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“Castrol’ün gelifltirdi¤i Spheerol HD gresi ile mevsim koflullar›ndan
etkilenmeden, tüm ekipmanlar›m›z›n ya¤lama periyodunu 6 kat uzatt›k.
Çok daha kaliteli bir ürün kullanmakla birlikte her bir ifl makinemize
yapt›¤›m›z harcamalardan y›lda yaklafl›k ¨30.000 tasarruf sa¤lad›k.
Daha yüksek kaliteyle daha kârl› olunabilece¤ini kan›tlad›¤› için
Castrol’e teflekkür ederim.”
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Yerin yüzlerce metre 

altındaki karanlık galeriler 
içerisinde hayatlarını riske 

atarak, insanoğlunun daha 
modern ve gelişmiş bir 

yaşantı sürmesi için çalışan 
tüm madencilerin önünde 
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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 çözünürlükte 
(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. 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Türkiye Madencilik Sektörü, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan 
Eynez Yer Altı Kömür Madeni’nde meydana gelen facianın üzüntüsü, diğer yandan da mev-
zuatta yapılması planlanan değişikliklerin beklentisi eşliğinde faaliyetlerini sürdürmeye çalı-
şıyor. Facianın ardından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bir dizi çalışma yürüttü-
ğünü biliyoruz. Bu çalışmalar kapsamında; yurt dışında yer alan madenlere teknik araştırma 
amaçlı ziyaretler yapılıyor, ülkemizde uzmanlar eşliğinde toplantılar gerçekleştiriliyor, Soma 
ve civarındaki ocaklar ziyaret ediliyor, çeşitli raporlar hazırlanıyor ve önümüzdeki süreçte bu 
çalışmalara devam edilerek sonunda bir yol haritası çıkarılması planlanıyor. 

Bakanlığın yürüttüğü bu çalışmalar kapsamında bizzat katıldığım “Güvenli Yer Altı 
Madenciliği Çalıştayı”nda; kamu, özel sektör, mesleki birlikler olmak üzere madencilik sek-
törünün paydaşları bir araya getirildi. Çalıştay kapsamında, ABD’de yer alan NIOSH - Ulusal 
İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü’nde yöneticilik yapmış ve geçmişte Soma Havzası’nda 
çalışma fırsatı bulmuş olan Maden Mühendisi Dr. Güner Gürtunca uzman olarak dinle-
nerek sektörümüze, uluslararası standartları ve teknolojik gelişmeleri aktarması sağlandı.

Çalıştay’ın sonuç bildirgesi hazırlandığında sektör ile paylaşılacaktır. Biz de Madencilik 
Türkiye olarak, Dr. Gürtunca’nın sektörümüzün geleceği için sunduğu belli başlı önerileri 
sizlerle paylaşmak istedik. Bu kapsamda hazırlanan yazıyı dergimizin 38. sayfasında okuya-
bilirsiniz. Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin herhangi bir yaptırım olmadan bu öneriler 
doğrultusunda hareket ederek, iş güvenliği konusunda yaşadıkları riskleri azaltabilecekleri, 
işletmelerini dünya standartlarına ulaştırmakta çok fazla yol kat edecekleri, gelecekte uygu-
lamaya alınması muhtemel mevzuatlara da kolaylıkla uyum sağlayabilecekleri kanısındayım. 

Soma faciası öncesinde dergimiz sayfalarının satır aralarında belirttiğimiz pek çok 
konu Dr. Gürtunca tarafından onaylanmış durumda. Düşüncelerimize ek olarak Dr. 
Gürtunca’nın dikkat çektiği pek çok nokta da bulunuyor. Bununla birlikte Enerji 
Bakanımız Taner Yıldız’ın da Çalıştay’a katılarak paylaştığı düşünceler aynı doğrultuda. 
Bunlardan öncelikli gördüğüm bazı konular aşağıdaki şekildedir. Özellikle bu konulara 
önem verilmesi sektörümüzün geleceği için elzemdir.

 • Tüm ülkeyi kapsayacak şekilde ulusal çapta ve madencilik sektörünün özeline eğilecek şekilde 
sektörel çapta iş güvenliği kültürü, daha ilkokul sıralarından başlayarak insanların zihnine yer-
leştirilmelidir. Bu süreç uzun yıllar alacaktır ancak gelecek nesillerin Soma gibi bir facia yaşa-
masının ve ülkemizde adeta rutine binmiş olan iş kazalarının büyük oranda önüne geçilecektir.

 • Madencilik, salt üretime dayalı bir sektör olmaktan çıkarılmalı, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre 
konularına üretim kadar önem verilen, ‘İnsan’ın işletmenin en önemli parçası olduğu bir sektör 
haline dönüştürülmelidir. Bu kurallara uymayan şirketlerin faaliyetlerini acilen gözden geçir-
mesi, herhangi bir iyileştirme yapılmıyorsa ağır yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır. 

 • Maden sahipleri ve yöneticilerinde sektördeki riskin farkındalığı oluşturulmalı, üst düzeyde iş 
güvenliği eğitimlerinin çalışanlardan önce yöneticilerin alması sağlanmalıdır.

 • Maden işletmeleri, her ne kadar uzman ekiplere ve teknik insanlara sahip olsa da mutlaka işletme 
dışından bağımsız teknik denetim hizmeti almayı alışkanlık haline getirmeli, ‘İşletme Körlüğü’nün 
önüne geçilmelidir. Ayrıca danışmanlık alma kültürü de benimsenmeli, alınan danışmanlık hiz-
metleriyle dünya genelinde ortaya çıkan tüm teknik ve teknolojik yenilikler takip edilmelidir.

 • Şirketlerin uyması gerektiği mevzuatların, uygulanması gereken alt sınırları belirlediği asla 
unutulmamalıdır. Bu bağlamda şirketler sadece mevzuatlara bağlı kalmamalı, standartlarını 
daima daha üst seviyelere çıkarmak için çaba sarf etmelidir.

 • Ulusal ve sektörel kriz yönetimi sistemi geliştirilmelidir. Ayrıca uzman, bölgesel kurtarma ekip-
leri yetiştirilmelidir. Yaşanan facialarda elimizin ayağımıza dolaşmaması için kriz yönetimi ve 
kurtarma sistemlerini kurmak, sektörün önceliği haline gelmelidir.

 • Devletin, madencilik sektörünün önündeki sıkıntıları ortadan kaldırması, özellikle arama, Ar-Ge, iş 
güvenliği, işçi sağlığı, çevre, teknoloji, eğitim gibi konularda yapılacak harcamaları desteklemesi ve 
teşvik etmesi önemlidir. Bununla birlikte, madenleri en sıkı şekilde denetlemesi ve takip etmesi şarttır!

 • İlerleyen yıllarda atıl kalmayacak bir yapıda madencilik Ar-Ge enstitümüz kurulmalıdır. Bu ens-
titü mali açıdan kamu ve özel sektör tarafından ortaklaşa finanse edilerek, enstitünün sektör 
adına ortak araştırmalar yapması sağlanmalıdır. 
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TV Tower Projesi’ndeki
Sondajlarda Yeni Sonuçlar Elde Edildi
Pilot Gold Inc. ve Teck Madencilik ortaklığında Çanakkale’de 
yürütülen TV Tower Projesi’nden önemli sonuçlar alınmaya 
devam ediliyor. Pilot Gold, TV Tower Projesi Hilltop (Karaayı) 
bölgesinde gerçekleştirdiği 4 sondaj ile ilgili yeni sonuçları 
kamuoyuyla paylaştı. 
Şirket tarafından 11 Haziran 2014 tarihinde yapılan ilk duyu-
ruda, teknik ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar neti-
cesinde yeni yapılan keşfin, bölgede ortaya çıkarılan üçüncü 
porfiri altın - bakır oluşumu olduğu açıklandı. Yeni keşfin, 
komşu Halilağa projesi ile birlikte bölgede önemli bir rezerv 
varlığını da ortaya koyduğu belirtildi (0,99 gr/t altın ve % 0,39 
bakır varlığı 153,1 metre boyunca). 
Şirket tarafından 19 Haziran 2014 tarihli ikinci açıklamada ise 
bölgede gerçekleştirilen 4 adet sondajdan elde edilen sonuç-
lar aşağıdaki şekilde bildirildi:

Bölgede yapılan son sondajların ardından alınan pozitif sonuç-
lar hakkında Pilot Gold Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Matt 
Lennox-King, “Elde edilen bu sonuçlar ile TV Tower Projesi’nin 
güney kısımlarında bakır-altın porfiri sistemin varlığı onaylan-
mış oldu. Bölgedeki mineralizasyonun tenörü ve büyüklüğü 
büyümeye devam ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Haziran 2014

