklanmış olan 
MICROMINE, ÇBİ’ye Pitram’i ne sadece İngilizce ne de Türkçe 
olarak sunmuş, istendiği anda bir dilden diğerine geçişi müm-
kün kılmıştır. Bu sayede tüm elemanların madende uygula-  
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maları kullanır hale gelmesini etkinleştirmiştir.

Ağustos 2010’da Pitram Kontrol’ün ÇBİ’ye alınması ve uygula-
maya konması amacıyla MICROMINE ile anlaşma yapılmıştır. 
Pitram Kontrol, Pitram ürünlerinin sağlayabileceği dört çözüm-
den bir tanesidir. 

ÇBİ için en önemlisi, Pitram Kontrol ile maden kontrol odasında 
bir vardiya koordinatörü tüm kaynakları izler ve görseller. Ger-
çek zamanlı raporlama ve iş programlama kapasitesi nedeniyle, 
vardiya koordinatörü Pitram ile bilgiye dayalı karar oluşturabilir 
ve kaynakları daha verimli yönlendirilebilir hale gelmiştir. 

Bu özellikler ÇBİ’de verimlilik artışı ve üretim hedeflerine ulaş-
ma adına önemli gelişmeler sağlamıştır. 

Projenin başarılı olarak yerine getirilmesinde önemli konular:

Maden Kontrol Odası’nın oluşturulması.  •
Değişikliklerin etkisini minimize etmek için proje uygulama  •
zamanlaması
Projenin sosyal etkisinin yönetilmesi nedeniyle bir Üst Kurul  •
oluşturulması 
Projeyi gerçekleştirmek üzere Maden Kontrol Projesi ekibi- •
nin oluşturulması.

Maden Kontrol Odası
ÇBİ’de Pitram uygulamasının en önemli elemanlarından birisi 
Maden Kontrol Odası kurulmasıdır. Tüm madencilik faaliyetle-
rinin canlı olarak izlenmesini temin etmek üzere Maden Kont-
rol Odası, yer altı sisteminden gelen bütün bilgilerin aktığı bir 
merkez olarak hareket eder. Deneyimli vardiya amirleri (ÇBİ’de 
vardiya koordinatörü olarak bilinen) madeni, Maden Kontrol 
Odası’nda günde 24 saat yönetirler.

Kontrol odasında, Pitram kullanan vardiya koordinatörü, yer altı 
işletmesinde çalışanlar ile telsiz iletişimi kurarak madencilik fa-
aliyetlerinin “gerçek zamanlı” kaydedilmesini sağlar. Bu verileri 
kullanan Pitram, madencilik faaliyetlerinin durumu, personel ile 
ekipmanın yerleri ve pozisyonları dahil olmak üzere tüm ope-
rasyonun görsel bir sunumunu sağlar. ÇBİ’nin Maden Kontrol 
Odası aynı zamanda havalandırma, mikrosismik gözlemleme, 
pompalama, kuyu nakliyesi ve dolgu işlemi dahil olmak üzere 

tüm kritik madencilik fonksiyonlarının gözlenmesi ve kontrol 
edilmesini sağlar. 
 
Vardiya koordinatörü, vardiya hedeflerine ulaşılmasını sağla-
mak üzere bu bilgileri kullanarak kaynakları yeniden başka yere 
tahsis edebilir ve üretim ayarlamaları yapabilir. Üretim bilgileri 
anlık olarak vardiya raporlarında yer alarak işletmecilerin, ba-
kımcıların ve teknik elemanların gösterge panellerinde bilgisi-
ne sunulmaktadır. 

ÇBİ’de Maden Kontrol Odası’nın devreye alınması, izleme, yön-
lendirme ve iş önceliklerini belirleme gibi klasik görevlerde var-
diya amirlerini rahatlatmıştır. Vardiya amirleri artık emniyete ve 
maden üretimine daha fazla zaman ayırabilirler. Sonuç olarak 
çok az sayıda iş tekrarlanır hale gelmiş ve verimlilik artmıştır.

Aşamalı Uygulama
ÇBİ, Pitram uygulamasının operasyon ve yer altı maden yöneti-
minde temel kültürel değişimleri getireceğini fark etmiştir. ÇBİ, 
sorunsuz uygulamayı sağlamak üzere çözümü üç aşamada ger-
çekleştirmeye karar vermiştir (Tablo 2).

Aşamalı uygulama stratejisi kültürel dengeyi sağlar, üretimde ak-
saklık olmasını minimize eder. Birinci aşamadan önce, ÇBİ en de-
neyimli vardiya amirlerini maden kontrol odasına yönlendirmiştir.

Yönlendirme Komitesi
ÇBİ’de Pitram uygulaması, maden operatöründen kilit bilgileri, 
telsis ile Maden Kontrol Odası’na iletmesini ister.  Pitram uygu-
lamasına tüm elemanlar dahil olacağından, çalışanlarca “ka-
bullenme” projenin başarısı için önemli bir gereklilik olacaktır. 
ÇBİ “değişime direnç” göstermeyi en büyük risk olarak tanımla-
mıştır. Bu rahatsızlığı yönetmek ve projeyi ilerletmek için, ÇBİ 
Liderlik Takımı’ndan oluşan üyelerden Yönlendirme Komitesi 
kurmuştur.  Bu takımın hedefleri:

Personel arasında operasyonu sahiplenme duygusunu ya- •
ratarak, projenin insani ve sosyal yönlerini öne çıkarmaya 
yardımcı olmak,
Personel tarafından sistemin çabuk kabullenilmesini sağlamak. •

Yönlendirme Komitesi, çalışanlarına Pitram’ın gelecekte ma-
denin başarısı için önemli olduğunu anlatan birkaç girişimde 
bulunulmuştur. Bu girişimler; 

Aşama Eylem Alınan Sonuçlar Durum

Birinci
Aşama

Pitram’ın Türkçeye  •
tercüme edilmesi
Kontrol Odasının  •
kurulması
Pitram’ın uygulan- •
ması

Maden Kontrol Odasında  •
canlı olarak tüm madencilik 
faaliyetlerinin görselleşti
Otomatik raporlama ile  •
tabloların çoğu elendi
Vardiya Amirleri güvenlik  •
ve iş gücü üzerine daha çok 
zaman ayırabildi

Tamamlandı

İkinci 
Aşama

Tenör Kontrol’ün  •
başlatılması
Vardiya Planlayıcının  •
başlatılması

Malzeme ve tenör izleme •
Stockpile ve orepass izleme •
Gerçek zamanlı güncelle- •
meler ile haftalık ve vardiya 
planlarının entegrasyonu

Birinci eğitim 
tamamlandı. 
Şimdi ÇBİ’nin 
ihtiyaçlarına göre 
uyarlanıyor.

Üçüncü 
Aşama

SAP Entegrasyon –  •
İnsan Kaynakları (İK)

Sistemler arasındaki bilginin  •
otomatik yönlendirilmesi

İK entegrasyonu 
gerçekleştirildi.

Tablo 2: Pitram Uygulama Stratejisi

Operatör, sondaj numunelerini kutulara yerleştiriyor
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“Maden Kontrolü - Geleceğimize Yatırım Yapar” sloganının  •
tanıtılması 
Açık bir şekilde yönetimin projeye bağlılığını göstermek •
Inmet’in Yönetim Direktörü ve Başkan Yardımcısı’nın projenin  •
önemi üzerinde konuştuğu sosyal aktiviteler düzenlemek
Uygulama hakkında bir haber bülteni  basılması •

Maden Kontrol Proje Takımı 
Yönlendirme Komitesi’nin yanı sıra, ÇBİ’nin sistem uygulaması-
na kolay geçiş sağlanması için Maden Kontrol Proje Takımı oluş-
turulmuştur. Bu takım yazılımın geliştirilmesi, donanım alımları 
ve kurulumları, eğitimleri ve proje idaresi üzerine odaklanmış-
tır. Ayrıca sistemin gelişimini takip etmek, projenin zamanlama 
ile uyum sürecini takip etmek için MICROMINE ile düzenli web 
ve tele-konferans görüşmeleri düzenlemiştir. 

Birinci aşama süresince, tüm çalışanların rahat anlayabilmesi 
için MICROMINE, Pitram’i Türkçe’ye çevirmiş ve yazılımı ÇBİ nin 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Daha sonra, Maden Kontrol 
Proje Takımı sahada eğitim ve sistem uygulaması yapmıştır. Bu 
uygulamalar şunları içermektedir:

Maden kontrol odasına personel tahsisi ve Pitram’a veri  •
eklemede sorumlu vardiya koordinatörleri için yoğunlaştı-
rılmış eğitim.

Hangi tür bilgiler için maden kontrol odasıyla iletişime geçi- •
leceği ve bunun ne zaman yapılacağı konularında madenci-
lik ve bakım elemanlarının eğitimi.

Ofislerindeki bilgisayarlardan aktiviteleri nasıl gerçek za- •
manlı görebilecekleri ve Pitram raporlarını nasıl oluşturacak-
ları hakkında madencilik ve bakım elemanlarının eğitimi.

Kuyu, paste dolgu ve shotcrete batch plan operatörlerinin  •
eğitimi:  Pitram’a direkt olarak nasıl veri aktaracakları vardiya 
koordinatörlerinin yükünü azaltmak ve zamanlarını yer altı 
aktivitelerinin planlanıp koordine edilmesinde kullanılması-
nı sağlamak.

Elde Edilen Sonuçlar
ÇBİ Pitram’ı üretimi arttırmak, işletme verimliliğini arttırmak ve 
maliyeti düşürmek amacıyla kullanmıştır. Maden işletmesinde 
iyileşmeleri kontrol etmek için “Gerçekleşen Hedef Yüzdesi” 
çalışması kullanılmıştır. Bu çalışma ile altı faaliyette, uygulama 
önce ve sonrasındaki üretim miktarları karşılaştırılmıştır. 

Uygulamadan 
itibaren ÇBİ, 
belirlenen he-
defe ulaşarak 
aktivite mik-
tarını en az iki 
katına çıkart-
mıştır. Bu so-
nuç olarak or-
talama bütün 
aktivitelerde % 
10 verim artışı demektir.  Özellikle geliştirme % 9, beton kapla-
ma % 16, kaya civatalama % 25, kablo civatalama %12, üretim 
deliği % 10 ve geri dolgu % 2 yükselmiştir. ÇBİ’nin amaçları olan 
üretim artışı ve maliyet azalması gerçekleştirilmiştir.

Diğer Faydalar
Hedeflerin gerçekleşmesine ek olarak Pitram, aşağıda belirtildi-
ği gibi ÇBİ’de planlama, iletişim, emniyet, bilgi toplama ve saha 
koordinasyonu konularında iyileşmeler sağlamıştır:

SAP dahil olmak üzere üçüncü parti ERP çözümleri ile en- •
tegrasyon, yönetime bilgilendirilmiş kararlar almasına yar-
dımcı olma.
Merkezi karar verici rolü olan vardiya koordinatörünün dev- •
reye alınması.

Gerçek zamanlı verilere her alanda erişim. •
Otomatik olarak rapor oluşturma. •
Daha hızlı ve az emekle rapor oluşturma.   •
Vardiya içi gerçek zamanlı vardiya raporları- •

nın hazırlanabilmesi.
Herhangi bir PC üzerinden üretim durumu- •

nun ve ekipman mevcudiyetinin takip edilmesi. 
Vardiya devir teslimlerinde kesin ve güncel  •

bilginin elde edilmesi.
Maden kontrol odası ve bakım elemanları arasın- •

da vardiya önceliklerinin belirlenmesinde gelişim. 
Devam eden iyileştirmelerde başvurulabile- •

cek daha güvenilir üretim veri tabanı.   
Şekil 1: Uygulama Öncesi ve Sonrası Sonuçlar

Yer altında uzaktan kumandalı kepçe ile cevher taşıma

Yer altında vardiya amiri inceleme yaparken
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Mapek, Sondaj
Çamurunda da Lider

Madencilik Türkiye (MT): Kendinizi ve firmanızı bize tanıtır 
mısınız?

Çağdaş Buharalı (ÇB): 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ma-
den Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Maden sektörü-
nün farklı alanlarında satış ve pazarlama mühendisliği yaptıktan 
sonra yaklaşık iki yıldır Mapek Makine’de Ürün Müdürü olarak 
görev almaktayım. 1992 yılında kurulan Mapek Makine, başta 
enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup, özellikle dünyanın 

önde gelen sondaj makine ve 
ekipmanlarını üreten firmala-
rını uzun yıllardır Türkiye’de 
başarı ile temsil etmekte ve 
sondaj sektörüne servis ve 
danışmanlık hizmeti vermek-
tedir.

Sondajın bütün dallarında 
faaliyet göstermekte olan 
firmamız, mesleki tecrübesi 
toplamda 210 yılı bulan yetiş-
miş kadrosu ile teknik danış-
manlık, satış ve satış sonrası 
servis hizmeti vermektedir. 

Ankara depolarımızda bulunan yedek parça ve ekipman stoğu-
muz Türkiye’nin en büyük stoğudur.

Sondaj Makinesi, sondaj ekipmanları, sondaj çamuru katkı mad-
deleri konusunda yurt içi ve yurt dışı teknik eğitim almış satış ve 
servis elemanlarımız, müşterilerimizin sondaj ile ilgili tüm ihti-
yaçlarına anında cevap verebilecek teknik yeterliliğe sahiptir.

Mapek Makine 2000 yılında dünyanın en büyük sondaj çamur 
servis firmalarından biri olan Baroid IDP ile yapmış olduğu işbir-
liği ile Türkiye’de petrol sektörü haricine sondaj kimyasallarının 

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Başta maden, petrol ve jeotermal olmak üzere her türlü yer altı kaynağı-
nın aranması konusunda çalışan firmaların en önemli tedarikçilerinden 
birisi olan Mapek Makine, sahip olduğu temsilcilikler ve kendi ürünleri ile 
arama sektörüne 1992 yılından beri yoğun ve kaliteli şekilde hizmet ver-
meyi sürdürmektedir. Her türlü sondaj makinesi, malzemesi ve ekipma-
nının tedariği konusunda Ankara’daki merkezinden ve yine Ankara’daki 
deposundan çalışmalarını yürüten şirketin son yıllarda üzerine önemle 
eğildiği sondaj kimyasalları konusunda, firmanın BOR-BEN  Ürün Müdürü 
Maden Mühendisi Çağdaş Buharalı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Buharalı 
bize sondaj çamurunun önemi ve şirketin bu alandaki ürünleri ile ilgili 
çeşitli bilgiler aktardı.

Bu
 b

ir
 re

kl
am

dı
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      Mapek, 
verdiği kurslar 
ve seminerler ile 
ülkemizde petrol 
harici sondajlarda 
da sondaj sıvısının 
kullanımını 
sağlamıştır
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tanıtımını, uygulama-
sını ve satışını yap-
maya da başlamıştır. 
2000 yılından itibaren 
sondaj sıvıları konu-
sunda vermiş olduğu 
çok sayıda uygulamalı 
kursları ve seminerleri 
ile sondajla doğrudan 
ve dolaylı olarak ilgili 
1000’den fazla kişi-
ye eğitim vermiştir 
ve ülkemizde petrol 
harici sondajlarda da 
sondaj sıvısının kul-
lanımını sağlamıştır. 

Bugün sondajcılarımızın sondaj sıvılarını ve katkı maddelerini 
sondajın bir parçası olarak kabul edip yaygın olarak kullanma-
ları bizim yürüttüğümüz uzun süreli ve yaygın eğitim seminer-
lerimizin neticesidir.

BOR-BEN’in Baroid IDP ile yapmış olduğu iş birliğinde elde et-
tiği tecrübeler neticesinde geliştirdiği ürünler aynı kalitede ve 
daha uygun fiyatlarda sondaj sektörüne sunulmaktadır. Ayrıca 
bunlardan daha da önemlisi, Türkiye’nin karmaşık ve zor for-
masyonlarına göre tasarlanmış olmaları da sondajcılarımıza 
ayrı bir avantaj sunmaktadır.

Mapek Makine’nin yan kuruluşlarından olan BOR-BEN özellikle 
maden, su, jeotermal ve endüstri sondajları için kullanılan ça-
mur kimyasalları konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Mapek 
Makine’nin sektördeki 20 yıllık tecrübesinden de yararlanarak 
sondajda kullanılabilecek kimyasalları belirleyen, geliştiren ve 
kullanıcılarına sunan BOR-BEN, 
ürünlerini kendi laboratuarlarında 
ve uluslararası laboratuarlarda test 
ettirmekte ve kalite onayı almak-
tadır. BOR-BEN, müşterilerine sun-
duğu ürünlerin bir kısmını yurtdı-
şında özel olarak ürettirmektedir.

(MT): BOR-BEN Kimyasalları’nın 
ürün gamı nelerden oluşmak-
tadır?

(ÇB): BOR-BEN, sondaj çamuru 
kimyasalları konusunda yurt içi ve 
yurt dışında eğitim almış mühen-
disleri ile sürdürdüğü AR-GE çalış-
maları sonucunda oldukça geniş 
bir ürün gamına kavuşmuştur. Fir-
mamız, kuyu dengeleyici, viskozi-
te arttırıcı, filtrasyon kontrolü sağ-
layıcı, dizi yağlayıcı, kil çözücü ve 
çamur ağırlığı arttırıcı gibi ürünleri 
POLY-MUD (toz-sıvı), BOR-PAC-R, 
BOR-PLUG, BOR-PENETROL, TORK-

LUBE ve HAZIR ÇAMUR gibi ticari adları ile müşterilerin kullanı-
mına sunulan 20’den fazla ürün çeşidine sahiptir.

Su kaybı kontrol katkısı olan BOR-PAC-R, % 97 saflıkta selülozik 
bir polimerdir. Başlıca görevi sondaj sıvısındaki olası su kaybını 
önleyerek çamur sistemini dengede tutmak olan BOR-PAC-R 
ayrıca kuyudaki yıkılmaların önlenmesi ve daha sağlam bir filt-
re kekinin oluşması konusunda büyük yararlar sağlamaktadır. 
% 97 saflığa sahip olduğundan içeriğinde kum, bentonit vb. 
katkı maddeleri bulunmamaktadır. Bu sayede piyasada bulu-
nan diğer PAC ürünlerine göre daha düşük miktarlarda kullanıl-
dığında bile çok yüksek performans sağlamaktadır.

Etkin bir kil - şeyl dengeleyicisi olan POLY-MUD (sıvı - toz), sür-
dürülen uzun Ar-Ge çalışmaları neticesinde, müşterilerimizin 
alışkanlıklarına göre hem sıvı hem de toz olarak yurt dışında 
ürettirilmektedir. Uzun molekül boyları sayesinde bilinen son-
daj polimerlerine göre çok daha az kullanılması durumunda 
bile istenilen performansı fazlasıyla gösterebilmektedir. 

Kil ve şeyl dengeleyici Akriliamid Polimerleri grubundan olan 
POLY-MUD, sondaj sırasında geçilen killi ve şeyli formasyonları 
dengeleyerek kuyuda takımın sıkışmasını önler ve kuyunun yı-
kılması tehlikesini ortadan kaldırır. Ayrıca viskozitesi sayesinde 
sondaj sıvısının taşıma kapasitesini arttırarak sondaj kesintileri-
nin kuyudan dışarı taşınmasını ve bu sayede matkabın önünün 
temizlenmesini sağlar, sondaj dizisini yağlar ve karot verimini 
arttırır.

Sondaj uygulamalarında tüm takımın yağlanmasını sağlayarak 
oluşan sürtünmeleri en aza indiren, yüksek kaliteli çevre dostu 
bir ürün olan TORK-LUBE, PAC’ın ve diğer sondaj çamuru kim-
yasallarının karışmasını da kolaylaştırarak bunlardan azami  
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verim alınmasını sağlamakta ve sondaj dizisinin kullanım öm-
rünü de uzatmaktadır.

Killerin, matkap üzerine ve sondaj dizisine yapışmasını engelle-
yerek matkabın kafa yapmasını ve takımın sıkışmasını engelle-
mek amacıyla geliştirilmiş ürünümüz ise BOR-PENETROL ticari 
adı ile piyasa sunulmuştur. Killi formasyonlarda matkaba kilin 
yapışmasını engelleyerek bu tür formasyonlarda delgi hızını da 
arttırdığı açıkça görülmüştür. Bu kimyasal ayrıca, sondaj sıvısı-
nın yüzey gerilimini azaltarak, sert şeyli formasyonların sürekli 
olarak öğütülmeden, kırıntıların yukarı taşınmasını sağlamakta 
da kullanılmaktadır.

BOR-BEN ürün gamında kaçak önleyici polimer grubunda da 
BOR-PLUG ürünümüz müşterilerimizin kullanımına sunulmuş-
tur. Özellikle karotlu sondajlarda karşılaşılan formasyon çat-
laklarını kapatarak sondaj sıvısının devir daimini sağlamaya 
yönelik kullanılan BOR-PLUG su ile karıştırıldığında hacmini 
arttırarak kaçağı kapatan bir polimerdir. 

Tüm ürün gamımız içerisinde, tamamen kendi geliştirdiğimiz 
bir ürün olan BOR-BEN HAZIR ÇAMUR (READY-MUD), dünyada 
bir ilk olarak her türlü formasyonda onlarca çamur kimyasalının 
yaptığı işi tek başına yapmak üzere hazırlanmıştır. 

(MT): BOR-BEN HAZIR ÇAMUR (READY MUD)’u dünyada tek 
yapan özellik nedir?

(ÇB): Hazır çamur, yaklaşık sekiz ay süren Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda, BOR-BEN mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve 
dünyada muadili olmayan patenti bize ait olan bir üründür. Az 
önce de belirttiğim üzere onlarca çamur kimyasalının yaptığı 
işi tek başına yapabilmektedir. Kullanımı son derece kolaydır. 
Hassas ölçümlerimiz sonucunda 4,8 kg olarak tespit ettiğimiz 
miktarı içeren standart bir paket HAZIR ÇAMUR (READY- MUD) 
torbası, 1m3 suyla ve 25 kg bentonit ile karıştırıldığında kullanı-
ma hazırdır. Ayrıca bentonitin kullanılmaması gereken sondaj 
sıvılarında da HAZIR ÇAMUR (READY -MUD) sadece su ile karış-
tırılarak hazır hale gelebilmektedir. PH düzenlemesinden suyun 
sertlik ayarına, filtrasyon kontrolünden kuyu dengesinin sağ-
lanmasına ve hatta sondaj dizisinin yağlanmasına kadar son-
daj yapmak için gerekli tüm koşulları tek seferde ve tek ürünle 

sağlayabilen HAZIR 
ÇAMUR (READY-MUD), 
yapılan saha testlerin-
de çok olumlu sonuç-
lar almıştır.   

HAZIR ÇAMUR (READY-
MUD), özelikle zamana 
karşı yarışılan ve  zorlu 
sondaj operasyonların-
da çok büyük avantaj 
sağlamaktadır. Bir son-
daj sıvısı hazırlanırken, 
farklı katkı maddeleri 

belli bir düzen içerisinde sırayla eklenir ve her bir katkı mad-
desi için gerekli olan minimum bir karışma süresi vardır. Birden 
fazla katkı maddesinin konulması gereken durumlarda sondaj 
sıvısını hazırlamak ciddi vakit kaybına neden olabilmekteyken 
HAZIR ÇAMUR (READY-MUD) ile bu zaman kaybını ortadan 
kaldırabiliyoruz. Bir m3 suya bir paket dökülüp karıştırılması ile 
kısa sürede sondaj sıvınız hazır hale gelmektedir.

(MT): Son olarak, Türkiye’de özellikle maden arama sondaj-
larında kimyasal kullanımının durumunu nasıl görüyorsu-
nuz?

(ÇB): Bunu sevinerek söylüyorum ki, Türkiye’de maden arama 
sondajlarında kimyasal kullanımının önemi her geçen gün 
artmaktadır. Bu iyi gelişmenin sebeplerine gelecek olursak, 
Türkiye’de artık geçmişe göre daha derin sondajlar yapılmakta-
dır. Derin sondaj demek daha fazla risk demektir. 150 metrede 
sıkışan bir takımın getirdiği maddi kayıp ile 800 metrelik bir takı-
mın kaybı arasında ciddi fark bulunmaktadır. Sondajcılar, derin-
lik arttıkça yükselen riski bir nebze olsun azaltmak için kimyasal 
konusunda hassas davranıyorlar. Doğru formasyonda doğru 
sondaj sıvısının uygulanmasının getirdiği yüksek performans 
ve verimlilik artık tüm sondajcılarımız tarafından bilinmektedir. 
Biz de tüm müşterilerimize her türlü sondajlarında mutlaka ge-
rekli sondaj kimyasallarını doğru yerde doğru miktarlarda kul-
lanmalarını tavsiye ediyoruz. Sondaj kimyasalı, önceden alınan 
bir önlemdir, iş işten geçtikten sonra sondaj kimyasallarından 
çok büyük bir fayda beklemek doğru olmayacaktır.

(MT): Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz Çağdaş 
Bey.

(ÇB): Bana ve şirketime bu fırsatı verdiğiniz için ben de size te-
şekkür ederim.   
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ALS Lab,
Maden ve Çevre Analizleri İle
Sektörün Hizmetinde

Madencilik Türkiye (MT): Yedi kıtaya yayılan ALS Grubu’nun 
geçmişi ve güncel küresel faaliyetleri hakkında genel bilgi 
verir misiniz?

Ali Atlı (AA): ALS ilk olarak 1975 yılında Queensland 
Avusturalya’da kurulmuştur. Şu an 9000’den fazla personeliyle 
60’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. ALS Grup ulusla-
rarası analitik laboratuvarları ve test hizmet gruplarından oluş-

maktadır. ALS küresel olarak 
geniş ve ihtiyaçlara cevap 
veren ürün yelpazesi ile bir-
çok farklı sektöre hizmet ver-
mektedir. Şirketimiz analitik 
jeokimya konusunda dünya-
nın çeşitli yerlerinde bulunan 
ve sayısı 300’ü aşan labora-
tuvarları ile müşterilerimize 
hizmet vermektedir. Yılda 16 
milyonun üzerinde numune 
sayısı ile analitik analiz ala-
nında dünya lideridir.

(MT): ALS Laboratuvarı Türkiye’de ne zaman faaliyete baş-
ladı? ALS’nin Türkiye’yi seçme nedenlerinden de bahseder 
misiniz?

(AA): ALS Türkiye faaliyetlerine 2001’de numune hazırlık labo-
ratuvarıyla başladı. ALS Grubu’un Türkiye’yi seçmesinin birçok 
sebebi var. Bunların en önemlilerinden bahsedecek olursak, 
Türkiye’nin jeopolitik önemi, Ortadoğu ve Avrupa’daki maden-
lere yakın olması ve hızla gelişen Türk madencilik sektörünü 
söyleyebiliriz.

(MT): İstanbul ve İzmir’de iki farklı ofisiniz bulunuyor. Ofis-
lerde yapılan işler farklı mı yoksa merkez - şube şeklinde 
mi çalışıyorsunuz? Türkiye’deki organizasyon hakkında bil-
gi almak istiyoruz.

(AA): Merkez - Şube olarak çalışıyoruz. İstanbul’daki ofisi-
miz çevre laboratuvarımıza bağlı olarak hizmet vermektedir. 
İzmir’deki merkezimiz çevre ve madencilik sektörüne her ko-
nuda hizmet vermektedir.

(MT): İzmir’deki tesisinizi yeni adresine taşıdınız. Yeni çalış-
ma alanınıza geçişle birlikte hizmetlerinizde de bir gelişme 
yaşandı mı?

(AA): İzmir’deki yeni laboratuvarımız Türkiye’deki ve yurtdı-
şındaki müşterilerimizin bütün analizlerini tek bir çatı altında 
yapmaları ve kısa sürede analiz sonuçlarına ulaşabilmeleri için 

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Dünyanın önde gelen analitik laboratuvarlarından birisi olan küresel şir-
ket ALS Grubu ülkemizde de bir tesis ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
2001 yılından beri ülkemizde numune hazırlama ve analiz hizmetleri ve-
ren şirket, müşterilerine sunduğu kalite standartları ve hizmet kolaylıkları 
ile göz dolduruyor. Uyguladığı standartlar nedeniyle özellikle maden sa-
halarının değerlendirilmesi sırasında analiz sonuçları dikkate alınan sayılı 
laboratuvarlardan birisi olan ALS Grubu’nun Türkiye Genel Müdürü Ali 
Atlı ve Laboratuvar Müdürü Hüseyin Galan ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
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      İzmir 
laboratuvarımız 
2000 m² kapalı 
alanda, yılda 
300.000 numune 
kapasitesi ile 7/24 
çalışmaktadır

ALS Grubu’nun Türkiye Genel Müdürü Ali Atlı
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tasarlanmıştır. Laboratuvarımız 2000 m² kapalı alanda, yılda 
300.000 numune kapasitesi ile 7/24 çalışmaktadır.

(MT): Ülkemiz madencilik sektörüne yönelik hizmetleriniz-
den bahseder misiniz? Türkiye’de yer alan tesisinizde han-
gi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz?

Hüseyin Galan (HG): Türkiye’deki laboratuvarımızda numune 
hazırlık, FA Au (Fire Assay - Altın), temel metallerden Ag (Gü-
müş), Cu (Bakır), Pb (Kurşun), Zn (Çinko), Fe (Demir) analizleri 
ile toplam sülfür ve sülfit sülfür analizlerini mineral departma-
nımızda, su kirliliği kontrol yönetmelikleri çerçevesinde ağır 
metaller ve anyonların analizi ile birlikte serbest klor analizini 
de çevre departmanımızda gerçekleştirmekteyiz.

Şu an için mineral müşterilerimizden yo-
ğun talep gören ICP paketlerimiz için ise 
Vancouver’daki laboratuvarlarımızı kulla-
nıyoruz. Bu analizleri 2012’nin başlarından 
itibaren İzmir laboratuvarımızda yapmak 
için çalışmalarımızı yoğun şekilde devam 
etmektedir. Böylece müşterilerimiz kısa 
sürede ICP sonuçlarına ulaşmasını hedef-
lemekteyiz.

Ayrıca endüstride öncü Webtrieve™ siste-
mi sayesinde müşterilerimiz gönderdikleri 
numunelerinin hangi aşamada olduğunu ve sonuçları, internet 
bağlantılarının olduğu her yerden online olarak görebilmekte-

dir. Yakın zamanda eklenen karot fotoğrafı hizmetimiz sayesin-
de müşterilerimiz karot fotoğraflarını analiz sonuçlarıyla yan 
yana Webtrieve™ sistemi üzerinden görebilmekte ve arşivleye-
bilmektedir.

(MT): Webtrieve™ ve özellikle karot fotoğraflarını analiz 
sonuçlarıyla yan yana görebilme hizmetinden bahsettiniz. 
Bu konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Sistem na-
sıl çalışıyor?

(HG) Webtrieve™ sistemi ALS’nin çok önemli bir parçası olmaya 
devam etmektedir. En basit anlamı ile sistem, müşterilerimizin 
numunelerini takip etmesini ve sonuçlarına güvenli bir şekilde 
internet üzerinden ulaşılabilmesini sağlar. Sistem aynı zaman-
da yollanan numune miktarları, kontrol standartları ve sonuç 
bildirim zamanları ile ilgili istatiktiksel bilgiler, akış şemaları ve 
istenildiğinde karot fotoğraflarını görüntüleme sistemine erişi-
mi sağlar.

Karot fotoğrafı görüntüleme sisteminin çalışma prensibi de çok 
basittir. Müşterilerimiz bize çektikleri karot fotoğraflarını sağla-
dıktan sonra biz bu fotoğrafları derinliklerine göre işleyip, fotoğ-
rafları ucuca ekleyip tek bir fotoğraf oluşturuyoruz. Bu şekilde 
sisteme kaydedilen fotoğraflar, bu karotlara ait jeokimyasal ana-
liz sonuçları ile ilişkilendiriliyor. Bu şekilde Webtrieve™ sistemi 
sayesinde müşterilerimiz tarafından istenilen sonuçlar, grafiksel 
olarak yan yana görüntülenebilmektedir. Aynı zamanda isteni-
len derinlikler çatlak yoğunluğu, mineraloji ve kayaç dokusunu 
incelemek amacıyla büyütülebilmektedir. Bu hizmet çok önemli 

iki konuda müşterimize yardımcı olmaktadır. Birincisi, analiz so-
nuçları belli olduğu andan itibaren cevherli kayaçlar ile cevher-
siz kayaçların jeokimyasal karakteristiklerinin çok hızlı bir şekilde 
karşılaştırılması mümkün olur. İkincisi, internet bağlantısı olan 
her yerden şirket içi veri erişimine ve paylaşımına çok yüksek 
güvenlikli bir sistem üzerinden şifre aracılığı ile olanak sağlanır.

(MT): Türkiye’deki laboratuvarda gerçekleştirdiğiniz ana-
lizlerin dışında hangi işlemler için yurt dışındaki laboratu-
varlarınızı kullanıyorsunuz?

(HG): Kömür, mineraloji, metalurji ve endüstriyel alanlardan 
aldığımız numuneler için yurtdışında bulunan ve yalnızca bu 
alanlarda hizmet veren laboratuvarlarımızı kullanıyoruz. Bu 
alanlarda aldığımız numuneler için yurt dışındaki laboratu-

Laboratuvar Müdürü Hüseyin Galan
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varlarımızla temas halinde olarak ana-
lizler konusunda da müşterilerimize 
teknik destek sağlıyoruz.

(MT): Analizlerde uyguladığınız ka-
lite standartlarına değinir misiniz?

(HG): Yılların verdiği tecrübe ile şir-
ketimiz uluslararası standartlara uy-
gun prosedürler uygulamaktadır. ALS 
personeli, analitik verilerin kalitesinin 
maden ve maden arama firmaları için 
öneminin farkındadır. İşlemlerimiz, 
müşterilerimizin projelerinde karar 
vermelerine yardımcı olacak analiz-
lerini en yüksek kalitede almaları için 
stratejik olarak tasarlanmıştır. ALS 
kalite programı her aşamada çeşitli 
kontroller ve karşılaştırmalar içermek-
te ve en yüksek yönetim seviyesinden 
gözlemlenmektedir. Türkiye ofisimizde ISO 9001 ve ISO 17025 
akreditasyon çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Aralık 
sonu itibariyle ISO 9001 çalışmalarını tamamlamış olmayı he-
defliyoruz. Bunun yanında merkez Kanada laboratuvarımızla 
irtibatlı olarak tüm personelimizin şirket içi eğitimlerine büyük 
önem veriyoruz.

(MT): ALS’nin gerçekleştirdiği analizlerin JORC, NI 43-101 
gibi uluslararası standartlara uygunluğu konusundan bah-
seder misiniz?

(AA): JORC ve NI 43-101 gibi jeolojik raporlama standartları, 
kullanılan analizlerin uluslararası standartlara uygun prosedür-
ler izleyen laboratuvarlarda yapılmasını, kullanılan tekniklerin 
açık şekilde belirtilmesini ve QA/QC dediğimiz kontrollerin ya-
pılmasını öngörür. Bu bakımdan ALS sektörde kendini ispatla-
mış ve yöntemleri oturmuş bir firmadır.

(MT): Madencilik sektörüne hizmet veren en önemli ana-
liz laboratuvarlarından birisisiniz. ALS’nin önemi nereden 
kaynaklanıyor?

(AA): ALS’nin önemi sektöre sunduğu geniş hizmet yelpazesi, 
müşteri odaklı hizmetleri, zamanında sonuç iletimi, kalitesi, 
teknik liderliği ve endüstrideki üstün deneyiminden kaynak-
lanmaktadır. Yılların verdiği deneyim, müşterilerin ALS’yi seç-
mesindeki başlıca sebeplerdendir.

(MT): ALS ülkemizde mineral ve maden analizleri dışında 
başka hangi alanlarda hizmet veriyor?

(HG): Türkiye’den mineral, çevre, kömür, yağ ve atıkları ve en-
düstriyel alanlardaki numuneleri kabul ediyoruz. Bu numune-
leri sürekli temas halinde olduğumuz, konusunda uzmanlaşmış 
dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ALS laboratuvarlarına 
göndererek müşterilerimizin bu alanlardaki analiz isteklerine 
cevap veriyoruz.

(MT): Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetleri hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

(AA): Türkiye’deki madencilik ve arama faaliyetleri 2009 yılın-
da diğer bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi kriz nedeniyle 
duraksamıştı. Fakat sektör kendini iyi toparladı ve şu an tekrar 
gelişmeye devam etmektedir. Türkiye’deki madencilik sektörü 
de dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda pozitif yönde 
gelişmektedir. Her geçen gün maden sektörüne giren firma sa-
yısı artmaktadır.

(MT): Türk madencisine maden analizlerinin önemi hakkın-
da söyleyecekleriniz var mı?

(AA): Jeokimyasal analizlerin maden sektörü için çok önemli ol-
duğunu biliyoruz. Biz bu önemi bilerek tüm analizlerimizde ka-
lite kontrol standartlarımızı en üst düzeyde tutarak müşterileri-
mizin isteklerine mümkün olduğunca hızlı cevaplar veriyoruz. 
Bunun yanında analiz seçimi ile ilgili olarak da Kanada labora-
tuvarımız ile de fikir alışverişinde bulunarak teknik destek de 
veriyoruz. Bu vesile ile ALS’nin üstün deneyimlerine güvenen 
müşterilerimize teşekkür ederiz.

(MT): Türkiye dışında komşu ülkelerden de Kanada’ya gön-
derilmek amacıyla numune alıyor musunuz?

(HG): Evet. Dünyanın çeşitli maden sahalarından ve komşu ül-
kelerden, hem İzmir laboratuvarımızda analiz etmek üzere hem 
de Kanada ve diğer laboratuvarlarımıza göndermek üzere nu-
mune alıyoruz.

(MT): Sorularımızı yanıtlayarak okuyucularımızı bilgilen-
dirdiğiniz için teşekkür ederiz.

(HG): Biz de size teşekkür ederiz.   
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En Zor Koşullarda 
Üretilen En Değerli Altın - 
TauTona Madeni

T
auTona insanoğlunun altına ulaşmada yürüdüğü yol-
lardan en zoru, dünyanın en derin yer altı ocağıdır. 
Mühendislerin ve madencilerin her gün sıcaklık, yer 
altı suları, metan gazı, günde ortalama 10 kez gerçek-

leşen yer altı sarsıntıları ve depremleri ile mücadele ederek 
hayatlarını tehlikeye attığı, dünyadaki en önemli mühendislik 
başarılarından biridir. Bütün bu olağanüstü çabanın ödülü ise 
‘Altın’dır.

İnsanlığın gelişimi ile birlikte üretimi de paralel olarak artan 
altının, 1849 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya 
eyaletindeki altına hücum sonrası en büyük arama çalışmaları 
Güney Afrika’da yaşanmıştır. 1868 yılında George Harrison’ın 
yeni bir ev inşa etmek için kayaç çıkarma çalışmaları sırasında 

bulduğu ilk altın, bölgede 
o dönemde varlık gösteren 
güçlü ekonomilerin altın ara-
maya başlamalarına neden 
olmuştur. Güney Afrika’nın 
başkenti Johannesburg’un 70 
km güneybatısında (Şekil 1), 
Carletonville’e yakın bir böl-
gede bulunan altın madeni 
havzası da, Avustralyalı araş-
tırmacı Geoge Walker’ın yap-
tığı çalışmayla 1886 yılında 

keşfedilmiştir. Dünyanın en zengin altın rezervlerinden birine 
sahip Witwatersrand Sahası’nda ‘The Vaal River’ ve ‘West Wits’ 
isimli mevcut iki operasyon bulunmaktadır. Bunlardan West 
Wits yeryüzünde çalışır halde olan en derin maden ocağına 
yani TauTona’ya ev sahipliği yapmaktadır.

TauTona 120 kat ve 3,6 km’ye ulaşan (son geliştirme çalışmaları 
ile 123 kat ve 3,9 km derinliğe ulaşılması hedefleniyor) derinli-
ğiyle dünyanın en derin yer altı maden ocağıdır. Tsawana dilin-
de “Büyük Aslan” anlamına gelen TauTona’da her gün, dünyanın 
çekirdeğine doğru bir altın yolcuğu yapılmaktadır. Yolculuk sı-
rasında en derin noktada çalışan bir işçinin, sadece çalışacağı 
katın seviyesine ulaşmak için yaptığı yolculuk süresi yaklaşık 1 
saat civarındadır ki bu da, sistemin büyüklüğünü anlatmanın 
en basit yoludur. Bu maden 2000’li yılların başına kadar, insanlık 
tarihi boyunca üretilmiş altının yarısından fazlasını üretmiştir. 
Madenin bulunduğu Carleton kasabası da gün içinde sakin bir 
görüntüdedir çünkü bu kasabadan TauTona’da değişik vardiya-

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

TauTona, dünyanın en zengin altın yataklarının bulunduğu Güney 
Afrika’nın Witwatersrand Maden Sahası’nda, derinliği 3,6 km’ye ulaşmış, 
dünyanın en derin madenidir. Tsawana dilinde “Büyük Aslan” anlamına 
gelen TauTona, gerek işletme sahibi firmanın, gerek mühendislerinin, ge-
rekse her bir madencinin “Aslan Gibi Yüreği” olmasını gerektirecek şartlar-
da altın üretiliyor. Bu maden, ellerini kirletmek istemeyenlerin kapısından 
bile giremeyeceği, sadece en iyi ve en zorlu adamların çalışabileceği bir 
maden olarak nitelendiriliyor.

O. Çağım Tuğ
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
cagim@madencilik-turkiye.com

Ceren Kılıç
Maden Mühendisi
cerenklc@gmail.com

     TauTona 120 
kat ve 3,6 km’ye 
ulaşan derinliğiyle 
dünyanın en derin 
yer altı maden 
ocağıdır

Şekil 1: TauTona’nın Yer Bulduru Haritası
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larda toplam 25.000’den fazla işçi çalışmaktadır. Yani Carleton 
kasabası tam anlamıyla bir madenci kasabasıdır (Resim 1).