Sondaj
Derinlik 
(metre)

Au 
(g/t)

Cu 
(%)

Altın Eşdeğeri 
(g/t)

KRD006 261,3 0,22 0,26 0.67
Dahil 57,8 0,54 0,36 1.16

KRD007 185,9 0,16 0,24 0.57
Dahil 47,7 0,27 0,47 1.08

KRD008 63,2 0,58 0,01 0.60
Dahil 35,5 0,68 0,01 0.70

KRD009 199,2 0,13 0,16 0.40
Dahil 35,3 0,14 0,25 0.57

Hilltop (Karaayı) bölgesinde gerçekleştirilen dört sondajdan elde edilen sonuçlar

Zenit Madencilik, Kızıltepe 
Projesi İçin Yatırım Teşviki Aldı
Türk inşaat şirketi Proccea ile Anglo - Türk bir maden arama 
şirketi olan Ariana Resources’ın ortak girişim şirketi Zenit 
Madencilik, Red Rabbit Projesi’nin bir parçası olan Kızıltepe 
Altın - Gümüş sektörü için yatırım teşviki aldığını duyurdu. 
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Balıkesir’deki 
maden tesisi yatırımı için KDV istisnası, gümrük vergisi muafi-
yeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği gibi teş-
viklerden faydalanacak. Ariana Resources’ın Başkanı Michael 
de Villiers’a göre Türk Hükümeti’nin verdiği bu destekler, 
hükümetin madencilik sektörünün gelişmesi ve yatırımların 
kolaylaşması isteğinin bir göstergesi.
Alınan destekler sayesinde tesis yatırımını daha da hızlandı-

rabileceğini belirten şirketin, proje kapsamında ilk etapta 62 
milyon liralık sabit yatırım öngördüğü ve tesiste 120 kişilik 
istihdam sağlayabileceği belirtiliyor. Şirketin ilk etaptaki üre-
tim hedefi ise yıllık 5 ton altın ile 3,4 ton gümüş şeklinde. Şirket 
tarafından yapılan hesaplamalara göre teşvikler kapsamında, 
maden ömrü boyunca 1,2 milyon dolar kurumlar vergisi ve 1 
milyon dolar civarında sigorta prim avantajı sağlanacak. KDV 
ve gümrük vergisi konusunda sağlanacak avantajlar içinse şir-
ketin hesaplamalarının sürdüğü belirtiliyor.
Şirketin ayrıca, Kızıltepe Projesi’nin stratejik yatırımlar kapsamında 
değerlendirilerek diğer bazı teşviklerden de yararlanabilmesi için 
ilgili kurumlara başvuru yaptığı da verilen bilgiler arasında. 

Haziran 2014

MNG Orko, Amlib United Minerals`a Ait 
Liberya - Kokoya Projesi’ni Satın Aldı
İnşaat, turizm, taşımacılık, finans ve enerji gibi sektörlerde 
faaliyetlerini sürdüren Türk MNG Holding tarafından 2013 
yılında kurulan MNG Orko, Amlib United Minerals̀ a ait Liberya 
- Kokoya Projesi`ni satın aldığını duyurdu. Türk altın arama ve 
geliştirme şirketi olan MNG Orko’nun alt şirketi olan MNG Gold 
Liberia Inc. tarafından alınan Kokoya Projesi (% 90 MNG - % 
10 Liberya devleti) ileri safhada bir arama projesi. Proje Bong 
County bölgesinde ve ülkenin yaklaşık olarak merkezinde yer 
alıyor. Kokoya’da bugüne kadar toplamda 48.625 m (272 adet) 
sondaj yapıldı ve 7.069m (249 adet) yarma açıldı.
MNG Orko’nun Genel Müdürü Serhan Umurhan: “Bu satış 

anlaşmasının tamamlanma koşullarının sağlandığından çok 
memnunum. Böylelikle uzun zamandır yatırım problemleri 
sebebiyle atıl durumda bekleyen projenin hızlı ve etkili bir 
şekilde geliştirilmesine odaklanabileceğiz. Hedefimiz, yöre 
halkının da dahil olacağı ve pozitif etkileneceği yeni bir yak-
laşımla, yeni iş imkanları yaratarak projeyi en kısa sürede 
üretime geçirmek olacaktır. Kokoya şirketimizin Batı Afrika ve 
Türkiye’deki gelişiminde ilk basamak olmuştur. Yakın zamanda 
şirketimiz portföyüne yeni projeler ekleyerek değer katmaya 
devam edeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Mayıs 2014
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15 Temmuz 20148

Cudi Dağı’ndaki Kaçak Madencilik
Faaliyetlerinde 15 Günde 5 kişi Hayatını Kaybetti
Şırnak‘ta bulunan ve güvenlik gerekçesiyle kapatılan asfaltit 
ocaklarında kaçak olarak yapılan üretim çalışmaları sonucunda; 
04 Haziran 2014 tarihinde 1 işçi, 11 Haziran 2014 tarihinde 3 
işçi ve 18 Haziran 2014 tarihinde bir işçi olmak üzere 15 günde 
toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu sahadaki ocaklar, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle 6 ay 
önce ilgili kurumlar tarafından kapatılmıştı. 
Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı Mehmet Torun’dan edi-
nilen bilgilere göre Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) 
ait olan ve Şırnak’ta yer alan bu asfaltit sahası, rödovans karşılığı 
Şırnak Valiliğine devredilmişti. Valilik, yine rödovans karşılığı 
özel bir firmaya, firma da alt taşeronlara vererek üretim yaptı-
rıyordu. Ancak altı ay önce buradaki ruhsatlı madenler bakanlık 

kararıyla kapatılmıştı. Şu anda bölgedeki bu sahada açılan 
kaçak kuyularda kömür çıkarılıyor. Torun, Cudi Dağı’ndaki bu 
kör kuyularda ölümüne kömür çıkarılmasına engel olunamadı-
ğının altını çizerek “80-90 adet kuyudan kaçak kömür çıkarılıyor. 
Yörenin işsiz gençlerinden oluşan yaklaşık 1000-1200 kişi, gün-
lük 40-50 liraya kaçak kuyularda çalışıyor. Bu ilkel kuyulara kör 
kuyu deriz. Hiçbir mühendislik kuralına uygun değildir. Gençler 
çıkrıklarla inerek kovalarla kömür çıkarıyor. Havalandırma yok, 
aşağı inildiğinde kaçacak başka bir yol da yok. Kesinlikle çalı-
şılmaması gereken bir sistem. Zaten buraya inenlerin hiçbir 
ekipmanı, bareti, gaz maskesi yok. Tarlaya inermiş gibi kuyulara 
iniyorlar.” şeklinde konuştu. 

Haziran 2014

Altın Üretiminde 50 Ton
Üretim Hedefi Tehlikeye Girdi
Hükümetin hazırladığı yeni Maden Kanunu taslağında Devlet 
Hakkı, ruhsat harçları ve vergilerde öngörülen artış yatırımcıları 
tedirgin ediyor. Dünya’dan Canan Sakarya’nın haberine göre; 
Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit Akdur, 2001 yılında 
Türkiye’de ilk altın üretiminin gerçekleştiğini ve o günden 
bugüne sektördeki olumlu havanın devam edip, sıfır olan altın 
üretiminin 2013 yılında 33,5 tona kadar çıktığını belirterek, 33,5 
tonluk üretimi 2015’te 50 tona çıkarma hedefinin bu şartlarda 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığını aktardı. Akdur, “Her yıl 
7-8 milyar dolarlık altın ithal ediyoruz. Bunun 1,5 milyar dolarlık 
bölümünü yerli kaynaklardan temin ediyorduk. 7-8 milyar dola-
rın tamamını kendi ülkemizdeki altını çıkararak sıfırlayacağımızı 
düşünüyorduk. Şimdi bu hedef tamamen ortadan kalkıyor” dedi.
2013 yılından itibaren Türkiye’nin madencilik sektöründeki 
görüntüsünün gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı için olum-
suza dönmeye başladığını belirten Akdur, 2012 yılından bu 
yana şirketlerin hazine arazilerinde gerekli izinleri alamadığını 
ve bunun sonucu olarak hiçbir firmanın hedeflediği arama 
faaliyetlerini gerçekleştiremediğini söyledi. Akdur, firmaların 
2014 arama bütçelerinin sıfıra yakın hale geldiğini, arama 
yapamadıkları için de deneyimli jeologlarını işten çıkarmaya 