Cevhere Ulaşmak İçin Alınan Yol
TauTona’daki cevher yeryüzünden 30 derecelik bir açıyla derin-
lere doğru dalım yapmaktadır. Bu da 1940’larda altın ihtiyacının 
artması ile birlikte yeni teknikler ve yatırımlar yapılması gerek-
liliğini ortaya çıkarmıştır. Bilim insanları ve jeologların bölgede 
yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonunda altının çıkarıla-
bilmesi için derinlere inilmesi gerektiği ve bunun da bir şaft 
yardımıyla, tünellerin patlatılması yoluyla yapılabileceği sonu-
cuna ulaşılmıştır. Bu sayede 1957 yılında TauTona’nın ana şaftı 
kazılmaya başlanmıştır. Bu yolculuk sırasında, birçok sıkıntı ile 
karşılaşılmıştır: Ölümcül gazlar, yüksek sıcaklıklar, milyonlarca 
galon basınçlı su ve yer altı depremleri… Bu zorluklara rağmen 
mühendisler, ana şaftı 2 km derinliğe indirmeyi başarmışlardır.

Günümüze gelindiğinde ise 3,6 km derinliğe toplam olarak 3 
şaft kullanılarak inilmektedir. Bu derinlik dünyanın en yüksek 
binası olan Burj Dubai’den (818 m) 4,4 tanesini üst üste koy-
maya eş değerdir. Maden, yerin altındaki toplam 800 km uzun-
luğundaki bu şaftlardan ayrılıp her yöne giden, ağaç köküne 
benzetilebilen, tünellerden oluşmaktadır. Bu tünellerin toplam 
uzunluğunu daha iyi anlamak istersek, ülkemizin en güney ve 
en kuzeyi arası kuş uçuşu mesafeden daha fazla olduğunu söy-
lemek yeterli olacaktır.

Ocakta ulaşım dikey olarak bu bahsedilen şaftlar vasıtası ile 
sağlanmaktadır. Yeryüzü ile bağlantısı olan tek şaft ana şafttır 
(Resim 2). Diğer şaftlar ise farklı kotlara ulaşmayı sağlar. Cevher, 
maden personeli ve gerekli aletler bu dikey şaftlar sayesinde 
taşınmaktadır. Geniş metal kafese benzer asansörler 40 işçiyi 
tek seferde madene indirebilecek genişlikte tasarlanmıştır. Bu 
asansör saniyede 16 metre gidebilen, dünyadaki en hızlı asan-
sörlerden biridir. İşçiler yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından 
indikleri bölgede yatay olarak da 2 ila 4 km’lik yürüyüşler sonun-
da çalışma noktalarına ulaşabilmektedirler. Asansörleri taşıyan 
çelik halatların uzunluğu 2100 metredir ve bu halatlar 126 tona 

kadar da dayanıklılır. Bu çelik halatlarda meydana gelebilecek 
bir kopma, maden içinde tam bir felakete neden olabilir. Bu ne-
denle bu halatlar her ay düzenli olarak elektromanyetik testlere 
tabi tutulurlar ve en ufak bir hata görüldüğü takdirde çelik halat 
değiştirilmektedir. Halatların değiştirilmesi işlemi için de 15 kişi 
40 saat çalışmak durumundadır. Madenin omurgası denilebi-
lecek şaftın bakımı da her hafta düzenli olarak yapılmaktadır. 
Bu bakımların doğal sonucu olarak bugüne kadar TauTona’da 
hiçbir şaft kazası yaşanmamıştır. Cevher ise aynı şaft yoluyla yer 
altına dikey olarak indirilen kafeslerden oluşan vagon sistemine 
yüklenip yine şaftlardan yeryüzüne ulaştırılmaktadır.

Gözde canlandırılması bile zor olan bu ocakta, mühendislerin 
her gün baş etmesi gerektiği konu sadece taşıma değil, başka 
pek çok önemli nokta da vardır. Sistemi oluşturan parçalardan 
birinde meydana gelebilecek bir aksaklık tüm mekanizmayı et-
kileyeceğinden yüksek dikkat ve titizlik ile çalışılmaktadır. Sıcak-
lık ve havalandırma da madendeki işçilerin sağlığını etkileyen 
birincil etmendir.

Havalandırma problemini yerin üstünde ve altında bulunan çok 
büyük fanlarla, çok büyük oranlardaki havayı yer altına gönde-
rip, ordaki havayı da yukarı çekerek çözmeyi başarmışlardır. Bu, 
galerilerde bulunan havalandırma kapılarından geçmenin bir 
kasırga ile boğuşmaya benzediği bir akım demektir. Fakat sade-
ce havalandırma, sıcaklığı makul seviyelere getirmek için ye- 

Resim 2: TauTona Ana Şaftı

Resim 1: Ana şaft, işletme sahası ve Carletonville
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terli değildir. Ocağın derinliklerindeki sıcaklık 55°C’ye ulaşmak-
tadır ve daha derinlere inildiğinde bu sıcaklığın daha da artması 
kaçınılmaz olacaktır. Olması gereken makul sıcaklık ise 28°C’dir. 
Bu soruna çözüm olarak da madende devasa buzdolapları kulla-
nılmaktadır. Bu buzdolaplarının soğutma kapasitesi de 120.000 
ev tipi buzdolabının kapasitesine eşittir. Bu sistem madende 
etkili bir şekilde kullanılmakta fakat sürekli de bakım gerektir-
mektedir. 

TauTona’nın maden işçileri tam donanım ile çalışmakta olup 
yapılan tatbikat ve eğitimler ile yer altı yangınları, göçükler ve 
diğer tehlikelere karşı eğitilmektedir. Yer altına girecek her  işçi 
güvenlik için gerekli donanımı giyindikten sonra, ekip liderle-
rine verilen metan gazı seviyesi ölçen cihazlar ile çalışma böl-
gesinin güvenli olup olmadığı, çalışma başlamadan önce ve 
çalışma sırasında düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir.

Yer altındaki en büyük problemlerden biri de yer altı sularının 
kontrolüdür. Bu madende ise yerin yüzlerce metre altındaki 
akiferler, o seviyelerde yüksek sıcaklıklara ulaşıp tünelleri oluş-
turan kayaçlar üzerinde büyük baskı oluşturmaktadırlar. Bazı 
tünellerde yaklaşılan akiferlerdeki su miktarı o kadar büyüktür 
ki, yer altı suyunun madenin içine sızması sonucunda o suyu 
pompalarla dışarı atmak imkansızdır. İnsanların güvenliğini 
sağlamak için her gün jeologlar yer altı sularının kayaçlar üze-
rindeki basıncını da göze alarak yeni tünellerin nerelerde açıl-
ması gerektiğine karar vermektedirler.

Yer altındaki hareketlilik, TauTona mühendislerini zorlayan bir 

diğer husustur. Günde meydana gelen ortalama 10 deprem - 
sarsıntı, tünellerin dayanımı için önemli bir tehdit oluşturmak-
tadır. Sismik dalgalar, kayaçlara yerleştirilmiş jeo-mikrofonlar 
yardımıyla kayıt edilmektedir ve kayıt edilen bu bilgiler jeo-
loglar tarafından düzenli olarak yorumlanmaktadır. Tüneller-
de yapılan çalışmaların yer altının dengesini bozduğu ve bu 
dengesizliklerin çok iyi takip edilmesi gerektiği su götürmez 
bir gerçektir. TauTona’da ana galerilerde hidrolik tahkimatlar 
ve yeni modern yöntemler uygulanmakta iken, üretimin de-
vam ettiği bazı bölgelerde yükseklik sorunları olması nedeni ile 
ağaç tahkimatlar (domuz damı) kullanılmaktadır. Ayrıca üreti-
min tamamlandığı, cevher kalmayan bölgelerde de geri dolgu 
yöntemi uygulanarak güvenli çalışma alanı yaratılmaktadır. 

TauTona’nın Jeolojisi
TauTona altın damarı, bölge-
deki genel tanımlama ile ‘Bol 
Karbonlu Damar’ birimi (Carbon 
Leader Reef - CLR) içerisinde 
yer almaktadır. CLR, 20 cm ka-
lınlığında, tabakalı, altın içeren 
kuvars çakıllı konglomeradan 
oluşmaktadır. Bol faylanma ve 
değişik yaşlardaki magmatik 
dayk ve sillerle devamsızlığa 
uğramıştır. Bu faylar ve damarı 
enine kesen dayk ve siller, doğal 
olarak üretimde büyük sıkıntılar 
yaratmaktadırlar. CLR üç fasiye-
se ayrılmıştır (Şekil: 2). Ekono-
mik olarak en önemli birim olan 
Unit 1, tüm maden üzerindeki 
örtü gibidir ve Unit 1’in Unit 2’yi 
örttüğü bölgelerde değerler 
hızla düşüş göstermektedir. Unit 
2, kalınlığı 2 metreyi bulabilen, 
daha karmaşık bir kanal şeklin-
deki bir yataktır ve TauTona’nın 
mevcut işlenen  yatakların do-     

Şekil 2: TauTona Jeoloji Haritası

Şekil 3: Yer Altı Tahkimat Dizaynı
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ğu sınırını oluşturmakta-
dır. Unit 3 ise güney böl-
gelerde, Unit 1’in altında 
gözlenmektedir ve en 
yaşlı konglomera birim-
lerinden oluşmaktadır. 

Altın Üretimleri
Anglo Gold Ashanti’nin 
sahibi olduğu TauTona’da, 
aynı havzada bulunan 
Savuka Madeni’yle birlik-
te aynı mineral damarın-
da üretim yapılmaktadır. 
TauTona ile birlikte West 
Wits maden havzasından 
2010 yılında 1,78 Mons 
altın üretilmiş olup, şir-

ketin tüm üretiminin % 39’u bu bölgeden sağlanmıştır. Ayrıca 
altın üretiminin yanında 1,46 Mlbs uranyum da üretilmiştir.

Üretim metodu olarak uzunayak (Longwall) yöntemi ve gere-
ken yerlerde de klasik eski tip, ülkemizde de bazı kömür ma-
denlerinde görebileceğimiz üretim sistemi kullanılmaktadır. 
Uzunayak metodu ile üretimde, belirlenen üretim yapılacak 
damarda taban ve tavan yolları açılır. Bu açılan galerilerin ama-
cı hava akışı sağlamak ve üretime yardımcı olmaktır. Üretim 
sistemi, açılan galerilerin arasından, benzetmek gerekirse dilim 
dilim cevheri almaya dayanır. Kullanılan tahkimatlar yürüyen 
hidroliklerdir ve üretim yapılan alanda ilerlendikçe tahkimatlar 
da ilerleyerek arkadan göçertme uygulanır.

Galerilerin açılmasında, bu derinlikte kaya kütlelerinde oluşan 
basınçlar yüksek olduğundan yastık zonundan faydalanarak 
kaya saplamaları ve püskürtme beton uygulamaları ile galeride 
duraylılık sağlanır. Sonrasında asıl tahkimat sistemi yerleştirilir. 
Yer altı tahkimat dizaynı Şekil 3’te gösterilmiştir.

TauTona’nın üretimi 2010 yılında, 2009 yılına göre % 19 artmış 
ve 259.000 ons seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte üretim 
maliyeti de % 25 artarak 700 USD/ons seviyesine yükselmiştir. 
Bu yükselmenin sebebi olarak işçi, enerji, depolama ücretlerin-
deki enflasyon ve 1 Mart 2010’da devreye giren imtiyaz ödeme-
leri gösterilmektedir. Şirket 2010 yılında 75 milyon USD’lik bir 
sermaye harcandığını hissedarlarına duyurmuştur. 2011 yılında 
ise 259.000 - 270.000 ons civarında bir üretim ve 718 - 745 USD/

ons üretim maliyeti rakamlarına ulaşılması hedefleniyor. 

Bu dönemdeki maksimum üretimin 7,6 g/t’luk cevherden yapı-
lacağı öngörülmektedir. 2011 için planlanmış 82 milyon USD’lik 
sermayenin de büyük bir bölümünün cevher rezerv geliştiril-
mesi için harcanacağı, geri kalan kısmının da işletmenin devam 
etmesi için harcanacağı planlanmıştır.

Dünyanın En Büyüğü Olmak
TauTona, ülkemiz madenciliği için olduğu kadar dünya maden-
ciliği için de çok önemli bir örnek teşkil etmektedir. İnsanoğ-
lunun gelişmesi, sınırları zorlaması ve imkansızı imkanlı hale 
getirmesi ile mümkündür. TauTona’nın macerası da buna güzel 
bir örnektir. 30 derece dalımlı bir damar, zehirli gazlar, sıcaklık, 
nem, depremler ve sarsıntılar uzun süreli, sürdürülebilir bir 
üretim imkanı yaratmıyor gibi görünse de, hala insan gücüne 
dayalı çalışılıyor da olsa, bir mühendislik çözümü bulunmuştur 
ve maden 50 yıldan fazla süredir üretim yapmaya devam et-
mektedir. Tüm insanlık tarihi boyunca üretilen altının yarısının 
bu madenden üretilmiş olması, Carletonville’in ekonomisinin 
tamamen bu madene dayalı olması, Güney Afrika ekonomisi-
ne büyük katkı sağlaması ve inilmiş 3,6 km’lik şaftı dolayısıyla 
dünyadaki madenler arasında önemli bir yere sahiptir. Makinalı 
üretime geçilemeyecek kadar zor şartlarda çalışılması ve 25.000 
gibi inanılmaz bir işçi sayısı da göz önüne alınırsa, münferit ka-
zaların olmasına rağmen büyük çaplı felaketler yaşanmıyor ol-
ması, firmanın işçi sağlığı ve güvenliği ile ekipman bakımlarını 
ne kadar ciddiye aldıklarının en önemli göstergesidir. En zor 
ekonomik krizlerde bile çalışmaya devam eden bu madenden, 
ülkemiz madencilerine sürdürülebilirlik ve Ar-Ge konularında 
büyük dersler çıkacağa benzemekte.   

Kaynaklar
http://www.miningweekly.com/article/tautona-deep-mine-video-2008-10-01
http://www.anglogold.com/subwebs/InformationForInvestors/Reports10/financials/files/AGA-
resource-reserves-2010.pdf
http://www.nma.org/pdf/gold/gold_history.pdf
Wet Shotcrete At Tautona Mıne S K Murphy Rock Engineering Manager Tautona Mine and I D 
Hague Managing Director MBT Mining & Tunnelling Products
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Toplam maliyet ($/oz)

TauTona  2010 2009(1) 2008(1)

Kazanım derecesi* (oz/t) 0.204 0.213 0.253

(g/t) 7.01 7.29 8.66

Altın üretimi (000oz) 259 218 314

Toplam maliyeti ($/oz) 700 559 374

Harcanan anapara ($m) 75 57 60

Tüm kaza sıklık oranı (milyon saat çalışma başı) 19.03 15.84 19.00

* Yer altı işletmesi.
(1) 2009 ve 2008 yılları değerleri West Wits Yer Üstü İşletmelerini de içerir.
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Ülkemiz Yer Altı
Kömür Ocaklarında
Havalandırma Problemleri

H
avalandırma kaynaklı patlama, yangın ve zehir-
lenme sonucu oluşan kazalarda işçilerin bireysel 
davranışlarının, olayın meydana gelmesinde veya 
önlenmesinde önemli bir etkisi olmamakta, işçiler 

kendi inisiyatifleri ve bilgileri dışında gelişen güvensiz ortam 
nedeniyle oluşan kazanın kurbanı olmaktadırlar. Bu kazalar-
dan yaralı kurtulma oranları da diğer göçük, nakliyat vb. kaza-
lara oranla çok daha düşük olup, sonuçları daha ölümcüldür. 
Bu nedenle havalandırma kaynaklı kazalar toplum üzerinde 
daha dramatik etkiler yaratmaktadır. 
 

Havalandırma altyapısı ve 
uzaktan izleme, otomatik ke-
siciler, anti grizu teçhizat vb. 
kontrol ve önleme unsurları 
yeterli ve uygun olmayan 
bir ocakta, ortam şartlarının 
çalışmaya uygun olmadığı 
hususunda işçilerin kendi ba-
şına karar vermesi ve inisiya-
tif kullanması kolay değildir. 
Çoğu ocakta yetersiz ve yan-
lış kurulan havalandırma alt-
yapısı ihtiyaç duyulan temiz 

havayı güvenli bir şekilde temin edememektedir. Uzaktan izle-
me ve uyarı sistemleri genellikle yoktur. Gaz detektörü sayıları 
yetersiz olup, ekiplerin tamamına detektör verilememektedir. 
Ocak havalandırması da çoğunlukla kontrol altında tutulan ve 
yönetilebilen ve yönetilen bir faaliyet olmayıp, kendiliğinden 
gerçekleşen, sonuçları tahammül edilemez duruma geldikten 
sonra, geçici önlemlerin sonradan alındığı bir destek faaliyeti 
olarak algılanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı havalandırma 

kaynaklı kazalar, çalışanların güvensiz davranışlarından çok 
mühendislik, yatırım ve denetim eksikliğinden kaynaklanan 
güvensiz ortamların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Havalandırma Problemleri
Ülkemiz yer altı kömür ocaklarında sıklıkla yaşanan havalandır-
ma problemlerinin neler olduğunu, sebeplerini ve ortadan kal-
dırılması için yapılması gerekenleri aşağıdaki başlıklar altında 
inceleyeceğiz:

Ocak Planlamasının Yetersizliği
İyi havalandırılan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunan 
bir ocak, planlama aşamasında ortaya çıkar. Jeoloji ve rezerv 
bilgilerinin doğru bir şekilde elde edilmesi, optimum işletme 
ölçeğinin belirlenmesinde büyük önem arz eder. İşletme bü-
yüklüğüne göre ihtiyaç duyulan hava miktarı belirlenir. Bu mik-
tardaki havanın ocak ortamında en uygun hızda, en az yatırım 
ve işletme maliyeti ile dolaşması ve yeni riskler oluşturmaması 
(yangın, toz, soğuk hava vb.) için, seçilecek galeri kesitleri ve 
tahkimat şekli planlamadaki temel parametreleri oluşturmak-
tadır. Yer altı ocak havalandırmasında temel prensip düşük ha-
valandırma direnci oluşturmaktır. Bunun için galeri kesitlerinin, 
ekonomi ve güvenlik gereklerinin optimum noktasında, olabil-
diğince geniş açılması, paralel kolların oluşturulması gereklidir. 
Fakat ülkemiz ocaklarının planlanmasında ve açılmasında ge-
nellikle havalandırma ihtiyaçları en alt düzeyde ele alınmakta 
ve yeterli mühendislik çalışmasına dayandırılmamaktadır. En 
kısa mesafede ve en kısa sürede kömüre ulaşılması ve biran 
önce üretime geçilmesi hedeflenmektedir. Havalandırma için 
mühendislik ve yatırım, ancak ocağın boğulma durumuna gel-
mesi ve bir darboğaz oluşması durumundan veya bir kazadan 
sonra akla gelmektedir.

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Nurettin Eren
Maden Yüksek Mühendisi
Ülke Madencilik
nurettineren@ulkemadencilik.com

       İyi havalan-
dırılan, güvenli ve 
sağlıklı bir çalışma 
ortamı sunan bir 
ocak, planlama 
aşamasında 
ortaya çıkar

Yer altı kömür madenciliği, son yıllarda ağırlıklı olarak, meydana gelen 
ölümlü kazalarla gündemde yer tutmaktadır. Bu kazalar özellikle pat-
lama, yangın ve zehirlenme sonucu birden fazla sayıda işçinin hayatını 
kaybetmesi ile sonuçlanan kazalardır. Kazaların oluşmasındaki temel se-
bepler; ocakların havalandırma altyapısının eksik ve yanlış kurulması ve 
havalandırma yönetiminin yetersizliği olarak ortaya çıkmaktadır. Hava-
landırma kaynaklı kazalar, çoğunlukla mühendislik ve yatırım eksikliği-
nin göstergesidir. 
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Yatırım Sermayesinin Yetersizliği
Maalesef, gerek arama dönemindeki, gerekse planlama aşama-
sındaki yatırım sermayesinin yetersizliği nedeniyle, ülkemizde 
yer altı ocakları, bir mostrada görülen cevherleşmenin takip 
edilmesi ile oluşur. Eğer bulunan damar süreklilik gösterirse 
ocak gelişir. Rezervin boyutu ile ilgili bilgiler yetersiz olduğu 
için bütün yatırımlar minimum düzeyde yapılır. Galeri kesitleri, 
nakliyat kapasiteleri en alt düzeyde belirlenir. Ocak geliştikçe 
eksiklikler tamamlanmaya çalışılır. İhraç vincinin kapasitesi sı-
nırlı olduğu için derinleşen ocakta nakliyat kapasitesi düşer. 
Dar açılan ve genellikle ahşap tahkimat elemanlarıyla duraylılı-
ğı sağlanmaya çalışılan ocak yollarında, ocak büyüdükçe tamir-
tarama işleri mevcut iş gücüyle altından kalkılamayacak kadar 
artar. Bu şekildeki ocaklarda, dar açılan galeri kesitleri nakliyat 
ve havalandırmayı engellemeye (boğmaya) başladıktan sonra 
geriye dönüş mümkün olmamaktadır. Mevcut galerilerin daha 
büyük bir kesite taranması, yeni bir galeri sürülmesinden daha 
pahalıya mal olmaktadır. Cevher veya kömür içinde yeni galeri 
sürülmesi aynı zamanda üretim anlamına da geldiğinden tara-
ma yapılmasından daha ekonomik olarak değerlendirilmekte-
dir. Bu nedenle mevcut ocak terk edilerek saha içindeki başka 
bir kısımda aynı şekilde yeni bir ocak açılarak üretim sürdürül-
mektedir. 

Yatırım düzeyini minimumda tutan bu şekildeki madencilik 
faaliyetleri mecburen emek-yoğun üretim biçiminde çalışmak 
zorunda kalmaktadır. Bunun sonucunda, maliyetler içinde işçi-
likler önemli yer tutmakta ve üretim maliyetleri yüksek düzeyde 
gerçekleşmektedir. Ocak açıklıkları yetersiz olduğundan maki-
na yatırımı yapılarak verimliliği ve üretimi artırmak, maliyetleri 
düşürmek, pazarda yaygınlaşmak imkanları bulunmamaktadır. 
Bu anlayış ile oluşturulan ocaklarda, ilave yatırım gerektirdiği 
için, çoğunlukla nefeslik ve mekanik genel havalandırma bu-
lunmamaktadır. Çalışılan ortamlara, üfleyici tali fanlarla temiz 
hava temin etmeye çalışılmaktadır. Galeri kesitleri dar olduğu 
için kesit içinden geçirilen vantüp çapı ve sayısı sınırlanmakta, 
mesafeler uzadıkça havalandırma yetersiz kalmaktadır. Metan 
oranı, hava miktarı vb. ortam parametrelerini uzaktan izleme, 
fanların uzaktan çalıştırma/durdurma ve otomatik hava kapıları 
gibi kontrol unsurlarına yatırım yapılmaması ölümcül kazaların 
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

Genel Havalandırma Sistemlerindeki Hata ve Noksanlıklar
Bir yer altı ocağında, havanın galeri kesitinin tamamı içerisinde 

hareket ederek ocak kesimlerini dolaşması işlemine genel ha-
valandırma denir. Bu, ya mekanik olarak ana fanlar kullanılarak, 
ya da doğal hava basıncı yardımıyla yapılır. Doğal hava basıncı 
ile yapılan havalandırma işlemi, düşük kapasiteli ve grizulu ol-
mayan ocaklarda şartlara göre yeterli olabilmektedir. Bununla 
birlikte, yer altı ortamında güvensiz ve kontrol dışında durum-
lar oluşmasına sebebiyet verebildiğinden, doğal havalandırma 
şartları güvensiz durumu temsil etmektedir. 

Genel havalandırma altyapısı iki ana unsurdan oluşur; 
A-Yeterli kesite sahip hava giriş ve dönüş yolları,
B-Havanın ocak yollarını dolaşması için gerekli basıncı (veya 
depresyonu) sağlayan, ocak dışında kurulmuş emici veya üfle-
yici ana fan veya fanlar. 

Resim 1 ve Resim 2’de genel ocak havalandırmasında kullanı-
lan ana fanlar görülmektedir.

Yer altı çalışma yerlerinde, hava hızının fazla olması nedeniyle 
toz oluşmamalı, çalışanları üşütecek derecede hızlı hava veril-
memelidir. Bu yüzden ocaklardaki hava hızlarının yasal sınırları 
vardır. Bunun yanında, ocaklarda ihtiyaç duyulan havanın, en 
düşük basınç farkı oluşturarak temin edilmesi ana prensiptir. 
Bunun için ocak havalandırma direncinin olabildiğince düşük 
değerde olması istenir.

Ülkemiz yer altı ocakları genel havalandırma sistemlerinde sık-
lıkla görülen eksiklik ve yanlışlıklar aşağıda belirtilmiştir: 

Doğal Havalandırma Yapılması
Ülkemizde küçük ölçekli ocakların çoğunluğunda mekanik ge-
nel havalandırma sistemi bulunmamakta, doğal havalandırma 
ile ocak genel havalandırması yapılmaya çalışılmaktadır. Bilin-
diği üzere, doğal havalandırma, ocak içindeki ve ocak dışındaki 
hava sıcaklığının farklı olmasından kaynaklanan hava akışı ile 
yapılmaktadır. Gün içindeki ve mevsimsel sıcaklık değişimleri 
doğal havalandırmayı etkilemekte, iç ve dış sıcaklık değişik-
liklerine bağlı olarak hava miktarları ve yönleri değişiklik gös-
termektedir. Ocak içindeki temiz hava ihtiyacı sürekli ve kararlı 
bir havalandırma gerektirir. Doğal havalandırma sistemi, doğal 
şartlara açık olduğundan, özellikle mevsim değişikliklerinde 
gazlı kömür ocaklarında güvensiz bir durum oluşturmakta, 
kazalara davetiye çıkarmaktadır. Resim 3’te hiçbir koruyucu 
tedbirin alınmadığı, göçüklere ve su baskınlarına açık doğal bir 

havalandırma nefeslik başı görül-
mektedir.

Ocak Direncinin Fazla Olması
Galeri kesitlerinin yeterli genişlikte 
açılmaması, şok kayıplarının fazla 
olması, tahkimatın, nakliye araç-
larının ve düzensiz çalışmanın yol 
açtığı ilave dirençler ve hava kapı-
ları ile hava yönlendirmeleri, ocak 
direncinin fazla olmasına neden 
olmaktadır.  Resim 1: Ocak ana fanı (emici) Resim 2:  Ocak ana fanı (üfleyici)
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Ocak direnci yük-
sek olduğu za-
man, havalandır-
ma için gereken 
basınç farkı ve 
güç de yüksek ol-
maktadır. Bundan 
dolayı havalan-
dırma yatırım ve 
işletmenin enerji 
harcamaları yük-
selmekte, bu yüz-
den daha büyük ve 
daha güçlü fanların 

alınması, kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. 

Ana Havalandırma Fanı Projelendirme Hataları (Ocak 
ve Fan Uyumsuzluğu)
Yer altı ocağının ana fan sistemi projelendirilirken, öncelikle 
ihtiyaç duyulan hava miktarı doğru olarak tespit edilmelidir. 
Bu, üretilen madenin cinsine, üretim yöntemine, çalışan işçi 
sayısına, patlayıcı kullanılıp kullanılmamasına, ocakta kulla-
nılan nakliyat araçlarına bağlı olarak hesaplanır. Daha sonra, 
ocağın toplam direncinin hesaplanması veya ocak mevcut ise 
ölçülmesi ve ocak karakteristik eğrisinin çizilmesi gerekir. Fan 
imalatçılarından temin edilecek çeşitli fanlara ait karakteristik 
eğrileri kullanılarak, ocak karakteristik eğrisi ile birlikte değer-
lendirilir. Buna göre, kararlı çalışma şartlarına sahip, en az güç 
tüketen, verimliliği yüksek ve değişen şartlarda yeterli esnekli-
ği sağlayabilecek bir fan seçilir. Ülkemiz ocaklarında mekanik 
genel havalandırma sistemi çoğunlukla denetleyici devlet ku-
rumlarının zorlaması sonucunda kurulmaktadır. Mevcut ocağın 
direnci ölçülmeden, kaba yaklaşımlarla fan seçimi yapılmakta-
dır. Bu şekilde seçilen bir fan, söz konusu ocağın ihtiyaçlarına 
uymamakta, gerçek ihtiyaçtan daha büyük veya küçük bir fan 
alınmaktadır. Yetersiz havalandırma gibi ocaktan fazla hava ge-
çirilmesinin de mahsurları (kendiliğinden yanma, toz oluşması, 
ocak ikliminin bozulması vb.) vardır. Ayrıca, büyük fan alınması 
halinde, fan çalışma noktasının kararlı bölgede tutulabilmesi 
için kısa devrelere gerek duyulmaktadır. Sonuç; hem büyük fan 
için daha fazla yatırım yapılması, hem de havalandırma enerji 
giderlerinin daha fazla olmasıdır. Esas olan; havalandırma ihti-
yaçlarının en uygun noktada karşılanmasıdır.

Ana Havalandırma Fanı Kurulma Hataları
Ana fanlar kurulurken fan tesisinin iç direnci minimum olacak 
şekilde kurulmalıdır. Ayrıca, kısa devre oluşumlarını en aza in-
direcek şekilde fan yeri seçilmelidir. Ülkemiz ocaklarında genel-
likle nakliyat için de kullanılan bir kol üzerine ana fan kurulmak-
tadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere havalandırma için ayrı bir 
dönüş yolu genellikle yapılmamaktadır. Kısa devreyi önlemek 
için ise kapılar kullanılmaktadır. Bu kapılar yeterli sızdırmazlığı 
sağlamaktan uzak olup, bir kapının devamlı olarak kapalı tu-
tulmasını sağlayacak mekanik sistemler de bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, bazı durumlarda fanın çektiği havanın yarısına ya-
kın kısmı kısa devre havası olmakta, ocakta kullanılmayan hava 
için yatırım ve elektrik harcaması yapılmaktadır.

Havalandırma Sisteminin Kendiliğinden Yanmayı Te-
tiklemesi
Hava yollarının direnci fazla olan ocaklarda, gerekli havayı oca-
ğın uzak kısımlarına sevk edebilmek için yüksek basınç farkı 
yaratan ana fanlar kullanılmaktadır. Bu şekilde bir genel ha-
valandırma sisteminde, terk edilen/kapatılan ve izolasyonu iyi 
olmayan ocak kısımlarına hava kaçmakta ve ocak yangınlarına 
sebep olmaktadır. Bir başka ifade ile yüksek depresyon (basınç 
farkı) terk edilen ve izolasyonu iyi olmayan kısımlarda vakum 
etkisi yapmakta, eski imalata taze hava girişine neden olarak 
topuklarda vb. bölümlerde kalan kömürün kendiliğinden yan-
masını tetiklemektedir. 

Ters Havalandırma Yapılması
Grizulu ocaklarda havalandırma aşağıdan yukarıya doğru ya-
pılmak zorundadır. Temiz hava öncelikle ocağın en alt katına 
indirilir ve buradan farklı ocak kesimlerine sevk edilir. Kirli hava 
nefeslikler yolu ile üst katlara doğru gönderilerek ocaktan atılır. 
Bunun sebebi metan gazının havadan hafif olması ve galeri ta-
vanında tabakalanmasıdır. Ayrıca, ocak içinde ısınan hava yük-
selme eğiliminde olduğu için (doğal havalandırma etkisi), aşa-
ğıdan yukarıya havalandırma sistemi ile, herhangi bir sebeple 
havalandırma sistemi dursa bile ocak içindeki havalandırma bir 
süre daha devam eder. Acil durumlarda havadaki metan gazı 
oranı kritik değerlere yükselene kadar zaman kazanılmış olur. 
Ülkemiz iş güvenliği mevzuatında (M.T.O.A.İ.A.İ.S.İ.G.T.H.Tüzük, 
Md.179) eğimi %10’u geçmeyen galeriler havalandırma açısın-
dan düz kabul edilmektedir. Yani bu eğimin üzerindeki galeri, 
ayak desandre vb. açıklıklardan, içinde metan gazı bulunan kirli 
ocak havası baş aşağı indirilemez. Ülkemiz kömür ocaklarında 
sıklıkla karşılaşılan genel havalandırma hatalarından birisi de; 
üst kotta kirli havanın bağlanacağı havalandırma katının sürül-
mediği durumlarda, kirlenmiş havanın baş aşağı alt kata indiri-
lerek havalandırma yapılmasıdır (Şekil 1). Bu durum, havalan-
dırmanın yetersiz olması veya kesilmesi durumunda ocak için-
deki grizu miktarının aniden yükselmesine neden olmaktadır

Tali Havalandırma Sistemlerindeki Hatalar
Ocak içinde temiz havanın kör durumdaki galeri ilerleme arınla-
rına vantüpler içerisinde sevk edilmesi işlemine tali havalandır-
ma adı verilmektedir. Ülkemizde son yıllarda kömür ocaklarında 
yaşanan grizu patlamalarının en önemli nedeni, tali havalan-
dırma sistemlerindeki hatalardır. Yukarıdaki bölümlerde ifade 
edildiği gibi, çeşitli nedenlerle ocak genel havalandırma sistemi 
yeterli olmadığında, havalandırma problemleri tali havalandır-
ma uygulamaları ile çözülmeye çalışılmaktadır. Grizulu ocak  

Resim 3: Havalandırması olmayan bir üretim bacası

Şekil 1: Ters Havalandırma Durumu
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larda, tali havalandırma uygulamalarındaki hata ve yanlışlıklar, 
ocağı ne zaman patlayacağı belli olmayan bir saatli bombaya 
dönüştürmektedir. Genel havalandırma sistemi olmadığı veya 
yetersiz olduğundan, patlamalar, ocakların büyük kısmını etkisi 

altına almakta ve 
patlama anında 
ve sonrasında 
çok sayıda işçinin 
hayatını kaybet-
tiği trajik kazalar 
meydana gel-
mektedir. Kömür 
ocaklarındaki tali 
havalandırmada, 
fanlar ilke olarak; 
tali havalandırma 
bölgesinin dışın-
da, genel hava 

akışı üzerinde ve yeterli miktarda hava akışının bulunduğu kı-
sımlarda kurulmalıdır. Asla re-sirkülasyona meydan verilmeme-
lidir. Resim 4’te dönüş havasını tekrar arına sevk edecek şekilde 
kurulmuş bir tali havalandırma fanı görülmektedir. Ülkemizde 
son zamanlarda meydana gelen grizu patlamaları incelendi-
ğinde, tali havalandırma sistemlerindeki sıklıkla görülen hatalı 
uygulamalar aşağıdaki başlıklar altında ifade edilmiştir:

Yeterli Miktarda Temiz Hava Olmayan Kısımlara Fan Kurulması
Yer altı ocaklarında bir tali havalandırma fanı kurulurken, en 
önemli kıstas; kurulacak yerde, genel havalandırma ile sağla-
nan yeterli miktarda ve kararlı akışa sahip temiz havanın olup 
olmadığı hususudur. Kurulacak fanın ortamdan emeceği te-
miz hava miktarı, söz konusu galeriden geçen temiz havanın 
%70’ini geçmeyecek şekilde planlama yapılmalıdır. Galerideki 
hava akış yönü ve miktarı istikrarlı olmalıdır. Eğer, kurulan fa-
nın ortamdan emdiği hava miktarı galeriden geçen temiz hava 
miktarından fazla olursa, söz konusu fanın emdiği havaya, kir-
lenmiş olan dönüş havası da karışarak bir kapalı devre oluşmak-
tadır. Ocakta metan yayılımı yok ise, bu tür bir hatalı kurulum 
ölümcül sonuçlara yol açmadan geçiştirilebilmektedir. Eğer 
ocakta metan yayılımı var ise, havalandırılan bacadaki metan 
oranı zamana bağlı olarak sürekli artar. Metan yayılımının ani 
artışlar gösterdiği durumların oluşması halinde ise, çalışmakta 
olan fan da tamamen grizu içinde kalabilir. Fanın çalışmaya de-
vam etmesi durumunda, havalandırılan galeriden gelen metan 
gazı kontrolsüz bir biçimde ocak havasına karışmaya devam 
ederek, güzergah üzerindeki ocak havası patlama limitlerinin 
üzerine çıkar. Bu durumda grizu patlaması için sadece ateşle-
me kaynağına ihtiyaç kalır. Çoğu ocaktaki elektrik aksamının 
antigrizu özellikte olmadığı düşünüldüğünde, sonuç kolaylıkla 

öngörülebilir. Tali havalandırma fanı kurulmasındaki bu yanlış 
uygulama ülkemiz ocaklarında yaygın olarak görülmekte olup, 
yakın zamanlarda meydana gelen ve çok sayıda işçinin hayatını 
kaybettiği bir grizu patlaması kazasının sebeplerinden biri ola-
rak tespit edilmiştir (Şekil 2).

Dönüş Havası Üzerine Fan Kurulması
Tali havalandırma fanları, havalandırılan galeri girişinden yeterli 
uzaklıkta kurulmaz ise, dönüş havasının fan tarafından emilerek 
tekrar galeri arınına sevk edilme tehlikesi (re-sirkülasyon) orta-
ya çıkmaktadır. Bu mesafe; ana galeriden geçen hava miktarı ve 
kurulan tali havalandırma fanının kapasitesine göre ayarlanma-
lıdır. Doğal havalandırma yapılan ocaklarda, atmosferik şartlara 
bağlı olarak ana galerideki hava miktarı ve yönünün değişmesi 
durumunda, kurulmuş olan tali havalandırma fanları kolaylıkla 
dönüş havası üzerinde kalabilmektedir. Bu durumda, yukarıda-
ki maddede bahsedilen tehlikeler aynı şekilde ortaya çıkmakta-
dır (Şekil 3, Resim 4).

Tali Havalandırma Bölgesi İçinde Emici/Üfleyici Fan Kurulması
Grizulu kömür ocaklarında, metan gazının havadan hafif olma-
sı ve galeri tavanında tabakalanması nedeniyle, tali havalandır-
ma fanlarının emici olarak kurulması uygun değildir. Bununla 
birlikte, yeterli nefesliği olmayan bazı ocaklarda havalandırma 
mesafesini ve hava miktarını artırmak için, tali havalandırma 
bölgesi içindeki galeriler üzerine emici ve üfleyici tali fanlar bir-
likte kurulmaktadır. Bu şekilde; 

a-Temiz havanın biraz daha ileriye gitmesi ve bacaları hava-
landıran üfleyici fanların tali havalandırma bölgesi içinde fakat 
biraz daha ileride ve temiz hava kaynağı üzerinde çalışması 
amaçlanmakta,
b-Kirli dönüş havasının biraz daha ileriden fan vasıtası ile emi-
lerek, galeri kesiti içinden değil, vantüpler içinden ortamı terk 
etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Şekil 2: Yeterli miktarda temiz hava olmayan kısımlara fan kurulması

Resim 4: Havalandırılan galeri üzerine yanlış kurulan fan

Şekil 4: Emici-üfleyici fanlarla birden çok galerinin tali havalandırılması

Şekil 3: Dönüş havası üzerine fan kurulması
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Böyle bir tali havalandırma düzeninde, emi-
ci fan/fanlar metan içeren kirli hava içinde 
çalışmakta ve kirli havayı emmektedir. Bu 
durumda metan oranı limitleri aştığında 
enerjinin kesilmesi yani havalandırmanın 
durdurulması gerekmektedir. Dönüş ha-
vası içindeki metan oranlarının ani artışlar 
göstermesi (ani gaz ve kömür püskürmesi) 
durumunda ise, hem emici fanlar, hem de 
üfleyici fanların tamamı grizu içinde kalma 
ve havalandırmanın durması riskini taşı-
maktadır. Antigrizu teçhizat, metan sen-
sörleri ve bunlara bağlı otomatik enerji ke-
sici sistemlerle grizu patlama riski azaltılsa 
bile, başka ateşleme kaynakları grizu patlamasına sebep olabilir. 
Ayrıca, havalandırma durdurulacağı için bu kez de galerilerde 
çalışmakta olan işçilerin boğulma/zehirlenme tehlikesi ortaya 
çıkacaktır. Dolayısıyla tali havalandırma bölgesi içinde kurulan 
bu şekilde bir havalandırma sistemi uygun değildir. Çok sayı-
da işçinin ölümü ile sonuçlanan bir kaza sonrasında, kaza yeri 
incelemesinde tespit edilen tali havalandırma düzeni Şekil 4’te 
gösterilmiştir. Hayatını kaybeden işçilerin tamamı tali havalan-
dırma bölgesi içinde kalan işçilerdir. Söz konusu ocaktaki elektrik 
aksamının anti grizu özellikte olmadığı ve otomatik enerji kesici 
sistemin bulunmadığı da belirlenmiştir.

Nefesliksiz Kol Üzerinde Birden Çok Galerinin Sürülmesi
Kömür ocaklarında üretim, kirli havanın döneceği nefeslik bağ-
lantısı yapılmış ve diğer nakliyat, ulaşım, kaçış ve iş güvenliği 
altyapısı tamamlanmış pano ve ayaklardan yapılır. Bu altyapının 
kurulmadığı ve henüz tali havalandırma ile hazırlık yapılan pano-
lardan üretim yapılmaz. Bununla birlikte kömür damarları içinde 
sürülen hazırlık galerilerindeki ilerleme çalışmalarından çıkan 
kömürler de üretim miktarına katkı yapar. Bazı ocaklarda bu du-
rum üretimi artırmak için istismar edilir. Üretim panolarının ha-
zırlanması beklenmeden, birbirine bağlı hazırlık galerilerinden 
gerekli üretim miktarları tamamlanmaya çalışılmaktadır. 

Metan içeriği ve ani metan yayılımı riski fazla olan kömür da-
marı içinde sürülen bir galeri, hava akışı olan başka bir galeriye, 
nefesliğe veya üst kattaki hava yoluna bağlanmadan bu galeri 
üzerinden diğer bir galerinin sürülmesine başlanmamalıdır. Ga-
lerilerden birinde yaşanacak ani gaz ve kömür püskürmesi du-
rumunda, risk sadece tek galeri ile sınırlı kalacakken, bağlı bulu-
nan tüm hazırlık galerilerinde çalışanlar tehlike altında kalır. 