başladıklarını belirtti.
Metal fiyatlarındaki olumlu seyir ve altının ons fiyatının 1.800 
doları geçmesi ile birlikte altın madenciliğini hiç düşünmemiş 
olan yerli yatırımcıların da sektöre ilgi duymaya başladığını 
kaydeden Akdur, “Fiyatlar çok yüksekken hem kamuoyunda 
hem bürokraside ‘altın üretimi çok karlı hale geldi, dolayısıyla 
bundan devletin daha fazla gelir elde etmesi gerekir’ şek-
linde bir algı oluştu. Altının onsu 1.800’lerden 1.250 dolara 
düştü ama algı 1.800 doların üzerindeki gibi kaldı. Bu durum 
ise Devlet Hakkının artırılmasını getirdi. Hükümetin yeni bir 
çalışması var. Maden Kanunu’nda değişiklik yapılacak taslakla 
Devlet Hakkının % 4’ten % 14’e çıkarılması öngörülüyor” dedi.
Şirketlerin her şey dahil maliyetlerinin 1.100 dolar, altının ons 
fiyatının da 1.250 dolar olduğunu vurgulayan Akdur, Devlet 
Hakkı artışıyla sıkıntı doğacağını anlattı. Akdur, “Dernek üye-
lerimizden iki tanesi, bize bekleyen projelerini durdurduğunu 
bildirdi. Yeni taslakla madencilerin ödemiş oldukları yıllık harç-
lar veya ruhsat bedellerinde de makul ötesi artışlar getiriliyor. 
Bugün şirketlerin ruhsatlarını elde tutabilmek için yaptığı yıllık 
harcama 800 bin lira iken kanun değişiklikleri gerçekleşirse bu 
rakam 3 milyon 800 bin liraya çıkacak” dedi. 

Haziran 2014

Tüprag, Kışladağ’da
Genişleme İçin ÇED Onayını Aldı 
Eldorado Gold Corp., ülkemizde faaliyet gösteren iştiraki 
Tüprag Metal Madencilik’in, Kışladağ Altın Madeni’nin geniş-
leme çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED 
(Çevresel Etki Değerlendirme) onayı alındığını duyurdu. Şirket, 
ÇED onayı ile açık ocak üretim miktarını yılda 12,5 milyon ton-
dan maksimum koşullarda yılda 35 milyon tona çıkarabilecek.

ÇED başvuru dosyasına göre yeni üretim rakamları ile made-
nin 2029 yılına kadar faaliyet göstermesi planlanıyor. 
Şirket, Temmuz ayı sonunda açıklayacağı ‘İkinci Çeyrek 
İşletme ve Mali Sonuçları’ raporuyla birlikte, kamuoyuna 
potansiyel Kışladağ genişleme alternatiflerine ilişkin de bir 
güncelleme sunmayı planlıyor. 

Haziran 2014
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MİGEM, 165 Adet Maden
Sahasını İhale İle Aramalara Açtı
MİGEM, 5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden 
Kanunu’nun hükümleri uyarınca; hukuki durumları sona eren 7 
adet I-(B) Grubu maden, 64 adet II. Grup maden, 3 adet III. Grup 
maden ve 91 adet IV. Grup maden sahası olmak üzere toplam 165 

adet maden sahasını, Maden Kanunu’nun 30. maddesine göre 
ihale edilmek üzere 11 Haziran tarihinde ilana çıkardı. İhaleler 12 
Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Haziran 2014

4 Vardiya Uygulaması Fikri 
Madencide Endişeye Sebep Oldu
Soma’da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facia-
nın ardından Hükümet tarafından maden çalışanlarının çalışma 
şartları ve sosyal haklarının iyileştirilmesine dönük olarak Meclis’e 
gönderilen tasarıda, yer altı işlerinde haftalık çalışma süresinin 36 
saat, günlük en fazla çalışma süresinin ise 6 saat (4 vardiya) olarak 
değiştirilmek istenmesi işverende verimlilik endişesinin ortaya 
çıkmasına yol açtı.
Konuyla ilgili olarak Dünya gazetesine açıklamalarda bulunan 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Başkanı İsmet 
Kasapoğlu, yer altı maden işletmelerinde günde 6 saatlik 4 
vardiya uygulamasının, verimliliği yaklaşık % 15 düşüreceğini 
belirtti. Yer altı işletmelerinde 8 saatlik 3 vardiya uygulamasından 
6 saatlik 4 vardiya uygulamasına geçildiğinde madende çalış-
tırılması gereken madenci sayısının % 33 artacağını vurgulayan 
Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti: “Günlük 24 saat 
üretimin yapılmadığı 1 veya 2 vardiyanın çalıştırıldığı işyerlerinde 
de vardiya sayısı arttırılacaktır. Vardiya hazırlık ve değişim sürele-
rinin 3 yerine 4’e çıkarılması, üretimde geçecek süreyi azaltacağı 
gibi günlük üretim de azalacak. 3 vardiya ile günlük 18 saat üretim 
yapılabilirken, 4 vardiya ile ancak 16 saat üretim yapılabilecek, bu 
şekilde verimlilik yaklaşık % 15 azalacak. İşyerinde düşen üretimin 
telafi edilmeye çalışılması, eğitim ve iş güvenliği uygulamalarında 

da zafiyete sebep olacak.”
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Atılgan Sökmen ve 
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Eyüp Alabaş’ın görüşle-
rine de yer verildiği haberde, Sökmen’in konu hakkındaki düşün-
celeri şu şekilde aktarıldı: “Şu anda üretim noktasında 4,5 – 5 saat 
arasında fiili bir çalışma yapılıyor. Bu her vardiya için üretimin 
dışında ekstra 1 - 1,5 saatlik ek süre var demek. Dördüncü vardi-
yayı oluşturduğunuzda % 33 işçiliğiniz artacak. Bir yandan hem 
çalışma süreniz azalıp hem de üretiminiz düşecek. Artan vardiya 
sayısı artı bir trafik getirecek. Bu durum iş güvenliği zafiyetine 
neden olacak. 30 kişi ile yaptığınız işi 40 kişi ile yapacaksınız. Bu da 
maliyet baskısının yanı sıra iş güvenliği zafiyeti oluşturacak. Bunu 
karşılayacak çok işletme olacağını düşünmüyorum. Dünyada da 
bunun uygulaması yok.”
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Eyüp Alabaş ise konuyla 
ilgili olarak 4 vardiya uygulamasının işlevselliği konusunda hem 
işçilerin hem de işverenlerin tereddütleri bulunduğunu aktardı. 
Dünyada 4 vardiya sisteminin örneğinin olmadığını da sözlerine 
ekleyen Alabaş, birçok ülkede haftalık çalışma saatinin 31 saat 
olduğunu, bunun da çalışanlara haftada iki gün tatil olarak yansı-
tıldığını söyledi. 

Haziran 2014

Kahyaoğlu: ‘’Madencileri Mahalle 
Baskısından Kurtaracak Yasalar Bekliyoruz’’ 
İstanbul CNR Expo’da 11’incisi düzenlenen Natural Stone 
Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nın 
açılışında sektörün önemli isimleri bir araya geldi. İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu fuarın açılışında 
yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihracatında yaşanacak artışta 
madencilik sektörünün önemine vurgu yaparken, sektörün 
üretmek için yeni maden ocaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. 
Kahyaoğlu, yeni ocakların faaliyete geçmesi için de madencileri 
mahalle baskısından kurtaracak yasalar beklediklerini söyledi.
Fuarda sektör hakkında açıklamalarda bulunan bir diğer kişi ise 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi 
oldu. Büyükekşi, katma değeri yüksek olan maden sektörünün, 
Türkiye’nin cari açığının kapatılmasında hayati önem taşıdığını 
belirtirken madenlerin yerinde işlenmesini sağlayan 5. Bölge 

için çıkarılan teşviklerin takdire şayan olduğunu vurguladı. 
Madencilik sektörünün önünü açmanın, Türkiye’nin 100 milyar 
dolar dış ticaret ve 60 milyar dolarlık cari açığını kapatmak konu-
sunda da büyük önem taşıdığını ifade etti.
Büyükekşi, 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini de hatırlatarak, maden sektörünün 
Türkiye’ye % 100’e yakın girdi desteği sağlayan gözde sektörler-
den olduğunu, maden sektörüne özel önem vermenin de 2023 
yılında sektör için 7 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştir-
menin büyük önem taşıdığını açıkladı.
Bilecik ve Bursa’da çok sayıda fidan diktiklerini de belirten 
Büyükekşi, çevreci madencilik konularında da düşüncelerini, 
fikirlerini ve yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. 

Haziran 2014
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Yatağan Termik Santrali 
İhalesini Elsan Elektrik Kazandı
Yeniköy Yatağan Termik Santrali ile Güney Ege Linyitleri İşletmesi 
(GELİ) tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi bugün 
Ankara’da yapıldı. İhaleyi, altı şirket arasından, 1 milyar 91 milyon 
dolar ile merkezi Denizli’de yer alan Elsan Elektrik firması kazandı. 
Elsan Elektrik, Bereket Enerji grup şirketleri arasında yer alıyor.

Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye ait Yatağan 
Termik Santrali ve taşınmazlar, GELİ tarafından kullanılan taşınır 
ve taşınmazlar, “varlık satışı” yöntemiyle; ilgili maden ruhsatları 
ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ise “işletme hakkının 
verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirildi. 

Haziran 2014

Nata Holding, Çaldağ Nikel Madeni’ni Satın Aldı 
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan ve 29,7 milyon ton ile 
Türkiye’nin en büyük nikel rezervine sahip olan Çaldağ Nikel 
Madeni’ni bünyesinde bulunduran Çaldağ Nikel Madencilik 
AŞ’nin çoğunluk hissesi Nata Holding tarafından satın alındı. 
Ticaret Gazetesi’nden edinilen bilgilere göre daha önce VTG 
Holding bünyesinde yer alan Çaldağ Madencilik’in çoğunluk 
hissesi, Nisan 2014 itibariyle Nata Holding bünyesinde yer alan 
Nata İnşaat’a geçti.

Ankara merkezli Nata Holding’in yurt içinde ve yurt dışında 
inşaat, çimento üretimi, enerji, madencilik gibi sektörlerin yanı 
sıra proje geliştirme ve gayrimenkul, beton boru imalatı ve 
havacılık gibi sektörlerde yatırımı bulunuyor. Özellikle inşaat 
sektöründe ön plana çıkan Nata İnşaat, uluslararası inşaat sek-
törü dergisi Engineering News Record’un (ENR) Top 250 liste-
sinde 2013 yılında 150. sırada yer aldı. 

Haziran 2014

Soma Işıklar Madeninin de 
Faaliyetleri Durduruldu
Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Soma Eynez işletmesinde 
meydana gelen maden faciasının ardından şirketin bölgedeki 
üç işletmesinden biri olan Işıklar madenin faaliyetlerinin 28 
Mayıs tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca durdurulduğu açıklandı. Konuyla ilgili 
açıklamayı Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı yaparken, 

26 Mayıs tarihinde yine Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin aynı 
bölgede faaliyet gösteren Atabacası madeninin faaliyetleri 
durdurulmuştu.
Atçı, madenlerin eksiklikleri nedeniyle kapalı bulunduğu süre 
içerisinde, madencilerin ücretlerini alacaklarını belirtirken 
madencilerin SGK primlerinin de yatırılacağını açıkladı. 

Mayıs 2014

Zonguldak Kandilli Taşkömürü 
Madeninin Kapatılacağı İddia Ediliyor 
Son günlerde sıkça dile getirilen, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK)’na ait Kandilli taşkömürü sahasını rödovans usulü 
işleten Hattat Enerji ve Maden AŞ’nin bu ocağının kapatılacağına 
dair dedikodulara TTK Genel Müdürü Burhan İnan açıklık getirdi. 
İddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada İnan, şirketin madencilik 
tekniğine uygun çalışmalar yapmasını istediklerini açıklarken, 
madende projeye uygun olmayan veya iş güvenliği yönünden 
sıkıntı olabilecek eksiklerin tespit edilerek şirkete bildirildiğini 
aktardı. Konuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda 
bulunan İnan, “Bize verilen projeye ve sözleşmeye uygun çalış-
malarını istedik. Şu anda ne düşündüklerini ve nasıl hareket ede-
ceklerini bilemiyoruz. Madencilik zor ve ağır bir iş. Projeye uygun 
çalışılmadığında olanları hepimiz biliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Eyüp Alabaş’ın 
konuyla ilgili AA’ya yaptığı açıklamada; “Orada işletmenin çalışa-
bileceği tek pano var. Şirket kendi imkanlarıyla yaptırdığı sondaj 
çalışmalarında projede yer almayan bir kömür damarı buldu. Bu 

damar TTK’nın bilmediği ve ihaleye çıkarken de gözükmeyen 
bir kömür damarı. Şirket bulduğu kömür damarında ilerletimli 
(galerileri açma çalışmaları yapılırken diğer taraftan kömür 
üretilmesine devam edilmesi) yöntemle çalışılıyor ama proje-
sinde geri dönümlü (kömür damarının sonuna kadar gidip ana 
galerileri sürüp geriye doğru alarak çalışma) yöntem belirtilmiş. 
Sıkıntı buradan çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
Kandilli’deki işletmenin kapatılması konusunda Cihan Haber 
Ajansı ise Kandilli madeninin işletme müdürü Zeki Arslan ile 
yapılan röportaja yer verilirken, Arslan’ın yaptığı açıklamada 
TTK’nın bir panoda üretimi durdurması üzerine 23 işçinin söz-
leşmelerinin feshedilerek işten çıkarıldığı, şu an için madenin 
kapatılmasının söz konusu olmadığı açıklanırken, şirket ile TTK 
arasında bir diyalog ortamı oluşturulmadığı takdirde madenin 
kapatılma durumunun söz konusu olabileceği belirtildi.
Arslan’ın açıklamaları dışında şirket yönetiminden konu ile ilgili 
olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Temmuz 2014
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Honduras’ta Kaçak Altın Madeninde Yaşanan 
Kazanın Ardından 8 Madenciye Ulaşılamadı
2 Temmuz’da Honduras’taki kaçak bir altın madeninde 
yaşanan kaza sonrasında, madenin girişinde gerçekleşen 
toprak kayması nedeniyle 11 maden işçisi yer altında kaldı. 
Kaçak madendeki kaza sonrası 4 Temmuz Cuma günü, 
yer altında kalan madencilerden 3’ü kurtarma çalışmaları 
sonrasında yer altından çıkmayı başardı. Madenin derinlik-
lerinde kalan diğer sekiz madenci için ise devam edilen kur-
tarma çalışmaları, kazadan 6 gün sonra yerini umutsuzluğa 
bıraktı. Derinliği 80 metreye varan madendeki kurtarma 
çalışmaları, sayıları iki yüzü bulan Kızıl Haç gönüllüleri 
ve itfaiyeciler tarafından, kazma ve küreklerle yapıldı. İlk 

günlerde hayatta kalan madencilerle çalışmalar sırasında 
iletişim kurulması başarılmış ve iki günlük çalışma sonrası 
3 madenci kurtarılmayı başarmıştı. Yaşadıkları ümit edilen 
diğer madencilerin, hayatta olduklarına dair herhangi bir 
ipucu bulunmaması, kazanın üzerinden bir hafta geçmesi 
ve kurtarma çalışmalarındaki riskler nedeniyle kurtarma 
çalışmaları durduruldu. 
Kaçak olarak işletilen altın madeni, Honduras’ın başkenti 
Tegucigalpa’ya 110 km mesafede yer alıyor. Toprak kayması 
ve deprem riskinin yüksek olduğu bölgede ellinin üzerinde 
kaçak altın madeni olduğu düşünülüyor. 
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BHP Billiton, Mount Arthur’da 
İşten Çıkarmalara Devam Ediyor
Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden biri olarak 
kabul edilen İngiliz - Avustralya orijinli şirket BHP Billiton, 
Avustralya’da bulunan Mount Arthur Madeni’nde, 163 
madencinin işine son vereceğini açıkladı. Önümüzdeki iki 
aylık süreçte tamamlanacak olan işten çıkarma planı, işten 
çıkarılan işçiler ve sendikalarla yapılacak toplantılar sonrası 
şekillenecek.
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre işten 
çıkarmalar, düşük seyreden kömür fiyatları sonrası madenin 
ve şirketin uzun vadede sürdürülebilirliğini riske sokmamak 
için yapılan düzenlemelerden birisi. Bu düzenleme sonrası, 
Haziran ayında görevine son verilen 100 yüklenici ile bir-
likte Mount Arthur’da işten çıkarılmaya karar verilen işçi 
sayısı iki ayda 263 kişiye ulaşmış oldu.