Diğer taraftan, bir ağacın dalları gibi gittikçe sayısı artan hazır-
lık galerilerinden kirli hava dönüşleri, nihayetinde tek bir galeri 
üzerinde toplanır. Tali fanların tamamı için yeterli temiz hava akı-
şı ve galeri kesitleri içinde vantüplere yer bulunması gibi pratik 
zorluklarla karşılaşılır. Vantüpler, nakliyat araçları vb. engellerle 
havanın döndüğü galeri dirençleri artığında, kirli havanın tali 
havalandırma bölgesinden tahliye hızı da azalmakta, havalan-
dırılan bölgedeki metan oranının yükselme riski artmaktadır. 
Tali havalandırma bölgesindeki kirli havayı ortamdan daha hızlı 
uzaklaştırmak için Şekil 4’de gösterildiği gibi kurulan emici fanlar 
ise, bir önceki maddede belirtilen tehlikelere yol açmaktadır. 

Tali Havalandırma Yapılmaması
Ülkemiz kömür ocaklarının çoğunda oda-topuk metodu ile 
üretim yapılmaktadır. Bu metot birbirinden bağımsız ekiplerin 
çalışmasına imkan vermesi ve özellikle kömürün kendiliğinden 
yanmasına karşı emniyetli olmasından dolayı yaygın uygulama 
alanı bulmaktadır. Kömür damarı içinde sürülen bacalarda, kul-
lanılan martopikörlerden çıkan basınçlı hava, havalandırma için 
yeterli görülmekte, ayrıca tali havalandırma yapılmamaktadır. Bu 
nedenle bacalardaki havada oksijen oranı %19’dan daha düşük 
ve tozlu olmakta, çalışanlar sağlıksız bir ortamda bulunmaktadır. 
Bununla birlikte oksijen oranının düşük olması ve hava sirkülas-
yonunun olmaması ocak yangınları oluşmasını engellemektedir. 
Bu durum, grizulu olmayan sığ ocaklarda tolere edilebilirken, 
ocaklar derinleştikçe/ilerledikçe metan gazı yayılımı başladığın-
da grizu parlama/patlamaları ve boğulma riskini içermektedir. 
Kaza istatistiklerinde kaza sayısı olarak önemli bir yeri bu tür ha-
valandırılmayan yerlerdeki kazalar işgal etmektedir.

Sonuç
İyi havalandırılan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunan 
bir ocağın oluşumu planlama aşamasından başlamaktadır. Ha-
vanın ocak ortamında en uygun hızda, en az yatırım ve işletme 
maliyeti ile dolaşması ve yeni riskler oluşturmaması gerekir. Yer 
altı ocak havalandırmasında temel prensip; düşük havalandır-
ma direnci oluşturmaktır. Bunun için galeri kesitlerinin, olabil-
diğince (ekonomi ve güvenlik gereklerinin en uygun nokta-
sında) geniş açılması, paralel kolların oluşturulması gereklidir. 
Havalandırma ihtiyaçları en üst düzeyde ele alınmalı ve yeterli 
mühendislik çalışmasına dayandırılmalıdır. 

Yer altı ocakları sürekli gelişen, değişen dinamik bir sistem oluş-
turur. Ocak havalandırması ile ilgili parametreler sürekli izlen-
melidir. Ocağın ihtiyaçlarına göre fanlar ve hava yollarındaki 
gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Günümüzde, gelişen bilgi-
işlem teknolojileri ve havalandırma şebeke analiz program-
ları havalandırma mühendisinin işlerini çok kolaylaştırmıştır. 
Güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturma amacına ulaşmak için, 
yüksek miktarda enerji tüketen havalandırma faaliyeti, hava-
landırma ekonomisi açısından da en iyi sonucu alacak şekilde 
yönetilmelidir.    

Kaynaklar:
1- Madenlerde Havalandırma ve Emniyet İşleri, Prof. Senai Saltoğlu,1983

Resim 6: Havalandırması olmayan bir üretim bacasıResim 5: Havalandırması olmayan bir üretim bacası
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Ç
eşitli nedenlerle atıl duruma gelen ve/veya kulla-
nım ömrünü tamamlayan elektrik-elektronik ci-
hazlar ve malzemeler (bilgisayar, TV, telefon, faks 
cihazı, fotokopi makineleri, baskılı devre kartları, 

entegre devreler ve diğer) hurdaya ayrılmaktadır. 
Elektronik cihazların / malzemelerin meydana getir-

diği bu atıklar “elektrik-elektronik atık (e-atık)” olarak tanım-
lanmaktadır. Elektronik cihaz tüketiminin artması ve ürünle-
rin kullanım ömürlerinin azalması e-atık miktarının önemli 
derecede artmasına neden olmaktadır. Örneğin; Avrupa’da 
ortaya çıkan e-atıklar, evsel atıklarla karşılaştırıldığında, üç 
kat daha hızlı büyüme oranı (yılda % 3 - 5) ile Avrupa’daki en 
hızlı büyüyen atık türü durumuna gelmiştir. Dünyada yılda 
üretilen e-atık miktarının 20 - 50 milyon ton olduğu tahmin 
edilmektedir. 

E-atıklar ve Çevre
E-atıklar temel olarak plastik, metal ve seramik malzemelerden 
oluşmaktadır. Şekil 1’de e-atıkları oluşturan temel bileşenler göste-
rilmiştir. Çizelge 2’de ise e-atıkların içerdiği bazı organik ve inorga-
nik maddelerin bulundukları bileşenler sunulmuştur. Bu organik 
(alev geciktiriciler, plastikler vb.) ve inorganik (Pb, Hg, Cd, Cu, Al, Fe 
vb.) maddelerin önemli kısmı çevreye zararlı maddelerdir.

E-atıkların evsel atıklarla birlikte atılması / bertaraf edilmesi 
toprak, su ve hava kirliği gibi çeşitli çevresel sorunlara sebep 
olmaktadır. E-atıklar klorlu / bromlu alev geciktirici maddeler 
içermekte ve atıkların yakılması veya ısıl işlemlere tabi tutul-
ması sonucu zararlı uçucu organik bileşikler (dioksinler ve fu-
ranlar) oluşmaktadır. Yağmur sularının etkisiyle e-atıklardan 
salınan ağır metaller, yer altı / yüzey sularında kirliliğe sebep 
olabilir. Atık depolama alanlarında tespit edilen metal kirliği-
nin (Hg, Cd ve Pb) büyük ölçüde e-atıklardan kaynaklandığı 
ifade edilmiştir.

E-atıkların çevresel açıdan karakterizasyonu üzerine yapılan 
çalışmalarda, özellikle yüksek Pb, Cd ve Cu salınımı göz önüne 
alınarak bu atıklar, zararlı atık olarak sınıflandırılmıştır. Bilgisayar 
baskılı devre kartları ile yapılan bir araştırmada, Pb salınımının 
öngörülen limitlerden 41 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Son yıllarda çevresel kaygıların artmasına bağlı olarak 
e-atıkların yönetimi ve özellikle geri dönüşümü / kazanımına 

E-Madenler
Elektrik-elektronik ürünlerin üretim ve tüketimi tüm dünyada giderek 
artmakta iken ürünlerin kullanım süreleri ise azalmaktadır. Dünyada, bil-
gisayar satışlarının yıllık ortalama artış oranı % 10’u aşmıştır. Satılan cep 
telefonu miktarı 2009 yılı rakamlarıyla 1,2 milyar adete ulaşmıştır. Tekno-
lojideki hızlı ilerleme ürünlerin kullanım ömürlerinin azalmasına neden 
olmaktadır (Çizelge 1). Örneğin; bir masaüstü bilgisayarın kullanım ömrü 
1992 yılından 2005 yılına gelindiğinde 4,5 yıldan 2 - 3 yıla, cep telefonla-
rının ömrü ise 2 yıldan daha az bir süreye gerilemiştir. 

Arş. Gör. Ersin Yener Yazıcı   
eyazici@ktu.edu.tr 

Arş. Gör. Ahmet Deniz Baş  
adbas@ktu.edu.tr 

Doç. Dr. Hacı Deveci 
hdeveci@ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Maden Müh. Böl., Cevher ve Kömür 
Hazırlama Anabilim dalı

Elektrik-
Elektronik cihazlar

Ağırlık (kg)
Tipik Kullanım 
Ömrü (yıl)

PC 25 2-3

Cep Telefonu 0,1 <2

Faks 3 5

Fotokopi Makinası 60 8

Televizyon 30 5

Video, DVD 5 5

Radyo 2 10

Çizelge 1: Bazı elektrik-elektronik cihazların ağırlıkları ve kullanım ömürleri

Şekil 1: E-atıkların bileşenleri
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yönelik bazı yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. Avrupa Birliği e-atıklar 
ile ilgili olarak  2002/96/EC sayılı 
“Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) - Atık Elektrik 
ve Elektronik Cihazları” ve 2002/95/
EC sayılı “Restriction of the Use 
of Certain Hazardous Substances 
(RoHS) (Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılması)” 
adlı iki yönerge yayınlamıştır. Söz 
konusu yönergeye göre elektrik-
elektronik eşya (EEE) üreticileri, 
ürettikleri ürünleri geri dönüşüm 
işlemlerine uygun tasarlamaya ve 
yeni ürünlerin üretim sürecinde 
geri dönüştürülmüş malzemeleri 
kullanmaya teşvik edilmektedir. 
Bunlara ek olarak, EEE üreticilerine 
çeşitli yükümlülükler de getirilmiş-
tir:

Üreticiler sattıkları ürünleri, kendi kurdukları veya diğer li- •
sanslı tesislerde geri dönüşüme / kazanıma tabi tutmakla 
sorumludurlar.

Üreticiler, elektronik atıkların geri dönüşümünü / kazanı- •
mını sağlamak ve daha kolay geri dönüşüm / kazanım için 
araştırmalar yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler.

Ayrıca, belediyeler aynı yönetmelik ile elektronik atıkların, ev-
sel atık depo sahalarında diğer atıklarla birlikte atılmasını ön-
lemekle yükümlü hale getirilmiştir. Norveç, Japonya, İsviçre ve 
ABD gibi AB dışındaki birçok ülkede de benzer yasal düzenle-
meler yapılmaktadır. Ülkemizde ise TC Çevre ve Orman Bakanlı-
ğının yürüttüğü çalışmalar kapsamında “Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılma-
sına Dair Yönetmelik” isimli yönetmelik 2008 yılında yayınlan-
mış olup, “Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yö-
netmeliği” adlı yönetmelik ise hazırlanmaktadır. Ülkemizde de 
e-atıkların geri dönüşümünün yakın bir zamanda yasal olarak 
zorunlu hale geleceği söylenebilir.

E-atıkların Ekonomik Potansiyeli
Doğal kaynakların giderek tükenmesine bağlı olarak özellikle 
bazı metallerin bulunması ve temini kritik düzeye gelmiştir. Bu 
bağlamda Avrupa Birliği “potansiyel kritik” hammaddeler lis-
tesi oluşturmuştur. Çizelge 3’de potansiyel kritik hammad- 

Zararlı madde
Bulunduğu Bileşen

Organik Maddeler (Halojenli Bileşikler)

    Poliklorürlü bifenil (PCB) Kondansatör ve transformatörler

    Bromlu alev geciktiriciler*
Baskılı devre kartları, entegre devreler (IC), 
kabloların koruyucu plastikleri 

    Kloroflorokarbon (CFC) Soğutma ünitesi, yalıtım köpüğü

    Polivinil klorür (PVC) Yalıtımlı kablolar

İnorganik Maddeler (Metaller)

    Antimony (Sb) Alev geciktiriciler 

    Arsenik (As) Diyotlar (LED) ve mikrodalga entegre devreler

    Baryum (Ba) Katot ışın tüpleri (CRT)

    Berilyum (Be) Güç kaynakları, konnektörler

    Civa (Hg)* Floresan lambalar, piller, ağ anahtarları

    Çinko sülfür (ZnS) CRT ekranlarında nadir toprak elementleri ile 

    Galyum (Ga) Diyotlar (LED) 

    Kadmiyum (Cd)* Toner, plastikler, Ni-Cd piller 

    Kalay (Sn) LCD, baskılı devre kartları (lehim)

    Krom (VI) (Cr+6)* Disketler, çeşitli kaplamalar

    Kurşun (Pb)* CRT, piller, baskılı devre kartları (lehim)

    Lityum (Li) Lityum piller

    Nadir toprak elementleri CRT 

    Nikel (Ni) Ni-Cd piller, Ni-MH piller, elektron tabancaları

    Selenyum (Se) Doğrultucular, eski nesil fotokopi cihazları

Çizelge 2: E-atıkların içerdiği çevreye zararlı 
bazı organik ve inorganik maddelerin bulun-
dukları bileşenler.

* Avrupa Birliği’nin RoHS yönergesi ile kulla-
nımı kısıtlanmıştır.

Çizelge 3 “Potansiyel kritik” hammaddeler: Dünyadaki üretim, rezervler ve EEE yapımına yönelik talep edilen üretim miktarları. 

1A: Büyük ev aletleri (soğutucu ve dondurucu cihazlar hariç) ve daha küçük bazı cihazlar (fırın, çamaşır makinesi vb.); 
1B: Soğutucu ve dondurucu cihazlar (buzdolabı, klima vb.); 1C: Mikrodalga gibi daha küçük bazı ev aletleri 2: Küçük ev 
aletleri (tost makinesi, elektrikli süpürge vb.) ; 3A: Bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon cihazları (bilgisayar, telefon 
vb.; katot ışın tüpleri (CRT) hariç); 3B: CRT monitörleri; 3C: LCD monitörler; 4A: Tüketici elektronik cihazları (CRT hariç) 
(DVD oynatıcılar vb.); 4B: CRT TV’ler; 4C: Düz panel TV’ler; 5A: Aydınlatma cihazları; 5B: Aydınlatma cihazları – lambalar; 6: 
Elektrik ve elektronik aletler (matkap, çim biçme makinesi vb.); 7: Oyuncaklar, boş vakit ve spor cihazları (oyun konsolları 
vb.); 8: Küçük ev tipi tıbbi aygıtlar; 9: İzleme ve kontrol aygıtları (duman dedektörleri, termostatlar vb.) –  bu kategoriye ait 
veri bulunamadı; 10: Otomatik dağıtıcılar (bilet makinası, otomat vb). 
a Günümüzde üretilmesi ve işlenmesi ekonomik olan rezervi ifade etmektedir. 

Gümüş
(Ag)

Altın
(Au)

Bizmut
(Bi)

Kobalt
(Co)

Bakır
(Cu)

Paladyum
(Pd)

Antimon
(Sb)

Kalay
(Sn)

Dünyadaki
üretim (ton/yıl)

20.000 2500 5600 58.000 15 x 106 230 130.000 275.000

EEE yapımı için talep 
edilen üretim (ton/yıl)

6000 300 900 11.000 4,5 x 106 33 65.000 90.000

EEE’ye yönelik üretim 
içindeki oranı (%)

30 12 16 19 30 14 50 33

Dünya rezervia

(x 1000 ton)
400 47 320 6600 540.000 – 2100 5600

AEEE kategorileri EEE içindeki miktar (gr)

1A, 10 0,008 0,0019 - - 1736 0,001 0,045 25,5

1B - - - - 958 - - -

1C 0,0023 0,00068 - 0,23 956 0,0014 0,029 –

2, 5A, 8 0,00033 0,0001 - 0,18 484 0,0002 0,0041 –

3A 0,48 0,079 0,048 0,27 159 0,03 0,19 –

4A 0,12 0,016 0,06 0,14 423 0,0029 0,24 –

6 0,001 0,00028 - 1,29 1075 0,00058 0,012 –

7 0,072 0,008 - 0,29 25,58 0,00059 – –

3B 0,21 0,013 0,95 0,18 723 0,0048 3,02 0,81

4B 2,65 0,17 0,66 0,21 971 0,067 5,75 13

3C 0,52 0,2 - - 310 0,041 0,16 0,53

4C 0,45 0,11 - - 824 0,034 0,71 18,3

5B 0,00027 0,000025 - - 2,76 0,000015 0,00074 0,11
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Şekil 2. E-atıkların yönetimini gösteren akım şeması.

deler listesi dünyadaki üretimleri, rezervleri, elektrik - elektronik 
eşya (EEE) yapımı için talep edilen gerekli üretim miktarları ve 
EEE içindeki miktarları ile birlikte sunulmuştur. Görüldüğü gibi 
söz konusu metallerin (Ag, Au, Bi, Co, Cu, Pd, Sb ve Sn) önemli 
oranı (% 12 - 50) EEE üretiminde kullanılmak üzere talep edil-
mektedir (Çizelge 3). 

Bu metallerin atıl duruma gelen elektrik-elektronik cihazlardan 
(e-atıklardan) uygun geri dönüşüm / kazanım işlemleriyle yeni-
den ekonomiye kazandırılması, hem ekonomik hem de doğal 
kaynakların korunması yönünden bir gerekliliktir. 

Çizelge 4’te farklı e-atıkların metal içerikleri ve ekonomik po-
tansiyeline katkısı görülmektedir. E-atıklardaki metal (Cu, Fe, 
Ni vb.) ve özellikle değerli metallerin (Au, Ag, Pd vb.) önemli 
bölümü baskılı devre kartlarında bulunmaktadır. Çizelge 4’te 
görüldüğü gibi, e-atıklar yüksek miktarda metal içermektedir. 
Değerli metaller (Au, Ag ve Pd) ve ikinci olarak da bakır (Cu) 
e-atıkların ekonomik potansiyelinde en önemli paya sahiptir. 
Buna göre, e-atıkların değerlendirilmesinde değerli metal ve 
bakır kazanımının hedeflenmesi, ekonomik bir geri kazanım 
işlemi için büyük önem taşımaktadır.

Şekil 2’de e-atıkların yönetimi için uygulanabilecek süreçler 
gösterilmiştir. Geri kazanım / dönüşüm süreçleri ile e-atıklardan 
en yüksek ekonomik faydanın elde edilmesi mümkün olabil-
mektedir. Fakat, atıkların sadece % 10’u geri dönüşüm işlem-

lerine tabi tutulmakta, kalan miktar ise evsel atıklar ile birlikte 
atık depolama alanlarına gönderilmekte veya yakılmaktadır. 

Benzer şekilde, farklı bir araştırmacı da, atık baskılı devre kart-
larının (50.000 ton/yıl, İngiltere) sadece % 15’inin geri kazanım 
süreçlerine tabi tutulduğunu belirtmiştir.

Metallerin Geri Kazanımı
E-atıklardan metallerin geri kazanımı, doğal kaynakların korun-
ması ve doğal kaynaklardan metal üretimi (maden işletme, cev-
her hazırlama / zenginleştirme ve hidrometalurji / pirometalur-
ji) sürecinde karşılaşılan çevresel etkilerin bertaraf edilmesi / 
azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. İkincil kaynak-
lardan metal geri kazanımının diğer bir avantajı, cevherlerden 
metal üretimi ile karşılaştırıldığında yüksek enerji tasarrufu (% 
60 - 95) sağlamasıdır (Çizelge 5).

 

Şekil 3’te e-atıklardan metallerin geri kazanımı süreçlerini gös-
teren ve kullanılan yöntemleri içeren (fiziksel, hidrometalurjik 

ve pirometalurjik) akım şeması su-
nulmuştur. Fiziksel ayırma yöntem-
leri (manyetik ayırma, elektrostatik 
ayırma, eddy akımlı (eddy-current) 
ayırma, ve ağır ortam / gravite ile 
ayırma) metal olmayan kısımları 
uzaklaştırma suretiyle metal içeriği-
ni arttırmak ve malzeme miktarını 
azaltmak amacıyla ekstraktif me-
talurjik işlemler öncesi ön ayırma /
zenginleştirme işlemi olarak uygu-
lanır. Farklı fiziksel ayırma yöntem-
leri kullanılarak e-atıklardaki metal 
ve metal olmayan kısımlar veya de-
mir (Fe, Ni, Co) ve demir dışı metaller 
(değerli metaller, Cu ve Al) ayrılabi-

lir. Manyetik ayırma ve eddy akımlı ayırma yaygın olarak kul-
lanılan yöntemlerdir. Fiziksel ayırma yöntemlerinin en önemli 

dezavantajı metal (Au, Ag, Pd ve 
Cu) kayıpları (% 10 - 35) olarak ifade 
edilmektedir. 