ANZ firmasının yaptığı araştırmaya göre, düşük seyreden 
altın ve kömür fiyatları dolayısıyla ülkedeki firmaların yatı-
rımlarında yaşanan 450 milyar Avustralya dolarlık azalma, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde 75.000 kişilik istihdamı risk 
altına sokuyor. Yapılan araştırmada ayrıca ülkedeki maden-
lerin inşaat aşamasından üretim aşamasına geçiyor olması 
da gerekli olan işçi sayısında bir düşüş meydana getirecek 
deniyor. Avustralya İş Gücü ve Üretim Ajansı verilerine göre 
geçtiğimiz beş yılda madencilik endüstrisindeki iş gücü % 
80 artarak 263.000 seviyesine ulaşmış durumdaydı. İki yıl 
içinde korkulan işten çıkarma rakamlarına ulaşılırsa, ülkenin 
% 5,8 olan işsizlik oranı ciddi şekilde yükselecek ve oranı 
korumak için bir yıl içinde 150.000 yeni iş imkanının yaratıl-
ması gerekecek. 
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Lundin Mining, Freeport - McMoRan’ın 
Bakır Madeni İçin En Az 2 Milyar Dolar Ödedi  
Şili gazetesi El Mercurio’nun haberine göre, Kanada merkezli 
Lundin Mining, Freeport - McMoRan Copper & Gold Inc.’in 
Şili’deki Candelaria Bakır Madeni’ni 2 milyar dolardan fazla 
bir ücretle satın aldı. Gazete tarafından verilen bilgiye göre 
Freeport, 20,9 milyar dolarlık borcunu kapatmak için bir süredir 
Candelaria’yı satış listesinde tutuyordu. % 80’i Freeport, % 20’si 
Sumitomo’ya ait olan Candelaria, Freeport’un çalışan işçi sayı-
sına göre beşinci büyük madeni ayrıca Şili’nin en büyük ikinci 
madenidir. Freeport’un Güney Amerika’daki dört madeninden 
biri olan Candelaria’da, açık işletmenin yanı sıra günde 6.000 
metrik ton yer altı üretimi de gerçekleşmektedir. Madene komşu 
olan Ojos del Salado Madeni ile Candelaria’nın üretiminin, birinci 
çeyrekte 87 milyon pound bakıra ulaştığı ve bu miktarın da 
Freeport’un üretiminin % 9’una karşılık geldiği belirtildi.
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İran, 6 Milyar Avro Değerindeki 41 
Madencilik Projesini Finanse Edecek
Haziran ayında ülkemizde düzenlenen bir madencilik zir-
vesinde de detaylı sunumlar gerçekleştiren İran Maden ve 
Madencilik Geliştirme Organizasyonu (IMIDRO)’nun açık-
lamalarına göre İran, 6 milyar avroluk 41 projeyi hayata 
geçirmeyi planlıyor. IMIDRO Müdür Yardımcısı Jamshid 
Mollarahman, Tehran Times’a verdiği röportajda ülke-
nin, önümüzdeki dönemde madenlerin genişletilmesi ve 
maden arama konularının öncelikleri olduğunu, bu alan-
lardaki gelişmeler ile 25.000 kişilik bir istihdam yaratıla-
cağını belirtti.
Orta Doğu ülkesinin planlarının başında, yabancı bir ortak 
ile birlikte 1 milyar dolarlık demir cevheri konsantrasyon 
ve peletleme projesi yer alıyor. IMIDRO, Sangan Demir 

Madeni’ndeki demir cevheri konsantresi ve pelet üretimini 
de yıllık 5 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. 20 yıllık kalkınma 
planına göre ise ülkenin çelik üretim kapasitesinin 55 milyon 
tona ulaşması öngörülüyor.
IMIDRO yöneticilerinden Mehdi Karbasian’ın daha önce 
yaptığı açıklamalara göre de İran, önümüzdeki dönemde 
5.000 madeni faaliyete geçirmeyi planlıyor. Karbasian’ın 
belirttiğine göre ülkeye yabancı yatırımcıların ilgisi gün 
geçtikçe artıyor ve aynı zamanda da İranlı yatırımcıların 
deniz aşırı yatırımlar yapmaları destekleniyor. Irak’ın üret-
tiği madencilik ürünleri; aralarında Irak, Çin, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Hindistan ve Afganistan’ın da bulunduğu 159 
ülkeye ihraç ediliyor. 
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Glencore, Avustralya’da Üç Yıldır 
Vergi Vermediği İddiasına Yanıt Verdi
İsviçreli madencilik ve ticaret devi Glencore, Avustralyalı 
medya firması Fairfax Media’nın kendileri hakkındaki 
son üç yılda hiç vergi vermedikleri iddiasını yalanladı. 
Glencore’un Kömür Genel Müdürü Peter Freyberg’in şir-
ket içinde yaptığı bilgilendirmede, 2011 yılından bu yana 
15 milyar Avustralya doları kazanan şirketin ödediği gelir 
vergisi miktarı 400 milyon Avustralya doları olarak açık-
landı. Bunun yanında Glencore tarafından 2007 yılından 
bu yana, 2 milyarı gelir vergisi olacak şekilde, toplam 8 
milyar Avustralya doları Devlet Hakkı ve vergisi ödendiği 
de belirtildi. 2013 yılındaki gelir vergisi düşüklüğüne de 
bir açıklık getiren Freyberg; düşen maden fiyatları, yüksek 
seyreden maliyetler, yükselen Avustralya doları nedeniyle 

karlılıklarının eskisi gibi olmadığını, hatta Avustralya’daki 
kömür madenlerinin şu an zarar ile çalıştığını, karlı bir iş 
alanında çalışıyor olmalarına rağmen pazar şartlarından 
ciddi şekilde etkilendiklerini açıkladı.
İddiaları ortaya atan Fairfax Media’ya göre Glencore, diğer 
çok uluslu şirketler gibi vergi muafiyetlerinden gereğinden 
fazla faydalanmakta. Avustralya’da şirketlere uygulanan 
gelir vergisinin % 30 olması, ülkedeki vergi muafiyetlerini 
cazip kılıyor ve firmalar muafiyetlerden faydalanmak için 
emek harcıyorlar. Glencore, 15 yıldır Avustralya’da üretim 
gerçekleştiriyor. Şirketin Avustralya’da, kömürün yanında 
bakır, çinko ve nikel işletmeleri de bulunuyor. 
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Glencore, Syrah Resources’ı 
Almayı Başarabilecek mi?
Glencore’un, dünyanın en büyük grafit ve vanadyum 
yatağının sahibi olduğu düşünülen, Avustralya Borsası 
(ASX)’na kote Syrah Resources’ı satın almak için gayri resmi 
bir teklifte bulunduğu açıklandı. 2 milyar dolarlık teklifin 
hedefindeki proje ise Mozambik’te yer alan Balama grafit 
ve vanadyum projesi. Fairfax Media’nın bu teklifi kamuo-
yuyla paylaşması ardından Syrah’ın hisseleri, alıma kapa-
nana kadar % 25 oranında yükseldi. Syrah Resources’ın 
yaptığı resmi açıklamaya göre kendilerine dönem dönem 
bu tür resmi olmayan teklifler gelmekte fakat bunların 
hiçbiri resmi teklife dönüşmemekte. Verilen bilgilere göre 
Glencore’un CEO’su Ivan Glasenberg, üreticisi de olduk-
ları vanadyum pazarında daha fazla kontrol sahibi olmak 

istiyor.  Vanadyum bilindiği gibi pillerde ve yeni dünya 
teknolojisi enerji depolamasında önemli bir rol oynuyor. 
Bunun yanında borsa analistlerinin görüşlerine göre alım 
işleminin bu şartlarda gerçekleşmesi gerçekçi gözükmü-
yor. Öncelikle henüz arama aşamasında olan bu projenin 
geliştirilmesinde ortaya çıkacak riskler, ödenecek tutarı 
gerçekçi kılmıyor. Verilen bilgilere göre Syrah, proje için 
gerekli olan işletme ve çevresel izinleri bu yılın sonunda 
tamamlayacağını öngörüyor. Bunun yanında Syrah’ın % 22 
hissesini de elinde bulunduran şirketin üç önemli yönetici-
sinin görüşüne göre Glencore’un 1 - 2 milyar dolar arasında 
olacak teklifi, beklentilerinin altında kalıyor. 

Temmuz 2014



Th
e 

Em
er

so
n 

lo
go

 is
 a

 tr
ad

em
ar

k 
an

d 
se

rv
ic

e 
m

ar
k 

of
 E

m
er

so
n 

El
ec

tri
c 

Co
. ©

20
14

, R
ID

GI
D,

 In
c.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven, Belçika
ridgid.turkey@emerson.com
www.RIDGID.eu

Taha Bayraktar (Marmara Bölgesi)
Tel.: 0 530 660 46 24
Sinan Öztürk (Iç Anadolu Bölgesi)
Tel.: 0 530 763 45 42

YENİ RIDGID® İÇ 
TÜP KAROTİYER ANAHTARI
Sağlam ve verimli yeni iç tüp anahtarımız, %100 RIDGID. Eşsiz yüzey 
kavraması ile iç tüpe zarar vermez, deforme etmez. Değiştirilebilir çeneler, 
anahtarın kullanım ömrünü uzatır. Çene kilitleme sistemi tüp üzerinden 
ayrılmayı engeller,kolay bağlantı ve tek el ile cırcır mekanizması şeklinde 
kullanım sağlar. Diğer bir deyişle, en sonunda çalışmayı arzuladığınız 
özelliklere sahip bir anahtarla buluşuyorsunuz.