Pirometalurjik yöntemler, e-atık-
lardan metallerin geri kazanımın-
da yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Pirometalurjik işlemlerin işletme 
giderleri yüksek olduğu için değer-
li metal (Au, Pd gibi) içeriği yüksek 
malzemeler için daha uygundur. 
E-atıklarda bulunan alev gecikti- 

E-atık
Fe
%

Cu
%

Al
%

Pb
%

Ni
%

Sn
%

Ag
g/ton

Au
g/ton

Pd
g/ton

Cep Tel. 5 (0) 13 (4) 1 (0) 0,3 (0) 0,1 (0) 0,5 (0) 1380 (6) 350 (72) 210 (18)

PC Devre Kartı (1) 7 (0) 20 (8) 5 (1) 1,5 (0) 1 (1) 2,9 (3) 1000 (6) 250 (69) 110 (12)

PC Devre Kartı (2) 3,6 (1) 15,5 (38) 4,9 (3) 3,9 (3) 0,2 (1) 4,3 (28) 380 (15) 6 (11) 0 (0)

PC Devre Kartı (3) 2,1 (0) 18,5 (9) 1,3 (0) 2,7 (0) 0,4 (1) 4,9 (7) 694 (6) 86 (31) 309 (46)

TV Devre Kartı (1) 28 (5) 10 (24) 10 (7) 1 (1) 0,3 (2) 1,4 (9) 280 (10) 20 (35) 10 (7)

TV Devre Kartı (2) 0,04 (0) 9,2 (58) 0,75 (1) 0,003 (0) 0,01 (0) 0,72 (12) 86 (9) 3 (13) 3,7 (7)

E-atık 27,3 (1) 16,4 (12) 11 (2) 1,4 (1) 0 (0) 0 (0) 210 (2) 150 (78) 20 (4)

Cevher 25 0,5 30 5 0,5 0,5 200 1 -

Çizelge 4. Farklı e-atıkların metal içerikleri ve metallerin e-atıkların ekonomik potansiyeline katkısı (parantez içinde)*.
*19 Eylül 2011 tarihli metal fiyatları esas alınarak belirlenmiştir.

Çizelge 5: Geri kazanımla elde edilen 
metallerin / malzemelerin enerji 
tasarruf oranları.

Metal/Malzeme Enerji tasarrufu (%)

Bakır 85

Kurşun 65

Çinko 60

Alüminyum 95

Demir ve çelik 74

Kağıt 64

Plastik >80

Ağır metallerin toprak ve yer altı / yer üstü sularını kirletmesi
Atık 

Depolama

Yakma

Geri 
Kazanım / 
Dönüşüm

Oluşan dioksinler ve furanların havayı kirletmesi

Temel ve değerli metaller
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rici maddeler ergitme işlemi sırasında zararlı gazlara (dioksin ve 
furan oluşumu gibi) dönüşmektedir. Ayrıca açığa çıkan zararlı 
tozlar çevresel kaygılara neden olmakta ve bu gaz ve tozların 
zararsız hale getirilmesi gerekmektedir.

Hidrometalurjik yöntemler, uygun reaktifler / reaktif sistemler 
kullanılarak katı malzemelerden metal / minerallerin liçi ve 
yüklü liç çözeltilerinden metal ve bileşiklerin tekrar kazanılma-
sı esasına dayanan yaş kimyasal yöntemlerdir. Pirometalurjik 
yöntemlere kıyasla ilk yatırım giderleri düşük, çevresel etkisi 
az, metal kazanma verimi yüksek ve küçük ölçekli uygulama-
lar için daha uygun yöntemlerdir. Sahip olduğu bu avantajlar 
nedeniyle, hidrometalurjik yöntemler e-atıklardan metallerin 
kazanımında önemli bir potansiyele sahiptir.

Sonuçlar
E-atıkların çevreye zararlı organik veya inorganik maddeler 
içermesi nedeniyle evsel atıklarla birlikte depolanması veya 
yakılması çevresel açıdan bazı sorunlara neden olabilmektedir. 
Yapılan çeşitli yasal düzenlemeler ile bu atıkların geri dönüşüm 
/ kazanımı birçok ülkede zorunlu hale getirilmektedir. E-atıklar, 
cevherlere göre yüksek miktarda metal (Cu, Au, Ag, Pd gibi) 
içermeleri nedeniyle önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir-
ler. Uygun bir geri dönüşüm / kazanım süreci ile atıklar içinde-
ki metaller kazanılabilir. E-atıklardan metallerin geri kazanımı 

hem çevrenin korunmasını hem de doğal / birincil 
metal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağ-
layacaktır.    

Teşekkür
Desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a (109M111 no’lu 
proje) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilim-
sel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine 
(2009.112.008.1 no’lu proje) teşekkür ederiz. Bu 
makalenin hazırlanmasında daha önce sunulan bir 
çalışmadan (Yazıcı ve Deveci, 2011) faydalanılmıştır. 

Şekil 3. E-atıklardan metallerin geri kazanımı süreçleri.
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İşverenlerin İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Kapsamında Hukuki ve

Cezai Sorumlulukları

İ
şçinin bir iş kazası sonucu cismani zarar görmesi veya 
meslek hastalığına yakalanması halinde iş kazasına maruz 
kalan işçiye ve yakınlarına karşı işverenin hukuki sorumlu-
luğunu kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

İşverenin BK. 332 maddesi hükmüne göre, gözetme ve koruma 
borcu ile işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü-
ne aykırı davranması sonucunda, işçinin cismani zarar görmesi 
veya ölümü halinde, öncelikle işçinin yakınlarının destekten yok-
sun kalmalarından kaynaklanan zararlarından işveren sorumlu-
dur. İşveren ayrıca BK. 47 hükmüne göre, iş kazası ve meslek has-
talığı nedeniyle işçinin bedensel bütünlüğünün ihlali veya ölümü 
halinde işçinin yakınlarına manevi ve maddi tazminat ödemek 
zorundadır. O halde bu tazminatları maddi, manevi ve destekten 
yoksun kalma tazminatı olmak üzere üç ayrı tazminat olarak de-
ğerlendirebiliriz.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin uğradığı zarardan 
işve renin yanı sıra, eğer koşullar mevcutsa, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu da sorumlu tutulmuştur. İş kazasına uğrayan veya meslek 
hastalığına yakalanan işçi ölmüşse, yakınları zararla rının tazmini 
için işverene veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na da başvuru hakkına 
sahiptir.

I-Hukuki Yükümlülükler
1-İşçinin Maddi Tazminat Talep Hakkı
İşveren, işçiyi koruma ve gözetme borcu gereğince alması ge-
reken işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması nedeniyle 
işçinin uğradığı cismani zararları, BK. 46/I maddesine göre taz-
min etmekle yükümlü tutulmuştur. Bu hükme göre cismani bir 
zarara uğrayan kimse tamamen veya kısmen çalışma gücünün 
kaybından doğan zararları, iktisadi geleceğinin tehlikeye düş-
mesinden doğan zararları ve bütün mas raflarını isteyebilir. 

Bu bağlamda cismani zararın ne demek olduğunu da açıkla-
yalım. Cismani zarar; bir kişinin bedenen veya ruhen uğradığı 
zarar şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım ışığında örnek olarak; 
vücuttan bir organın kopması, yaralanması, kırılması, görme 

veya işitme duyularının azalması veya tamamen kaybedilme-
si, doğal fiziksel görünümün istenmeyen değişikliğe uğraması 
verilebilir.

İşçi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda iş gücünün bir 
kısmını veya tamamını kaybetmiş ve bunun sonucu olarak, ikti-
sadi yönden de zarara maruz kalmış ise, maruz kaldığı bu zarar 
ve ziyanı, BK. 46/1 maddesi hükmü gereğince işve renden talep 
edebilir. İşçinin iş gücünü tamamen veya kısmen kaybetmesi 
nedeniyle uğranılan zararın tespitinde, zarar gören mağdur 
eğer zarara maruz kalmasaydı, ne kadar süre çalışabileceğinin 
ve ne kadar gelir elde edebileceğinin belirlenmesi gerekir. Ka-
rarın verildiği anda zarara maruz kalanın tamamen iyileşmesi 
durumunda ise işçinin zararı sadece çalışamaması nedeniyle 
uğradığı gelir kaybı, yani alama dığı normal ücreti ile sınırlıdır.

Yine kaza veya meslek hastalığı nedeniyle iş gücünün kaybe-
dilmesinden doğan zararların dışında BK. 46 maddesi hük-
münce, kazaya uğrayan kişinin iktisadi geleceğinin zora gir-
mesi ne deniyle de uğradığı zarardan dolayı, zarardan sorumlu 
olan tarafından tazmin edileceği belirtilmiştir. Kazaya uğrayan 
kimsenin doğal fiziki görünümünde istenilmeyen büyük deği-
şiklikler oluşması nedeniyle, iş gücünü tam olarak veya kısmen 
kullanmaması sonucunda, kişinin gelecekte iktisadi güçlüklerle 
karşılaşabileceği göz önüne alınmıştır. Örneğin, kişinin bir gö-
zünün görme özelliğini kısmen veya tamamen kaybetmesi du-
rumunda iktisadi geleceğinin sarsıntıya uğrayacağı tartışmasız 
bir gerçektir. Zira uğranılan zarar nedeniyle kişinin eski işinde 
çalışamayacağı, yeni bir iş bulmakta da güçlük çekeceği veya iş 
bulsa bile eski ücretini alamayacağı bir gerçektir.

Bu açıklamalar ışığında maddi tazminat miktarı belirlenirken, 
işçinin uğradığı zararda kusurunun olup olmadığının yanı sıra 
uğradığı zarar sonucunda da bir takım çıkarlar sağlayıp sağ-
lamadığının da araştırılması gerekir. Zira uygulamada erken 
emeklilik veya tazminat gibi nedenlerle kasıtlı iş kazası oluştu-
rulmasına tanık olmuş bir kişi olarak, bu hususların da dikkate 
alınmasının yararlı olacağını hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Madencilik Türkiye Dergisi’nin siz değerli okuyucularının hatırlayacağı 
üzere geçen sayımızda işçi sağlığı ve güvenliğinde işçi ve işverenin hukuki 
yükümlülüklerini kısaca incelemiştik. Bu sayımızda da işverenlerin ve iş-
çilerin işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında, kusurlarına dayalı hukuki ve 
cezai sorumluluklarını uygulamaya yönelik olarak incelemeye çalışacağız.

Fatih Cengizler 
Sodan Danışmanlık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. 
Emekli Baş İş Müfettişi
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Kısaca tazminat davalarında, uğranılan zararda işçinin kusuru 
veya varsa kastı önem arz etmektedir. Tazminattan indirim se-
bepleri BK. 43 ve 44 maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

2-Manevi Tazminat ve Manevi Tazminat Hakkı Nedir?
Manevi tazminat kısaca kişinin kişilik haklarının ihlalinden do-
ğan bir tazminat türü olup, kişilik haklarında uğranılan zararı 
karşılamak üzere BK. 47 ve 49. maddelerinde hükme bağlan-
mıştır. İşçinin iş kazası sonucu yaralanması, sakat lanması veya 
ölmesi halinde işverenden manevi tazminat istenebilmesi için, 
işçinin yada yakınlarının öncelikle mağduriyetin iş kazası veya 
meslek hastalığı nedeniyle meydana geldiğini ve dolayısıyla 
bir manevi zararın oluştuğunu, bedensel zarar veya ölüm ile 
manevi zarar arasında uygun bir illiyet bağının bulunduğunu, 
yaralanma veya ölümün işverenin alması gereken güvenlik ön-
lemlerini almadığı için oluştuğunu ispatlamaları gerekmekte-
dir. Şunu da belirtelim ki, BK. 47 maddesi hükmüne göre, ma-
nevi tazminat talep edebilmek için işverenin kusurlu bulunması 
gerekmez. Zira bu durumda hakime, özel halleri dikkate ala rak 
manevi tazminata hükmetme yetkisi tanındığından, bu özel 
haller arasında işverenin kusurlu olması hali bulunabileceği 
dikkate alınarak bu yetki verilmiştir. Ayrıca mağduriyetin oluşu-
munda işverenin kusurunun bulunmaması durumu da manevi 
tazminata hükmetmek için bir engel oluşturmamaktadır. 

3-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hakkı
Türk Hukuk Sistemi’nde destekten yoksun kalma tazminatı 
şeklinde tanımlanan bu tazminat, ölenin desteğinden yoksun 
kalan kişilerin talep edebilecekleri bir tazminattır. İşverenin, iş-

çiyi koruma ve gözetme borcu uyarınca alması gerekli olan ön-
lemleri almaması sonucu ölen işçinin desteğinden yoksun ka-
lan kimselerin uğradıkları zararı işverenden isteme haklarıdır. 

Burada oluşan zararın tespitinde, eğer zarar gören işçi destek 
olabilseydi, destekten yararlanana gelecekte ne gibi yardımlar 
yapacağının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu durumda, 
sağlanan desteğin gelir durumu, yardımın miktarı, devamı, yar-
dımın başlangıç tarihi, destekten yararlanan kişinin başka bir 
destek alıp almadığı gibi hususlar önem arz etmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek kişiler ile 
ölenin hısımlık veya bir kan bağının olması gerekmemektedir. 
Ölenin desteği ile yaşamını sürdüren ve bunu kanıtlayan her-
hangi bir kişi bu tazminat talebinde bulunabilir. Hatta ölen işçi-
nin nikahsız yaşadığı kişi bile bu tazminata hak kazanmaktadır.

4-Açılacak Davalarda Zaman Aşımı
İşverenin gözetme ve koruma borcuna aykırı davranması so-
nucu, iş kazası na uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan 
işçinin ölümü halinde yakınlarının açacakları maddi, manevi ve 
destekten yoksun kalma tazminatı davaları, BK. 125 maddesi 
hükmü gereğin ce on yıllık zaman aşımı süresine tabidir.

II- İdari Yükümlülükler
1-İşverenin 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Yü-
kümlülükleri
İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunu yerine getir-
memesi halinde genel hükümlere göre zararın tazmini  
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ile yükümlülüğünü yukarıda anlatmış bulunmaktayız. Bu-
nun dışında ayrıca işverenin yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemesi nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nda öngörülen 
işin durdurulması, işçilerin çalışmaktan alıkonulmaları dı-
şında, kendisinin veya işveren vekillerinin cezalandırılma-
sı gibi (M. 105, 107) idari ve cezai yaptırımlar da mevcuttur.

2-İdari Yaptırımlar
a. İşyerinin Kapatılması
İş Kanunu’nun 91. maddesine göre, “Devlet çalışma hayatı ile il-
gili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder.” Dev-
let bu ödevini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı tef-
tiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişleri eliyle yapar (M. 91/1). 
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, iş yerlerinde yapacakları iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını 
ve yapacakları işlemleri yet kili bölge müdürlüğüne bildirmekle 
yükümlüdürler (M. 95/11).

İş müfettişleri görevlerini yaparken işin normal işleyişini ve iş-
yerinin işlemesi ni, inceledikleri konunun niteliğine göre, müm-
kün olduğu kadar aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek 
sırları, ekonomik durumlarına ilişkin öğrendikleri hususları gizli 
tutmak, kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin 
kim liklerini açıklamamakla yükümlüdür (M. 93). İşverenler de 
teftiş ve denetleme sırasında teftişle görevli müfettişlere her 
çeşit kolaylığı göstermekle yükümlü tutulmuşlardır (M. 92/11).

Yapılan teftiş ve denetleme sırasında, bir işyerinin tesis ve ter-
tiplerinde, ça lışma yöntemlerinde, makine ve cihazlarında işçi-
lerin yaşamı için tehlikeli bir hususun tespiti halinde komisyon 
kararıyla, tehlikenin niteliğine göre işin tamamen veya kısmen 
durdurulacağı veya işyerinin kapatılacağı hüküm altına alın-
mıştır. Söz konusu komisyon, iş sağlığı ve güvenliği bakımından 
işyerini denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren 
temsilcisi ile bölge müdüründen oluşmaktadır. Komisyonun 
başkanlığı kıdemli iş müfettişi tarafından yapılır (M.79/1).

b) İş Kazasının veya Tespit Edilen Meslek Hastalığının 
Bildirim Yükümlülüğü
İşyerinde meydana gelen iş kazası veya tespit edilen meslek 
hastalığı işverence en geç iki iş gününde işyerinin bağlı bulun-
duğu bölge müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Bu bildirimin 
süresinde yapılmaması durumunda işverene idari para cezası 
uygulanacağı, iş yasasının 77 ve 105’inci maddelerinde hüküm 
altına alınmıştır.

III- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu Kapsamında İşverenin Yükümlülükleri
1-İş Kazasının veya Meslek Hastalığının Kuruma Bildi-
rim Yükümlülüğü
5510 Sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi ile işyerinde oluşan iş 
kazasının veya meslek hastalığının işverence, kolluk kuvvetleri-
ne derhal, kuruma ise kazadan sonraki üç iş günü içerisinde bil-
dirim yükümlülüğü getirilmiştir. İşverenlerin bu yükümlülüğü 
süresinde yerine getirmemeleri durumunda kurum, mağdur 
işçiye yaptığı tüm tedavi giderleri ile işçiye ödediği geçici iş gö-
remezlik ödeneğini işverenden istemektedir.

2-İş Kazası veya Meslek Hastalığı Halinde Sosyal Gü-
venlik Kurumunun Rücu Hakkı
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kap-
samında, iş kazasına maruz kalan veya meslek hastalığına ya- 
kalanan sigortalıya 5510 Sayılı Kanun ile belirlenen sosyal güvenlik 
yardımları yapılır. Bu yardımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

a) Sigortalının sağlığının gerektirdiği tedavi yardımları,
b) Tıbbi araç ve gereçler,
c) İşinden geri kaldığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmesi, 
d) Meslekte kazanma gücünü en az % 10 oranında kaybetmiş 
olması halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
e) Ölümü halinde hak sahiplerine sürekli iş göremezlik geliri 
verilmesi,
f ) Gelir bağlanan kızının evlenmesi halinde evlenme ödeneği 
verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesi olarak sıralayabiliriz. 

Kısacası bu yardımları sigortalı veya hak sahiplerine, yasa gere-
ğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile gelir 
bağlanması olarak iki kısımda inceleyebiliriz.  
 
Meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı halinde sorumlu 
olduğu tespit edilen işverenden, 5510 Sayılı Kanun’un 21 ve 23. 
maddeleri hükmüne dayanarak, Kurumca yapılan tüm masraf-
ların tazmin ettirilmesi istenir. İşveren aleyhine açılacak rücuan 
tazminat davalarında sigortalı veya hak sahiplerine bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye toplamı üzerinden 
alınmaktadır.

Rücu davalarında işçinin olayın oluşumundaki kusur oranında 
işverenin sorumluluğu da azalacaktır. Ağır ve Tehlikeli İşler kap-
samında çalışan işçiye yasanın öngördüğü Ağır ve Tehlikeli İşler 
Sağlık Raporu alınmamış ise işverenin kusuru yüzde yüz olmak-
tadır. Bu hususu da hatırlatmakta yarar görüyorum.

IV-İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarında İşve-
renlerin Cezai Sorumlulukları
İş kazası sonucu meydana gelen yaralanma veya ölüm olayı 
Türk Ceza Kanunu kapsamında taksirli suçlardan sayıldığından, 
taksirin bu Kanun kapsamında tanımı 5237 sayılı Kanun’un 
2’nci maddesinde yapılmıştır. Bu tanıma göre taksir, dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun 
kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçek-
leştirilmesidir. Bu tanım ışığında;

a) Taksirle Yaralama: Türk Ceza Kanunu’nun 89/1 maddesine 
göre taksirle yaralamanın cezası üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin zaman aşımının 8 
yıldır. Yetkili mahkeme de sulh ceza mahkemesidir.

b) Taksirle Öldürme: Türk Ceza Kanunu’nun 85/1 maddesine 
göre taksirle bir insanın ölümüne neden olunmuş ise bunun 
yaptırımı iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası olup, bu suçun 
zaman aşımı yine 8 yıldır ve görevli mahkeme asliye ceza mah-
kemesidir.   
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Madencilikte
Maliyet Düşürme Yöntemleri

Yazı Dizisi
www.madencilik-turkiye.com

      Üretilen metal 
veya minerallerin 
diğer endüstrilere 
satılması 
sebebiyle, bu 
endüstrilerdeki 
gelişmeler 
de doğrudan 
maden fiyatlarını 
etkilemektedir

T
eknoloji firmaları yıllık kazançlarının % 20 ila % 50’sini 
araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) ayırmaktadırlar. Bu 
yatırım, teknoloji şirketlerinin pazardaki paylarını ko-
ruyabilmeleri açısından hayati bir önem taşımaktadır. 

Rekabet halindeki bu şirketlerden birinin sadece bir alanda, 
rekabet etmekte olduğu şirketlerden geri kalması, kısa sü-
rede o firmanın pazar payını azaltabilmektedir. Bu nedenle 
teknoloji firmaları Ar-Ge’ye bu kadar fazla miktarda bütçe 
ayırmaktadır. Bu durum maden şirketleri için biraz daha farklı-
dır. Maden firmalarının yatırımlarının başında rezerv arttırma 
gelmektedir. Proje başlangıcında üretim ömrü 20 yıl olarak 

belirlenen bir maden çoğu 
kez bu rakamın çok üzerinde 
seneler üretim yapmaktadır. 
Bunların yanı sıra üretkenliği 
arttıracak çözümlere ve tek-
nolojiye de sürekli yatırım 
yapılması gerekmektedir.

Fiyatların sabit olduğu, eko-
nomik dalgalanmaların az 
olduğu şartlarda bir maden 
ocağında alt tenör belirlenir 
ve buna göre üretim yapılır. 
Ancak emtia fiyatlarındaki 
ciddi iniş çıkışlar bu durumu 
ciddi bir şekilde etkiler. Ham-
madde fiyatlardaki yüksel-

meler, üretilecek cevherin alt tenörünün daha da aşağıya çekil-
mesini sağlar ve öncesinde üretimi ekonomik olmayan cevher-
ler de değerlendirilebilecek hale gelmiş olur. Fiyatlardaki ciddi 
düşüşler ise tam tersine, üretim maliyeti diğerlerine göre daha 
yüksek olan maden ocaklarını negatif bir biçimde etkiler, zaman 
zaman üretimlerini durdurur. Günümüz şartlarında ekonomi-
lerdeki belirsizlik emtia fiyatlarında da ciddi bir belirsizlik yarat-
maktadır. Örneğin bakır fiyatları geçtiğimiz Temmuz ayında lib-
resi (= 453 gr) yaklaşık 4,4 USD (440 Cent) iken Ekim ayında 3,15 

USD (315 Cent)’ye 
kadar düşmüştür. 
Şekil 1’de Temmuz 
- Ekim 2011 arası 
USD/Cent cinsin-
den fiyatlar veril-
miştir. 3 ay gibi 
kısa bir sürede fi-
yatlarda yaşanan 
yaklaşık % 30’luk 
düşüş maden firmalarına doğrudan yansımaktadır. Metal ve 
mineral fiyatlarındaki dalgalanmalar (küresel ölçekli firmalar 
dışında) maden firmalarının kontrolü dışındadır.

Üretilen metal veya minerallerin diğer endüstrilere satılması 
sebebiyle bu endüstrilerde yaşanan gelişmeler de doğrudan 
maden fiyatlarını etkilemektedir. Örneğin Çin’de inşaat sektö-
ründe yaşanacak bir olumsuzluk hemen hemen bütün metal ve 
madenlerin fiyatlarında oynamaya sebep olacaktır. Hali hazırda 
gelişmekte olan ülkelerin krizlere rağmen hammadde tüketimi 
artarak sürmektedir. Son 10 yıl içerisinde Avrupa ve Amerika’da 
temel metal tüketimi azalırken Asya’da artmıştır. 2000’li yılların 
başında dünya bakır tüketiminin % 27’sini gerçekleştiren Asya, 
2010 yılında bu tüketimin yaklaşık % 65’ini gerçekleştirmiştir. 
Şekil 2’de 2000 - 2010 yılları arasında kıtalara göre bakır tüke-
tim miktarları verilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin bu taleple-
rinin çok uzun süreli olup olmayacağını kestirebilmek oldukça 
güçtür. Yakın geçmişteki gelişmiş ülkelerdeki finansal krizler 
fiyat dengelerini bozmuştur. Bu durum ana tüketici konumuna 
gelmiş olan gelişmekte olan ülkeleri de dolaylı veya doğrudan 
etkilemektedir. Bu sebeple maden şirketlerinin bu dalgalan-
malara hazırlıklı olması ve olası düşüşlere karşı tedbirli olmaları 
gerekmektedir.

Bu noktada üretim maliyetlerinin yönetilmesi ve kontrol edi-
lebilir olması çok kritik bir öneme sahiptir. Şekil 3’te, 2006 yı-
lında değişik bakır madenlerinin üretim maliyetleri USD/cent 

M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi 
kahraman@email.arizona.edu

Doç. Dr. Sean Dessureault 
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu

Şekil 1: Temmuz - Ekim 2011 aylarında bakır fiyatları
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cinsinden verilmiştir. Gö-
rüleceği gibi çoğunlukla 
büyük maden şirketleri-
ne ait büyük tesisler (An-
tamina, Escondida, PT 
Freeport) üretim maliyeti 
bakımından ortalama ve 
ortalamanın altında yer 
almaktadırlar. Dünya ba-
kır üreticilerinin yaklaşık 
% 90’ı 2006 yılında bakı-
rın libresini 1 USD’ye (100 
cent) ve daha ucuza üret-
mekteyken geri kalan 
madenler ise bu rakamın 
üzerinde bir maliyete 

üretim yapmışlardır. Ancak bu maliyetler, üretilen cevherlerin alt tenörünün yıl-
dan yıla düşmesi, artan enerji fiyatları ve diğer sebeplerden ötürü artabilmektedir. 
Uzun bir aradan sonra ekonomik krizler sebebiyle bakır fiyatlarının taban yaptığı 
Ocak 2009’da, bu grafikte ismi görünmeyen bir çok maden işletmesi üretimi dur-
durmak zorunda kalmıştır. 

Bazı firmalar ise maliyetleri kontrol altına alma yolunu seçmiş ve tedbirler almıştır. 
Bu tedbirler içerisinde araştırma fonlarını durdurma, işten çıkarma akla ilk gelen-
lerdir. Bu tür yaklaşımlar genellikle küçülerek kriz dönemini atlatmayı hedeflemek-

tedir. Ancak çalışan bir 
ocakta maliyetleri düşü-
rebilecek daha başka bir 
çok alan da vardır. Bun-
ların başında üretimde 
verimliliğin arttırılması, 
bakım - onarım masraf-
larının yeniden düzen-
lenmesi, enerji tasarrufu, 
iş gücünün ve ekipman-
ların doğru bir şekilde 
kullanılması ve alternatif 
üretim yöntemleri gel-
mektedir. 

Üretimde Verimliliğin Arttırılması
Bu alanda yapılacak tasarruflar daha çok mühendislik alanlarında yapılacak optimi-
zasyonlarla mümkündür. Örneğin yer altı ocağında kullanılmakta olan bir LHD’nin 
(Load Haul Dump) sefer süresinin % 20 azaltılması; yakıttan, iş gücünden, ekipman 
yıpranmasından ve zamandan çok büyük tasarruf sağlayacaktır. Başka bir örnek 
ise kamyonların dolum oranı olarak verilebilir. 100 tonluk bir kamyonu 80 ton ile 
doldurulması demek, günde 10 bin tonluk üretim yapan bir ocakta 100 sefer yeri-
ne 125 sefer yapmak anlamına gelmekte ve nakliye masrafını 1/4 oranında arttıra-
bilmektedir. Mühendislerin bu tür sorunları tespit edip çözüme ulaştırmaları ciddi 
kazançlar sağlayabilmektedir.

Bakım - Onarım Masraflarının Yeniden Düzenlenmesi
Maden makinelerinin kullanıma hazır olması (availability) ve kullanım oranı (uti-
lization) oldukça önemli iki kavramdır. Bunun için önleyici bakımların zamanında 
yapılması ve makinelerin kullanım amaçlarına uygun kullanılması ciddi kazançlar 
sağlayabilmektedir. Madenlerde birçok kez önleyici bakımlar, üretimin aksa-   

Şekil 2: Küresel Bakır Tüketimi (Kaynak: World Bureau Metal Statistics)

Şekil 3: Dünya Bakır Üretim Maliyet Grafiği (Brook 
Hunt and Assoc. Ltd.,2006
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Doç. Dr. Sean Dessureault 
Halen Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1997 Montreal, 
Mcgill Üniversitesi’nde ve lisansüstü eğitimini British Colum-
bia Üniversitesi’nde, sırasıyla 1999’da yüksek lisans ve 2001’de 
doktora olmak üzere yine maden mühendisliği alanında oto-
masyon, iş akışının yeniden tasarımı ve bilgi teknolojileri ko-
nularına yoğunlaşarak tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca, 
Kanada’daki birçok maden şirketinde yarı ve tam zamanlı ola-
rak çalışmıştır. Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te 
ve üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri am-
barı 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, bilgisa-
yar mühendisleri ve sistem mühendislerinden oluşan, maden 
sektörüne yer altı ve yer üstü iş zekası teknolojileri geliştiren 
ve uygulayan araştırmacılardan oluşan araştırma ekibinin ve 
kurucusu olduğu Arizona Üniversitesi MISOM Laboratuvarı’nın 
yöneticiliğini yapmaktadır. Maden Bilişim Sistemleri ve İşletme 

Yönetimi (MISOM - Mining Information Systems and Operati-
ons Management) Danışmanlık Şirketi kurumsal ölçekte tekno-
loji stratejileriyle birlikte veri ambarları / iş zekası teknolojileri-
nin kurulması hizmetleri vermektedir.

M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 
lisansüstü eğitimini sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak 
çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Ha-
len Arizona Üniversitesi MISOM Laboratuvarı 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 plan-
lama stratejileridir.

maması amacıyla ertelenmekte 
veya önerilenden daha az sıklıkla 
yapılmaktadır. Ancak önleyici bakım 
için yapılacak 10 liralık bir yatırım, 
beklenmedik arızalara engel oldu-
ğundan bazen 30 liralık bir kazanç 
sağlamaktadır. Maalesef bunun so-
mut olarak örneğini göstermek pek 
kolay olmadığından birçok işletme 
bu konuda yanlış seçimler yapabil-
mektedir.

Enerji Tasarrufu
Cevher hazırlama ve izabe tesislerinde enerji tüketimi oldukça 
fazladır. Cevher zenginleştirme tesislerinde yapılacak tasarruf-
lar diğer alanlara göre daha fazla olabilmektedir. Örneğin, işini 
tam olarak yerine getiremeyen bir su pompa sistemi, aynı işi 
yapabilmek için daha fazla enerji kullanması gerektiğinden işi 
daha uzun sürede yapacaktır. Bunun sonucunda işletme ma-
liyetlerini arttıracaktır. 2010 yılında maden kamyonlarının yük 
boşaltımı sırasında kamyon motorunun gereksiz yere yüksek 
devirde kullanılması üzerine yaptığımız Kuzey Amerika’daki bir 
çalışmada, maden şirketi yakıttan yıllık yaklaşık 2,5 milyon USD 
tasarruf etmiştir. 

İş Gücünün ve Ekipmanların Doğru Bir Şekilde Kulla-
nılması
Küresel ölçekli bazı firmalar, yeni işe aldıkları personellerinin ilk 
bir kaç dönem farklı departmanlarda çalışmalarını sağlayarak 
kendi alanları dışındaki işleyişi de öğrenmelerini sağlamak-
tadırlar. Bu uygulama yöneticiler, mühendisler için olabildiği 
gibi, operatörler için de olabilmektedir. Bu sayede firmalar 
çok yönlü bir iş gücüne sahip olmayı hedeflemektedirler. Ör-
neğin bir dozer operatörü, kullanıma hazır dozer bulamadığı 
zaman boşta duran bir kamyonu kullanabilmektedir. Böylece 

hem ekipman hem de iş gücü kul-
lanılmış olmaktadır. İş gücünün 
doğru kullanımına bir diğer örnek 
de üretim verilerinin toplanması 
ve raporlanması amacıyla mühen-
dislerin kullanılmasıdır. Bu durum 
çok yaygın olsa da bu tür işlemler 
yazılımlar vasıtasıyla otomatik hale 
getirilebilir ve böylece mühendisler 
zamanlarını verimlilik ve üretken-
lik çalışmaları için kullanabilirler. İş 
gücünden elde edilecek bir başka 

tasarruf yöntemi de yeni personel alımı yerine var olan perso-
nele mesai yaptırmak şeklinde olabilir. Ancak bu tür durumlar-
da her iki seçeneğin iyi ve doğru hesaplanması gerekmektedir.

Alternatif Üretim Yöntemleri
Üretim için kullanılacak değişik seçeneklerin etraflıca değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Örneğin bir açık kömür ocağında 
öteleyici patlatma (Cast Blast), hidrolik ekskavatör - kamyon, 
draglayn, dozer, hidrolik ekskavatör - ocak içi kırıcı - taşıyıcı 
yöntemlerinden biri veya bir kaçı bir arada kullanılabilir. Bu 
yöntemlerden birinin veya bir kaçının seçileceği durumlarda 
bu yöntemlerin birim başına maliyetinin doğru bir biçimde 
hesaplanması ve uygulanması bazı durumlarda % 50’ye varan 
tasarruf sağlamaktadır. 

Madencilikte rekabetçiliğin temelinde üretim maliyetlerinin 
kontrol altında tutulması vardır. Bu sebeple herhangi bir ma-
den işletmesinin değişen fiyatlara rağmen ayakta kalabilmesi 
için ürettiği ürünleri diğer üretim yapan firmalarla aynı fiyata 
veya daha ucuza mal etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde fiyat-
lardaki dalgalanmalar özellikle küçük maden ocaklarını sürekli 
üretim yapabilmekten alıkoyacak ve işletmeyi mevsimlik bir 
işletmeye çevirecektir.   
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Mera Alanlarında 
Madencilik Faaliyetleri - 1

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

3
213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinin 13. fıkrasında, 
kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış yer-
lere ve bu tür tesislere 60 metre mesafe dahilinde 
madencilik faaliyetlerinin Bakanlığın iznine bağlı ol-

duğu, öngörülmüştür. Bu itibarla, umumun yararına ayrılmış 
mera alanlarında madencilik faaliyetleri izne tabidir. Mera 
alanlarında madencilik faaliyeti yapmak isteyen ruhsat sahip-
lerinin mera tahsis amacının değiştirilmesi konusunda ilk baş-
vuru merci ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüdür. 

Uygulamada, ruhsat sahibi mera tahsis amacının değiştirilmesi 
istemiyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurmakta, Ge-
nel Müdürlük ruhsat sahasında gereken incelemeyi yapmak 
üzere heyet görevlendirmekte, heyetin mera alanında ekono-
mik işletmeye elverişli cevher varlığını tespit etmesi halinde, 
mera tahsis amacının değiştirilmesi konusunda Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nce ‘Olur’ alınmaktadır. 

Genel Müdürlük tarafından alınan ‘Olur’ doğrultusunda konu 
ilgili valiliğe bildirilerek, mera vasıf değişikliği işlemlerin ta-
mamlanması ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi 
istenmektedir.
 
Mera tahsis amacının değiştirilmesini 4342 sayılı Mera 
Yasası’nın 14’üncü maddesi kural altına almaktadır. Bu mad-
denin nasıl uygulanacağını düzenleyen Mera Yasası Uygulama 
Yönetmeliği’nin 8. maddesinin konumuzla ilgili düzenlemeleri 
de aşağıda aynen aktarılmıştır:
 
Tahsis Amacının Değiştirilmesi
Madde 8 - (Değişik: RG-12/04/2005-25784)
Mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır, otlak ve kamu 
orta mallarının tahsis amacı; zaruri olan hallerde ilgili müdürlü-
ğün Bakanlık İl Müdürlüğüne talebi, Komisyonun ve defterdar-
lığın uygun görüşü üzerine, talep edilen alanın tamamının veya 
bir kısmının tahsis amacı valilikçe değiştirilebilir. Tahsis amacı 
değiştirilen alanların tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının 
tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.

İlgili müdürlüğün tahsis amacı değişikliği başvurularında, tale-
bin amacını ve büyüklüğünü belirten belgelerle birlikte, istenen 
diğer belgelerin asılları veya onaylı suretleri eklenir. Komisyon, 
gerekli gördüğü hallerde ilgili müdürlükten ek bilgi ve belge is-
teyebilir. Valiliğin kararına esas olacak rapor Komisyonca hazır-
lanarak, karar defterine geçirilir ve üyelerce imzalanır. İnceleme 
raporları Komisyona sunulmak üzere teknik ekipler vasıtasıyla 
hazırlanır. Tahsis amacı değişikliği talep edilen alan için teknik 
ekip tarafından hazırlanan rapor olumlu ise yirmi yıllık ot geliri 
de bir raporla tespit edilerek Komisyona teslim edilir.

Teknik ekip; inceleme raporunu istenen bilgi ve belgelere göre 
hazırlar, talep ile ilgili kesin görüşünü de belirterek raporu im-
zalar ve Mera Komisyonuna teslim eder. 

Teknik ekipçe hazırlanacak inceleme raporu; bölgedeki hayvan 
sayısı, hayvanın cinsi, kaba yem kaynakları, kaba yem üretimi, 
kaba yem açığı, üretilen kaba yemin ihtiyacı karşılama oranı ile 
tahsis amacının değiştirilmesi halinde kaba yem ihtiyacının ne-
reden karşılanacağı, meranın vasfı, topografyası, toprak yapısı, 
vejetasyonun yapısı, otlatma kapasitesi, yatırım için talep edi-
len alanın dışında başka uygun alan olup olmadığı, yatırımın 
hangi parasal kaynaktan yapılacağı, köyün toplam merası, tek-
nik ekibin kesin görüşü, 
çiftçi hane sayısı, çiftçi 
görüşü gibi bilgileri içe-
rir.

Teknik ekip Komisyona 
sunmak üzere, gerekli 
gördüğü hallerde ilgili 
kurum veya kuruluştan 
ek bilgi ve belge isteye-
bilir, inceleme raporuna 
bulunmasını istediği ek 
bilgi ve belgeleri ekler. 
Raporun sonuç bölü-
münde yapılacak yatırı-
mın mera bütünlüğünü 
bozup bozmadığı, kö-

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

Maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal 
Yeşilyurt, madencilik sektörüyle ilişkili olarak 
karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne 
yol göstermek amacıyla bu sayfadan soruları-
nıza cevap verecektir. Lütfen ilgili sorularınızı 
hukuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderiniz.

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com



yün kaba yem açığının mevcut olup olmadığı ve miktarı, açık 
var ise nasıl karşılanacağı, alternatif alanın olup olmadığı ile 
birlikte teknik ekibin kesin görüşü yer alır. 

a) Tahsis Amacı Değişikliğinde İstenecek Bilgi ve Bel-
geler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı 
Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre, 
arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol 
faaliyeti için zaruri olan alanların tahsis amacı aşağıdaki şekilde 
değiştirilir;

Arama ruhsatı alınan alanlar için, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 
3213 sayılı Maden Kanunu’na göre arama ruhsatı verilen yerlerin 
tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde 
kalması halinde, bu alanlarda arama yapılabilmesi için ilgili mü-
dürlük veya Genel Müdürlük, Bakanlık İl Müdürlüğünden koor-
dinat değerleri belli; varsa 1/5000, yoksa 1/25000 ölçekli harita, 
vaziyet planı, arama ruhsatının onaylı örneği ile Komisyonca 
istenecek diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek talep eder. 

Bu talepler İl Müdürlüğünce Komisyona gönderilir. Komisyon 
teknik ekiplere talebi incelettirir, bu inceleme sonucunda bir 
görüş oluşturarak karar alır ve bu kararı karar defterine işleye-
rek defterdarlık görüşü ile birlikte Vali’nin onayına sunar. Vali, 
Komisyonun görüşünü esas alarak talebi değerlendirir, izin ve-
rir veya reddeder.

Arama ruhsatı süresi, Petrol Kanunu ile Maden Kanunu’na göre 
belirlenen süredir. Arama ruhsatı süresi bitiminde, ruhsat sahibi 
aradığı yeri terk edecekse, arama yapılan alanları eski vasıf ve 
kapasitesine getirmekle yükümlüdür. Ruhsat sahibi çalışmalara 
başlayabilmek için Komisyonca öngörülen teminatı yatırmış ve 
sözleşmeyi imzalamış olmalıdır.

Arama ruhsat sahibi bir yıl içerisinde söz konusu alanları eski 
vasıf ve kapasitesine getirmediği taktirde, Komisyon alınan te-
minatı kullanarak bu görevi yerine getirir. Yapılan tüm masraf-
larla birlikte, geçen sürede meydana gelen ot kaybının değerini 
de tahsil eder. 

Arama ruhsatı süresi içerisinde üretim yapılmasının planlanma-
sı halinde, işletme ruhsatı alınan alanlar için uygulanan tahsis 
amacı değişikliği işlemi gerçekleştirilir. Arama ruhsatı için alınan 
izin süresince gerekli prosedür uygulanmaksızın üretim yapıl-
dığının tespiti halinde verilen izinler iptal edilerek, zarar verilen 
alanların eski vasıf ve kapasitesine getirilmesi için 4342 sayılı 
Mera Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İşletme ruhsatı alınan alanlar için, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre işletme ruhsatı 
alınan yerlerin, mera, yaylak, kışlaklar içinde kalması halinde 
ilgili müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından; onaylı işletme 
projesi, işletme ruhsatı, işletme izin alanlarını gösterir 1/1000 
veya 1/2000 ölçekli imalat haritaları, rezerv durumu, vaziyet  

www.maxwellgeoservices.com sales@maxwellgeoservices.com
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planı ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler eklene-
rek Bakanlık İl Müdürlüğüne başvuru yapılır. 

Ruhsat sahibi, tahsis amacı değiştirilen alanın Hazine adına 
tescil edilmesi için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu 
belgesini faaliyete başlamadan vermelidir. 

İşletme süresi 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nda öngörülen süre ile sınırlıdır. Ruhsat sahibi işletme 
süresi bitiminde, çalışma yapılan alanlar ile zarar verdiği alan-
ları eski vasıf ve kapasitesine getirmekle yükümlüdür. Ruhsat 
sahibi çalışmalara başlayabilmek için Komisyonca öngörülen 
teminatı yatırmış ve sözleşmeyi imzalamış olmalıdır. Arama 
ruhsatı aşamasında üretim yapılması amacıyla tahsis amacı de-
ğiştirilmişse işletme ruhsatı alınması halinde aynı alan için tah-
sis amacı değişikliği işlemi uygulanmaz, ancak eksik olan bilgi 
ve belgeler tamamlanarak sözleşme Komisyonca yenilenir. 