Mevcut Modeller: WLN-IT-N Tip, WLH-IT- H Tip. 
WLB-IT-B Tip ve WLP-IT-P Tip Çok Yakında!

SİZİN İÇİN 
KOLAY OLAN. 
İÇ TÜPE DAHA 
KOLAYDIR.

RIDGID.COM.TR | vEYA SATIş TEMSİLCİLERİMİZLE İRTİBATA GEÇİNİZÜRÜN DEMOSU TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN



15 Temmuz 201418

İki Güney Afrikalı Altın Üreticisi, 
Dünya Altın Konseyi’nden Ayrıldı
İki Güney Afrikalı altın madencisi AngloGold Ashanti ve Gold 
Fields yaptıkları açıklamada, üyelik bedellerinin çok yüksek 
olması nedeniyle, Dünya Altın Konseyi (WGC)’ne üyeliklerini 
yenilemeyeceklerini açıkladılar. 
Altın pazarlarını geliştirmek ve lobi faaliyetleri yürütmek 
için 1987 yılında kurulmuş olan ve aralarında Barrick ve 
Newmont’un da bulunduğu 21 üyesi olan WGC üyelerinden, 
her yıl ürettikleri altın miktarıyla orantılı bir üyelik ücreti alı-
yor. 2013’ün başından bu yana altın fiyatlarının yaklaşık olarak  

% 28 düşmüş olması ve buna bağlı olarak üretimlerin de azal-
ması sonucu Güney Afrikalı şirketler, organizasyonda kalmak 
için ödenen üyelik ücretinden yeterli faydayı görmediklerini 
belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıldan bu yana maliyetleri düşürme 
konusunda sert önlemler alan iki firma tarafından yapılan 
açıklamada, üyeliklerinin yenilenmemesinin kötü niyetli bir 
yaklaşım olmadığını, sadece yürütülen bütçe kısma planlama-
sının bir parçası olduğunu belirttiler. 

Temmuz 2014

Rusal, Gine’de Boksit Üretimine Başlayacak
Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Rusya merkezli Rusal, 
Gine’deki Dian-Dian Boksit Projesi’nde üretime başlayacak-
larını duyurdu. Üretimin başlayacağı haberi, borcu Mart ayı 
sonunda 10,3 milyar dolara dayanmış olan Rusal’ın, kredilerini 
yeniden yapılandırma görüşmeleri sırasında verildi.
Firmanın verdiği bilgilere göre Dian-Dian boksit yatağı 564 mil-
yon tonluk rezerviyle dünyanın en büyük boksit yatağı. Boksit, 
bilindiği gibi alüminyum üretiminde kullanılan alüminanın ham 
maddesi. Dian-Dian Projesi’nin inşaatının ilk bölümü ve üretimin 

başlaması 2016 yılını bulacak. Rusal tarafından verilen bilgiye 
göre ilk etapta 3 milyon ton olacak olan yıllık üretim kapasitesi-
nin ileriki yıllarda 6 milyar tona ulaşması hedefleniyor. Projenin 
ilk aşamasının yatırım miktarı 220 milyon dolardan fazla olacak. 
Bu yatırımın büyük bölümünün Gine’de mevcut olmayan altyapı 
çalışmaları, tren yolu ve liman geliştirme inşaatı için harcanacağı 
bildiriliyor. Rusal, 3 yıl boyunca yapacağı yılda ortalama 73 milyon 
dolar harcama ile projeyi hayata geçirip, projenin verimliliğini de 
% 74’ten % 93 seviyesine çıkarmış olacak. 
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Barrick Gold, ABD’deki Golden
Sunlight Madeni’ni Elden Çıkarmak İstiyor
Dünyanın en büyük değerli metal üreticisi Barrick Gold, 
güneybatı Montana’da yer alan Golden Sunlight Altın 
Madeni’ni, satma kararı aldığını açıkladı. Bu kararın, ana 
projeler dışındaki projeleri elden çıkarma ve borçları ödeme 
programının bir parçası olduğu belirtildi. Bu satış işlemine 
yardımcı olması için ise Canadian Imperial Bank of Commerce 
(CIBC) ile anlaşma yapıldığı duyuruldu. 
Jefferson County’de yer alan açık işletme, Barrick’in en 
küçük işletmelerinden biri. Şirketin verdiği bilgilere göre 
madenin 2013 altın üretimi 92.000 ons. Altın üreticisi şir-
ket, bundan önce de Batı Avustralya’da bulunan Kanowna 

İşletmesi’ndeki hisselerini 75 milyon dolara devretmiş, 
aynı şirkete ayrıca Plutonic Madeni’ni de 25 milyon dolara 
satmıştı. Altın fiyatlarının dramatik bir şekilde düşmeye 
başlamasının ardından kısılan bütçeler ve satışlara rağ-
men Barrick’in hisse başı kazancında da düşüşler devam 
ediyor. Stratejistlerin yorumlarına göre Barrick, geçtiğimiz 
dönemde yatırımlarını ve nakdini iyi yönetemedi ve agresif 
büyüme stratejisi ile düşük katkısı olan bir çok emtia satın 
aldı. Şu anki satışların da o dönemlerde uygulanmış kötü 
stratejilerin bir sonucu olduğu belirtiliyor. 
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Kibaran Resources, Epanko Grafit Projesi’nde 
Üretime Geçmek İçin Adım Adım İlerliyor
Arama firması Kibaran Resources, ana projesi olan 
Tanzanya’daki Epanko Grafit Projesi için borsadan 3,1 mil-
yon Avustralya doları topladığını açıkladı. 4 Temmuz’da, 
Avustralya borsası ASX’e kote şirketin 23,1 milyon adet hisse 
senedi, senet başı 13,5 sentten satışa sunuldu. Başarılı geçen 
satış işleminin ardından şirket yöneticisi Andrew Spinks tara-
fından yapılan açıklamada, ekonomik olarak sıkıntılı olan bu 

dönemde yatırımcıların güçlü projelere olan ilgisinin devam 
ettiği ve Kibaran’ın teknik ilerlemesinin de yatırımcılar tara-
fından olumlu değerlendirildiği belirtildi. Yeni yatırımcılar 
arasında kurumsal yatırımcıların olmasına da dikkat çeken 
Spinks, elde edilen sermayenin karotlu sondaj programında, 
fizibilite çalışmalarında ve pilot tesisin çalışması sırasında 
kullanılacağını açıkladı. 

Temmuz 2014
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2013 Yılı Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
Türkiye’nin 2013 yılı kurumlar vergisi şampiyonları belli oldu. 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2013 vergilendirme döne-
minde Türkiye genelinde en yüksek kurumlar vergisi beyan 
eden ilk 100 firma, 2012 yılındaki listeyle karşılaştırıldığında, 
madencilik ve madencilikle ilişkili firmaların sayısında küçük de 
olsa bir artış yaşandı. 2012’de ilk 100 listesine 10 şirket girmişken 
2013’te maden üreten ve üretimlerinde kullanılan ana ham-
maddesi madenler olan 12 şirket bu yıl ilk 100 arasında yer aldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Eti Maden İşletmeleri, 
vergi rekortmeni maden şirketleri arasında ilk sırada yer alırken, 
tahakkuk tutarındaki yaklaşık % 8’lik artış ile ilk 100 şirket içinde 
16. sıraya yükseldi. Kurum, geçtiğimiz yıl 19. sıradaydı.. Maden 
ve madencilikle ilişkili şirketler arasında bu yılın ikincisi olan 
Ereğli Demir Çelik İşletmeleri, geçtiğimiz yıl listede yer almayan 
şirketlerden birydi. Tahakkuk oranındaki yaklaşık % 15’lik artış ile 
157 milyon 884 bin TL vergi ödeyerek ilk 100 şirket içinde 20. 
sırada yer alan şirket, 2011’de 17. sıradaydı. Bu yılın üçüncüsü 
olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nin vergi oranı ise geçen yıla göre 
% 32 artışla 68 milyon 733 bin lira seviyesine çıkarak oldukça 
dikkat çekici bir yükseliş sağladı.