İşletme ruhsatı sahibi üç yıl içerisinde söz konusu alanları eski 
vasıf ve kapasitesine getirmediği takdirde, Komisyon alınan te-
minatı kullanarak bu görevi yerine getirir, yapılan tüm masraf-
larla birlikte, geçen sürede meydana gelen ot kaybının değerini 
de tahsil eder. 

b) Geri Dönüşüm Sözleşmesi
Talep uygun görüldüğü takdirde arama - işletme ruhsat sahip-
leri ve geri dönüşümü olan kamu yatırımı kapsamında başvu-
ranlarla, bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde sözleşme yapılır.

Arama ve işletme ruhsat sahipleri ile kamu yatırımı kapsamında-
ki geri dönüşümü olan yatırımlarda yatırımı yapan kişi ve kurum-
lar, zarar verdiği alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmek için 
Komisyonca belirlenecek teminatı yatırır ve sözleşmeyi imzalar.

Yatırımı yapan kişi ve kuruluşlar yirmi yıllık ot geliri ile öngörü-
len teminatları yatırmadan ve hazırlanan sözleşmeyi imzalama-
dan çalışmalara başlayamaz, başladığı takdirde verilen izinler 
veya tahsis amacı değişikliği iptal edilerek verdiği zararlar taz-
min edilir. Tespit edilen ücretler yatırımı yapan kişi ve kuruluşlar 
tarafından Mera Gelirleri hesabına yatırılarak dekont Komisyo-
na ibraz edilir. Söz konusu işlemler Hazine adına tescil işlemi 
gerçekleşmeden yerine getirilir. Ayrıca tahsis amacı değiştirilen 
yerlerin Hazine adına tescilleri şerhli olarak ruhsat süresince 
gerçekleştirilir. Komisyon yatırım süresi sonunda daha önce 
tahsis amacı değiştirilen yerlerle birlikte söz konusu yerlerin de 
yeniden mera özel siciline kaydının yapılmasını sağlar.

Yatırımı yapan kişi ve kuruluşlar tarafından belirtilen süre so-
nunda Komisyona bilgi verilir. Ruhsatın yenilenmesi talebinde 
aynı işlemler uygulanır.

Yatırımı yapan kişi ve kuruluşlar, talep edilen amaç için tahsis 
amacı değiştirilen yeri valiliğin bilgisi olmadan başka birine 
devredemez. Devrettiği zaman söz konusu alan özel sicile kay-
dedilmiş sayılır. Ancak devir alan kişi ve kurumlar noterde dü-
zenlenecek taahhütname ve teminatlarını yatırmaları halinde 
devir alabilirler. Devir alan kişi ve kuruluşlar için ruhsat süresi 
aynı kalır.

Süresi biten teminat mektubu veya alınan teminat her yıl yeni-

lenir. Alınan teminatın nakit olması durumunda teminat defter-
darlıkta açılan emanet hesabına yatırılır.

Yatırımı yapan kişi ve kuruluşlar, sözleşmede belirtilen süre için-
de işe başlar, aksi takdirde geçen süre ruhsat süresinden sayılır.

c) Tahsis Amacının Değiştirilmesi Süresinin Sona Ermesi
Tahsis amacı değişikliği arama izinleri, işletme ruhsatı ile kamu 
yatırımı kapsamında tahsis amacı değişikliği sonunda verilen 
iznin iptali ve bir ay içerisinde yenilenmemesi, sözleşme sü-
resinin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi veya hak sahibinin 
taahhütname veya sözleşme, Kanun ve Yönetmelik hükümle-
rine uymadığının tespiti halinde Komisyonun uygun görüşü ile 
Valilikçe iptal edilir. 

Ayrıca belirlenen yirmi yıllık ot geliri ve teminat altı ay içerisinde 
yatırılarak Hazine adına tescil gerçekleştirilir. Yirmi yıllık ot geliri 
ve teminat altı ay içerisinde yatırılmadığı takdirde söz konusu 
gelir güncelleştirilerek ek altı aylık süre verilir. Bu süre sonunda 
da yatırılmadığı takdirde tahsis amacı değişikliği iptal edilir. 

Tahsis amacı değişikliği talebine yönelik kullanılmayan yerlerle 
birlikte iki yıl içerisinde yatırım yapılmayan yerler özel sicile kay-
dedilir ve yirmi yıllık ot geliri özel gelir hesabına irat kaydedilir.

d) Yapılacak Yapılar
Ruhsat sahibi, arama ruhsatı süresince ruhsat aldığı alan içinde 
kalıcı yapı yapamaz. İşletme ruhsatı alan ruhsat sahibi ile geri 
dönüşümü olan kamu yatırımı kapsamında tahsis amacı deği-
şikliği uygun görülen alanlarda, kurum ve kuruluşlar yapılacak 
işin gereği olan, geçici tesis yapılarını ancak Komisyonun uygun 
görüşü doğrultusunda Valilikten izin almak suretiyle yapabilir.

e) Tahsil Edilecek Bedeller
Tahsis amacı değişikliği talebinde bulunan gerçek ve tüzel ki-
şilerden, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (e), (f ), (g) bentleri ve vakıf meraları ile toprak 
muhafaza, sel ve taşkın kontrolü amacıyla yapılacak her türlü 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları ile ilgili tahsis 
amacı değişiklikleri hariç, tahsis amacı değiştirilen mera, yay-
lak ve kışlaklardan elde olunacak yirmi yıllık ot geliri esas alına-
rak, Komisyonca tespit edilecek miktarda alınacak ücret, tahsis 
amacının değiştirilmesinden sonra peşin olarak tahsil edilir. 

Arazide inceleme yapacak Komisyon ve teknik ekip üyeleri-
nin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği her türlü yol gideri ve 
gündelikleri ile Komisyonca uygun görülen diğer giderler talep 
sahiplerince karşılanır. Tahsis amacı değişikliği işlemlerinin baş-
latılabilmesi için sayılan giderler tahsil edilmelidir.

f) (Ek: RG-25/2/2011-27857) Denetim
Yatırım yapan kişi ve kuruluşlar, tahsis amacı değişikliği talebi-
ne uygun olarak yatırım yaptığını Komisyonuna bildirir. Teknik 
ekip, yatırımın amaca uygun olarak yapılıp yapılmadığını de-
netler. Geri dönüşüm sözleşmesi imzalanan yatırımlar, yatırım-
cının bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun çalışıp 
çalışmadığını tespit etmek amacıyla yılda bir kere teminatın 
yenilenmesinden bir ay önce il müdürlüklerince denetlenir.

Gelecek sayıda mera tahsis amacının değiştirilmesi konusunda 
değerlendirmelerde bulunacağız.  
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/

Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Kas. 2011 Seyitömer+18 mm yıkanmış 125 Kütahya - Seyitömer (SLİ) 2.794

Kas. 2011 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 145 BLİ 3.792

Kas. 2011 Keles krible +40 mm 110 KLİ 2.766

Kas. 2011 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 220 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.219

Kas. 2011 Ilgın Parça 95 ILİ 2.970

Kas. 2011 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 220 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.612

Kas. 2011 Kısrakdere krible+20mm 245 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.930

Kas. 2011 Soma Deniş yıkanmış+18 mm 165 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.019

Kas. 2011 Çan krible+30 mm (torbalı) 175 ÇLİ 4.353

Kas. 2011 Yatağan krible + 30 mm 85 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.571

Kas. 2011 Milas Parça 75 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Kas. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Kas. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Kas. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 320 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Kas. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI 6650

Kas. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 300 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

18.Kas.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 280-295 USD / dmt

18.Kas.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 40% - 42% parça 260-280 USD / dmt

18.Kas.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 38% - 40% parça 235-250 USD / dmt

18.Kas.11 Manganez cev. (CIF - Çin) 42% - 44% parça 5,4-5,5 USD / dmtu

18.Kas.11 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 133-136 USD / dmtu

18.Kas.11 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 107-110 USD / dmtu

18.Kas.11 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 96-99 USD / dmtu

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

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.10)

Birim

H
EFA

 Rare earth

8.Kas.11 Lantanyum Metal ≥ 99% 99,00 -52,86 210 USD / kg

8.Kas.11 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 65,00 20,37 54 USD / kg

8.Kas.11 Seryum Metal ≥ 99% 190,00 -11,63 215 USD / kg

8.Kas.11 Seryum Oksit ≥ 99.5% 65,00 22,64 53 USD / kg

8.Kas.11 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 290,00 -30,62 418 USD / kg

8.Kas.11 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 190,00 90,00 100 USD / kg

8.Kas.11 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 295,00 126,92 130 USD / kg

8.Kas.11 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 260,00 246,67 75 USD / kg

8.Kas.11 Samaryum Metal ≥ 99.9% 150,00 70,45 88 USD / kg

8.Kas.11 Europyum Oksit ≥ 99.5% 3400,00 36,00 2500 USD / kg

8.Kas.11 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 395,00 -9,20 435 USD / kg

8.Kas.11 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 68,54 89 USD / kg

8.Kas.11 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 6000,00 93,55 3100 USD / kg

8.Kas.11 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 3500,00 40,00 2500 USD / kg

8.Kas.11 Disporsiyum Metal ≥ 99% 2500,00 257,14 700 USD / kg

8.Kas.11 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 2150,00 437,50 400 USD / kg

8.Kas.11 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 380,00 72,73 220 USD / kg

8.Kas.11 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 245,00 96,00 125 USD / kg

8.Kas.11 İtriyum Metal ≥ 99.9% 190,00 58,33 120 USD / kg

8.Kas.11 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 165,00 101,22 82 USD / kg

8.Kas.11 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 0,00 15000 USD / kg

8.Kas.11 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 6600,00 26,92 5200 USD / kg

8.Kas.11 Mixed Metal ≥ 99% 72,00 14,29 63 USD / kg

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

CM
E G

roup

18.Kas.11 Altın 1720,50 21,78 1412,80 USD / tr. oz

18.Kas.11 Gümüş 31,97 4,37 30,63 USD / tr. oz

18.Kas.11 Platinyum 1595,00 -8,96 1752,00 USD / tr. oz

18.Kas.11 Rodyum 1775,00 -31,20 2580,00 USD / tr. oz

18.Kas.11 Palladyum 609,00 -23,59 797,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

London M
etal Exchange

18.Kas.11 Aluminyum 2083,00 -14,96 2449,50 USD / ton

18.Kas.11 Bakır 7501,00 -21,66 9575,00 USD / ton

18.Kas.11 Çinko 1911,00 -21,10 2422,00 USD / ton

18.Kas.11 Kalay 21175,00 -20,71 26705,00 USD / ton

18.Kas.11 Kurşun 1974,00 -22,83 2558,00 USD / ton

18.Kas.11 Nikel 17865,00 -25,90 24110,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

N
orthernM

iner

7.Kas.11 Antimuan 14650,00 45,05 10100,00 USD / ton

7.Kas.11 Bizmut 12,70 33,83 9,49 USD / lb.

7.Kas.11 Civa 1800,00 -2,70 1850,00 USD /şişe

7.Kas.11 İridyum 1055,00 36,42 773,33 USD / tr. oz

7.Kas.11 Kadmiyum 1,25 -32,80 1,86 USD / lb.

7.Kas.11 Kobalt 14,90 -6,88 16,00 USD / lb.

7.Kas.11 Magnezyum 3175,00 2,97 3083,33 USD / ton

7.Kas.11 Manganez 3575,00 10,00 3250,00 USD / ton

7.Kas.11 Molibden 12,70 -20,13 15,90 USD / lb.

7.Kas.11 Rutenyum 107,50 -38,57 175,00 USD / tr. oz

7.Kas.11 Selenyum 68,50 63,10 42,00 USD / lb.

7.Kas.11 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.

7.Kas.11 Tungsten 452,50 52,74 296,25 USD / ton

14.Kas.11 Uranyum 55,25 -11,60 62,50 USD / lb.

U
XC

7.Kas.11 Vanadyum 6,25 0,00 6,25 USD / lb.



İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 18/11/2011

HZNDR 3,52 3,81 8,24 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

IHLAS 1,42 0,82 -42,25 İHLAS HOLDİNG A.Ş.

IHMAD 1,72 2,78 61,63 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

IPEKE 3,70 3,5 -5,41 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.A.Ş.

IZMDC 1,73 3,37 94,80 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

IZOCM 33,36 45,3 35,79 İZOCAM AŞ

KCHOL 7,31 6,12 -16,28 KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KONYA 251,31 357 42,06 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

KOZAA 4,62 3,96 -14,29 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. A.Ş.

KOZAL 20,47 25,6 25,06 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

KRDMA 1,23 1,13 -8,13 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMB 1,33 1,39 4,51 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMD 0,76 0,82 7,89 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KUTPO 2,55 2,58 1,18 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

METRO 1,11 0,88 -20,72 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.A.Ş.

MRDIN 7,02 6,32 -9,97 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

NUHCM 11,41 10,6 -7,10 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

PRKME 3,93 3,72 -5,34 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.A.Ş.

SARKY 3,93 4,06 3,31 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.A.Ş.

SISE 2,37 3,11 31,22 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

SODA 2,23 3,3 47,98 SODA SANAYİİ A.Ş.

TRKCM 3,11 2,74 -11,90 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

UNYEC 4,05 4,08 0,74 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

USAK 2,05 5,62 174,15 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 18/11/2011

ADANA 5,21 3,82 -26,68 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADBGR 3,15 2,63 -16,51 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADNAC 0,80 0,66 -17,50 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

AFYON 192,75 102 -47,08 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

AKCNS 7,33 7,34 0,14 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.

ALKIM 7,25 8,06 11,17 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

ANACM 3,24 3,16 -2,47 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

ASLAN 51,57 47,2 -8,47 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

BOLUC 1,54 1,52 -1,30 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

BSOKE 1,66 1,39 -16,27 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

BTCIM 7,44 6,58 -11,56 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş.

BUCIM 4,57 4,6 0,66 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

BURCE 11,08 7,94 -28,34 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.

CEMAS 3,47 1,38 -60,23 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

CEMTS 1,06 1,39 31,13 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş.

CIMSA 9,33 7,96 -14,68 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CMBTN 42,00 48,4 15,24 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.A.Ş.

CMENT 9,14 7,1 -22,32 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

DENCM 21,00 9,1 -56,67 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

EGSER 2,19 1,78 -18,72 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 3,54 3,37 -4,80 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

GOLDS 1,04 0,61 -41,35 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.A.Ş.

GOLTS 69,25 57,5 -16,97 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. A.Ş.
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Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

1 Aralık Yeni Zelanda Kaynakları Konferansı 2011 (New Zealand Re-
sources Conference 2011) Wellington, Yeni Zelanda www.iir.com.au/
conferences/mining-resources/oil-gas/new-zealand-resources-conference

6 Aralık Delme & Patlatma Asya (Drill & Blast Asia) Jakarta, Endonezya 
www.drillandblastasia.com/Event.aspx?id=562644&MAC=20657.001_DL

6 - 7 Aralık Güney Avustralya Madenciliği 2011 (Mining South Australia 
2011) Whyalla, SA, Avustralya www.iir.com.au/sa

7 - 8 Aralık Madencilikte Su Yönetimi (Water Management in Mining 
2011) Perth, WA, Avustralya www.waterinmining.com.au

2012
22 - 24 Ocak 4. Uluslararası Profesyönel Jeoloji Konferansı (4th Inter-
national Professional Geology Conference (4IPGC)) Vancouver, BC, Ka-
nada www.4ipgc.ca

24 - 25 Ocak 2. Yıllık Global Madencilik Forumu (2nd Annual Global 
Mining Forum) Londra, Birleşik Krallık www.fleminggulf.com/energy/
middle-east/2nd-annual-global-mining-forum

6 - 9 Şubat Indiba Afrika Madencilik Kongresi (Investing In African Min-
ing Indiba) Cape Town, Güney Afrika www.miningindaba.com/

26 - 30 Mart 8. Asya Madencilik Kongresi 2012 (8th Asia Mining Con-
gress 2012) Singapur 
www.terrapinn.com/conference/asia-mining-congress/

17 - 20 Nisan Boyut Küçültme 2012 (Comminution 2012) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com/comminution12/index.html 

17 - 20 Nisan 9. Uluslararası Madencilik Tarihi Kongresi 2012 (9th In-
ternational Mining History Congress 2012) Johannesburg, Gauteng, 
Güney Afrika www.imhc.co.za

24 - 26 Nisan 3. Uluslararası Şaft Tasarım ve İnşaatı Konferansı 2012 
(3rd International Conference on Shaft Design and Construction 2012) 
Londra, İngiltere www.iom3.org/events/sdt

25 Nisan Dünya Demir Cevheri Forumu (World Iron Ore Forum) Dubai, 
Birleşik Arap Emirlikleri www.worldironoreforum.com

20 - 23 Mayıs Kaynaklar ve Enerji Sempozyumu 2012 (Resources & En-
ergy Symposium 2012) Broken Hill, NSW, Avustralya 
www.symposium.net.au

18 - 20 Haziran  Bio - & Hidrometalurji 2012 (Bio - & Hydrometallurgy 
2012) Cornwall, İngiltere 
www.min-eng.com/biohydromet12/index.html

4 - 6 Temmuz 3. Uluslararası Madencilik ve Metalurji Kongresi - Astana 
Madencilik & Metalurji (3rd International Mining and Metallurgy Con-
gress - Astana Mining & Metallurgy) Astana, Kazakistan amm.kz/

7 - 9 Kasım Mineroloji Süreci’12 (Process Mineralogy’12) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com

12 - 13 Kasım Kıymetli Madenler’12 (Precious Metals’12) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com/preciousmetals12/index.html

14 - 15 Kasım Nikel Cevheri ve Konsantresi İşlemesi’12 (Processing of 
Nickel Ores and Concentrates’12) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/nickelprocessing12/index.html

6 - 8 Aralık Zemin Stabilizasyonda Köpüklü Kum / Pasa Teknoloji ve 
Uygulamaları (Foamed-Sand / Tailing Technology and Applications for 
Ground Stabilization) İstanbul www.istanbul.edu.tr/eng2/maden/

7 - 9 Aralık ISTEC - Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı 2011 İstan-
bul www.iste-c.net

8 - 10 Aralık 2011 - Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı - Antalya 
http://www.tki.gov.tr/TKI/TK%C4%B0%20Calistay%20Brosur.pdf

21 - 23 Aralık  Sondaj Sempozyumu Ankara 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=98

2012
21 - 24 Mart  Marble 2012 - Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı

2 - 6 Nisan 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ankara 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=97

5 - 6 Haziran Endüstriyel Mineraller ve Kömür İşlemesi 2012 (Processing 
of Industrial Minerals & Coal 2012) İstanbul 
www.min-eng.com/pimc12/index.html

6 - 10 Haziran Ankomak 18. İş ve İnşaat Makinaları Fuarı İstanbul 
www.ankomak.com

13 - 16 Eylül Kauçuk 2012 - 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarı İstanbul 
www.istanbulkaucukfuari.com

10 - 12 Ekim 13. Uluslararası Mineral Hazırlama Sempozyumu Bodrum, 
Muğla www.arber.com.tr/imps2012.org/index.php/home

16 - 19 Ekim Natural Stones 2012 İstanbul 
www.cnrnaturalstoneturkey.com

29 Kasım - 2 Aralık Tüyap Maden Türkiye Fuarı 2012 İstanbul 
www.tuyap.com.tr/webpages/madenturkiye08/index.php
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Sayfa    Firma
49 Alev Grup / alevgroup.com

19 Als Lab. / alsglobal.com

56, 57 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

71 Atlas Copco /atlascopco.com.tr

79 Bant Motor / bantmotor.com.tr

5, 9, 44, 45 Barkom / barkomltd.com

23 Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

33 Cft Mühendislik / cft.com.tr 

87 Dalazlar Sondaj / dalazlar.com

65 Denge Teknik / dengeteknik.com.tr

15 Doğanak / doganak.com

Sayfa    Firma
75 Dmt / dmt.de

13 Enerson Müh. / enersonengineering.com

55 Esit Elektronik / esit.com.tr

61,73 Gijima / gijimamining.com

3 Idc Sondaj / idc-tr.com

83 İksis / iksisticaret.com

29 Jeodijital / jeodijital.com

63, A. Kapak Mapek / mapek.com

69 Martin Engineering / martin-eng.com.tr

81 Maxwell /  maxwellgeoservices.com

35 Mikromine Pitram / micromine.com

Sayfa    Firma
43 Mobil Oil / mobiloil.com.tr

Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

7 Penamaden / penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

37 Promer Müh. / promerengineering.com.tr

77 Rulmeca / rulmeca.com

17 Sandvik / sandvik.com

21 Şen plastik / senplastik.com

53 Soneksan / soneksan.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

39 Teksomak / teksomak.com

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Aşağı Öveçler 1042 Cad.  (Eski 4. Cad.) 1335. Sok. 
(Eski 19. Sok.) Vadi Köşk Apt. 6 / 8 Çankaya ANKARA / TÜRKİYE
Tel    : +90 (312) 482 18 60
Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@madencilik-turkiye.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com