2013 yılı sıralamasında Koza Altın İşletmeleri’ndeki düşüş ise 
dikkat çekici oldu. İlk 100 içinde 2012’de 21. sırada yer alan Koza, 
2013’te 80. sıraya geriledi. Koza’nın listedeki düşüşü 2013 yılında 
altın fiyatlarında yaşanan düşük seyirin etkisi olarak düşünülebilir.

Eti Bakır AŞ de 2013 yılında, Koza Altın İşletmeleri kadar olmasa 
da, önemli bir düşüş yaşadı. Şirketin 2012 yılında ödediği top-
lam vergi miktarında, 2013 yılına göre % 32’lik düşüş gerçek-
leşti. Şirket 2013 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri sıralama-
sında, 2012 yılında bulunduğu 44. Sıradan,61. sıraya geriledi.

Akçansa Çimento, Çimsa Çimento ve Nuh Çimento şirketleri 
2013 yılında kurumlar vergisi rekortmeni sıralamasında ilk 
100’de yer alan çimento üreticileri olurken, üç firma da 2013 yılı 
sıralamasında önemli bir yükseliş sergiledi. Akçansa 2012 yılında 
96. sırada yer alırken 2013 yılında 64. sırada kendisine yer buldu. 
2013 yılı listesinde 54. sırada yer alan Çimsa Çimento ve yine 
aynı listede kendisine 77. sırada yer bulan Nuh Çimento ise 2012 
yılında ilk 100’de yer almazken, 2013 yılında kurumlar vergi 
rekortmenleri listesinde ilk 100’de kendilerine yer buldular.

Kurumlar vergisi ilk 100 şirket arasında ismini ve tahakkuk 
tutarını bildiren tüm firmaların ödediği toplam vergi miktarı 9 
milyar 889 milyon lira olarak kayıtlara geçerken madencilik ve 
madencilikle ilişkili şirketlerin ödedikleri vergi miktarı, toplamın 
% 7,6’sını oluşturdu. Tablolara baktığımızda 2013 vergilendirme 
döneminde, madencilikle ilişkili şirketler devlete 718 milyon 
781 bin lira vergi ödedi. Bu rakam 2012’de 756 milyon 391 
bin lira idi. Listede yer alan şirket sayısının artmasına rağmen 
toplam ödenen vergide azalma olmasının nedeni, bir süredir 
madencilik sektöründe baskı oluşturan bazı kamusal uygula-
malar olarak düşünülebilir. Ancak yine de ödenen bu önemli 

vergi miktarının sadece 12 şirkete ait olduğu düşünüldüğünde, 
madencilik sektörünün potansiyeli doğrultusunda gelişmesine 
destek olunması halinde sektörün ülke ekonomisine katkılarının 
önemli boyutlara ulaşabileceği rahatlıkla anlaşılabilir.

Not: Bu yıl ilk 100 vergi rekortmeni arasında unvan ve mükellef 
bilgilerinin açıklanmasını istemeyen 15 firma bulunmakta-
dır. Geçen yıl listede olup da bu yıl listede yer almayan bazı 
firmaların isminin açıklanmasını istemeyen firmalar arasında 
olabileceği düşünülmektedir. 

Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com
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2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi

Türkiye Geneli İlk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)

16 Eti Maden İşletmeleri Genel Müd. 162.333.133,11
18 Ereğli Demir Ve Çelik 157.884.897,34
32 Çayeli Bakır İşletmeleri 68.733.511,51
47 Tki Kurumu Ege Lin. Müess. 48.192.696,23
54 Çimsa Çimento 44.272.831,54
61 Eti Bakır Aş 39.518.123,40
64 Akçansa Çimento 37.455.980,80
68 Soda Sanayi Aş 35.571.019,15
71 Erdemir Madencilik 33.489.558,31
77 Nuh Çimento 31.375.044,79
80 Koza Altın İşletmeleri 30.447.735,63
82 Kardemir Karabük Demir Çelik 29.507.025,65

 

2012 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi

Türkiye Geneli İlk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)

19 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 149.942.987,11

20 Tüprag Metal Madencilik 128.520.831,91

21 Koza Altın İşletmeleri 122.801.726,55

39 Tki Kurumu Ege Lin. Müess. 63.561.960,30

41 Tki Kurumu Güney Ege Lin. 61.816.348,55

44 Eti-Bakır Anonim Şirketi 58.371.051,16

48 Çayeli Bakır İşletmeleri 52.075.344,23

55 Erdemir Madencilik San. 48.253.594,05

64 Kardemir Karabük Demir Çelik 42.200.901,83

96 Akçansa Çimento 28.846.719,64
 

2011 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi

Türkiye Geneli İlk 100’e Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)

15 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 163.438.694,70

17 Ereğli Demir Ve Çelik 141.289.717,62

23 Tüprag Metal Madenci Lik 111.105.538,15

27 Koza Altın İşletmeleri 99.883.961,43

35 Çayeli Bakır İşletmeleri 67.615.454,23

42 Erdemir Madencilik San. 54.518.009,38

46 Soda Sanayi Anonim Şirketi 45.899.090,23

55 Tki Kurumu Güney Ege Lin. 41.446.955,47

56 Eti-Bakır Anonim Şirketi 41.198.981,55

61 Trakya Cam San. 37.911.588,44

64 Tki Kurumu Seyitömer Lin. 36.151.082,35

70 Tki Kurumu Ege Lin. 33.934.201,88

82 Çimsa Çimento San.ve Tic. 29.448.195,07

89 Eti Gümüş Aş 26.752.974,77

94 Park Elektirik Üretim Madencilik 25.470.694,19

95 Kardemir Karabük Demir Çelik 25.034.211,43

96 Eti Alüminyum Anonim Şti. 24.774.267,76
 

MİNERVA MÜHENDİSLİK

Minerva Mühendislik Madencilik Danışmanlık San. ve Tic Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi 
2109. Sokak No:12 Çankaya ANKARA

Tel   : 0312 239 22 08
Faks: 0312 239 22 09

www.minervamuhendislik.com

İbrahim Güney
iguney@minervamuhendislik.com
Adnan Erdoğan
aerdogan@minervamuhendislik.com
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2013’ün En Büyük 500 Sanayi Şirketi Açıklandı
Her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından oluşturulan en büyük 500 
Sanayi Kuruluşu Listesi açıklandı. Açıklanan verilere göre  sanayinin 
zirvesinde, 39 milyar 729 milyon liralık üretimden satışı ile yine 
Tüpraş yer aldı. Türkiye’nin 500 büyük kuruluşu net satışlarını, 2012 
yılına göre % 7,4 artırarak 454 milyar 990 milyon liraya çıkardı. En 
büyük şirketlerin ağırlıklı olarak petrokimya, otomotiv ve demir-
çelik sektörlerinden olduğu araştırmada, ikinci sırayı 9 milyar 714 
milyon liralık üretimden satışı ile Ford Otomotiv alırken, bir önceki 
araştırmada beşinci olan Elektrik Üretim AŞ 9 milyar 263 milyon 
liralık üretimden satışı ile listede üçüncü sıraya yerleşti.
Üretimden yapılan satış rakamları bazında yapılan değerlendir-
mede, maden üreticileri ve madencilik sektörüne doğrudan bağlı 
birçok firma (Çimento üretimi, beton üretimi, cam ve seramik 
sanayi) her sene olduğu gibi listeye girerken, listenin üst sıralarında 
yine Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Eti Maden İşletmeleri yer 
aldı. TKİ’nin 2012’ye göre (2.886.203.748 TL) üretimden net satış 
miktarı düşerken, Eti Maden’in 2012’ye göre (1.487.462.707 TL) 
satışlarının arttığı görüldü. TKİ’nin satış rakamlarında 2013 yılında 
2012 yılına göre % 23,3’lük düşüş yaşanırken kurum, 2012 yılında 
bulunduğu 15. sıradan 2013 yılında 26. sıraya kadar geriledi. 
Eti Maden İşletmelerinin satış rakamında aynı dönemde % 9,5’lik 
bir artış yakalanırken, şirket ilk 500 sıralamasında bir önceki yıla 
göre 1 sıra gerileyerek 41. sıradan 42. sıraya yerleşti. Eti Maden 
İşletmelerinin 2013 yılı üretiminde 2012 yılına göre önemli bir 
artış görülmemesine rağmen satış rakamında yaşanan artışın, 
dolar kurundaki yükselişten kaynaklandığı düşünülebilir.
İlk 500’e giren bir diğer maden üreticisi şirket Tüprag Metal 
Madencilik oldu. 2013 yılı listesinde Tüprag, bir önceki yıla 

göre 4 basamak yükselerek 63. sırada yer alırken, 1 milyar 152 
milyon liralık net satış gerçekleştirdi. Bu durumda Tüprag, 
2013 yılı net satışıyla 2012 yılına göre % 6,2’lik bir artış sağladı. 
Tüprag’ın ardından 72. sıradan kendisine yer bulan bir diğer 
firma Soda Sanayi AŞ oldu. Soda Sanayi bir önceki yıla göre 
listede 9 sıra birden yükselerek 1 milyar 71 milyon liralık (2012 
yılına göre % 26,9’luk artış) net satış gerçekleştirdi. 
2012 yılında İSO 500 listesinde 72. sırada yer alan Koza Altın 
İşletmeleri AŞ, 2013 yılında 10 sıra birden düşerek 82. Sıraya 
geriledi. Şirketin 2013 yılı net satış rakamı 931 milyon 771 bin 
lira olurken, 2012 yılına göre % 10,5’lik düşüş meydana geldi. 
Türkiye’nin önemli maden üretici firmalarından olan Eti Bakır 
AŞ, 2013 yılı için oluşturulan listede 103. sırada yer alırken, 765 
milyon 428 bin lira net satış gerçekleştirdi. Eti Bakır AŞ gibi 
Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir diğer önemli 
şirket olan Eti Alüminyum AŞ ise 2010 yılından sonra 2013 
yılında tekrar ilk 500 listesinde yerini alırken (217. sıra),  409 
milyon liralık net satış gerçekleştirdi.
Ülkenin önemli krom üreticilerinden biri olan Eti Krom AŞ de 426. 
sıradan 225. sıraya yükselerek 2012 yılına göre önemli bir artışa 
imza attı. Şirket, satış rakamını bir yıl içinde % 203 arttırırken, 
2013 yılında 397 milyon 316 bin liralık net satış gerçekleştirdi. 
Esan Eczacıbaşı, Çayeli Bakır İşletmeleri, Eti Soda, Erdemir 
Madencilik, Park Termik, Soma Kömür İşletmeleri, Park Elektrik, 
Eti Gümüş gibi Türkiye’nin önemli maden üretici firmaları geç-
miş yıllarda olduğu gibi İSO 500’de yer aldı. İmbat Madencilik, 
Kümaş Manyezit ve Tilaga Madencilik de listeye bu yıl ilk kez 
giren  maden şirketleri oldular.

Mart 2014

Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Tablo 1. 2013 Yılı İSO 500 Listesine Giren Madencilik ve Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıralama 
2013

Sıralama 
2012

Üretimden 
Net 

Satışlar TL

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 26 15 2.212.592.358

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 42 41 1.628.735.733

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ 61 75 1.164.214.836

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. AŞ 63 67 1.152.515.050

Soda Sanayii AŞ 72 81 1.071.959.226

Koza Altın İşletmeleri AŞ 82 72 931.771.503

Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ 87 88 884.345.009

Paşabahçe Cam San. ve Tic. AŞ 88 128 878.798.569

Trakya Cam Sanayii AŞ 97 105 807.951.976

Eti Bakır AŞ 103 108 765.428.032

Nuh Çimento Sanayi AŞ 145 169 562.447.082

Limak Çimento San. ve Tic. AŞ 146 155 552.823.953

Aşkale Çimento Sanayii T.AŞ 163 168 516.837.788

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ 171 200 497.404.726

Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham. AŞ 173 222 492.209.913

Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ 181 157 474.430.373

Limak Batı Çimento San. ve Tic. AŞ 189 199 462.655.126

As Çimento San. ve Tic. AŞ 202 208 426.398.497

Eti Soda Üretim Pazarlama AŞ 212 201 413.757.248

Erdemir Madencilik San. ve Tic. AŞ 216 160 410.379.738

Eti Alüminyum AŞ 217 - 409.020.025

Eti Krom AŞ 225 426 397.316.956

Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ 227 246 395.366.644

Adana Çimento Sanayii Türk AŞ 231 284 389.622.063

Sıralama 
2013

Sıralama 
2012

Üretimden 
Net 

Satışlar TL

Park Termik Elektrik San. ve Tic. AŞ 238 234 380.752.104

İmbat Madencilik Enerji Turizm AŞ 252 - 357.822.282

Trakya Yenişehir Cam Sanayii AŞ 254 265 350.908.372

Soma Kömür İşletmeleri AŞ 261 295 338.048.668

Nuh Beton AŞ 267 243 332.649.984

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ 278 290 325.872.258

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ 281 311 323.428.914

Park Elektrik Üretim Madencilik AŞ 311 364 298.577.066

Konya Çimento Sanayii AŞ 331 346 284.470.475

Kümaş Manyezit Sanayi AŞ 333 - 281.786.710

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müd. 364 302 255.505.078

Tilaga Madencilik ve Sınai Yatırımlar AŞ 365 - 255.169.707

Ege Seramik San. ve Tic. AŞ 374 371 251.263.216

Bolu Çimento Sanayii AŞ 379 434 248.851.391

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. AŞ 380 339 248.125.643

Eti Gümüş AŞ 381 241 247.489.170

Göltaş Göller Bölgesi Çimento AŞ 388 408 243.202.444

Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. AŞ 408 432 231.985.268

Anadolu Cam Sanayii AŞ 425 198 220.802.620

Ünye Çimento San. ve Tic. AŞ 428 356 218.809.568

Denizli Çimento Sanayii Tic. AŞ 437 453 216.278.585

Traçim Çimento San. ve Tic. AŞ 445 427 212.060.920

Bursa Beton San. ve Tic. AŞ 458 - 205.921.893

Mardin Çimento San. ve Tic. AŞ 464 402 204.088.738
 



İlk 500’de 20 adet çimento üreticisi firma yer alırken, bir önceki 
yılın sıralamalarına göre bu firmaların yerlerinde önemli bir 
değişiklik yaşanmadı. 
İSO 500 listesine göre 2013 yılında en fazla kar eden ilk 10 kuru-
luş içinde 5 maden firmasının yer alması dikkat çekici oldu. Eti 
Maden İşletmeleri karlılıkta tüm sektörlerdeki şirketler ara-
sında 841 milyon 797 bin lira ile 4. sırada yer aldı. Karlılık ilk 10 
listesine sektörel bazda bakıldığında; Eti Maden İşletmelerini 
669 milyon 449 bin lira ile Tüprag Metal Madencilik izlerken, 
Koza Altın İşletmeleri, Soda Sanayi ve Eti Bakır işletmeleri ilk 
10’daki şirketler arasında yerlerini aldılar.

İSO 500 listesinde yer alan sektörler arasında satış karlılığı 
bazında % 32,3 ile en karlı sektör madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı başlığı altında toplam 
16 şirket göz önüne alınarak hesaplanan oranda, madenci-

lik sektörünü % 28,4 ile “Tütün Ürünleri İmalatı” ve % 14,5 ile 
“Elektrik, Gaz, Havalandırma Sis. Ür. ve Dağ.” sektörleri takip etti.

Üç kamu sermayeli şirket hariç (TKİ, TTK, Eti Maden), özel 
sermayeli 13 madencilik şirketinin satış karlılığı % 40,1 olarak 
gerçekleşirken, bu oran ilk 500 şirketin ortalama satış karlılığı 
olan % 4,9’un 5 katı olarak verilere yansıdı.
Aşağıdaki listede adı geçen maden üreticileri ve madencilik 
sektörüne doğrudan bağlı (Çimento üretimi, beton üretimi, 
cam ve seramik sanayi) 48 şirketin toplam net satışı 24 milyar 
432 milyon lira olarak hesaplanırken bu da İSO 500 listesindeki 
tüm firmaların net satışının % 5,3’üne denk gelmektedir. 

Sıra No Kuruluş Dönem Karı (TL)

1 EÜAŞ 2.569.101.706

2 TPAO 1.634.198.676

3 - -

4 Eti Maden İşletmeleri 841.797.606

5 Mercedes Benz Türk AŞ 805.507.329

6 Philsa Sigara 760.649.785

7 Tüprag Metal Madencilik 669.449.075

8 Koza Altın İşletmeleri 543.281.929

9 Soda Sanayi 523.414.008

10 Eti Bakır 442.907.145
 

Tablo 2. İSO 500 Listesi “En Fazla Kar Eden İlk 10 Kuruluş”

Firma 
Sayısı

Satış Karlılığı 
(%)

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 16 32,3

Tütün Ürünleri İmalatı 4 28,4

Elektrik, Gaz, Havalandırma Sis. Ür. ve Dağ. 14 14,5

Başka Yer. Sınıflandırılmamış Mak. Ekip. İmalatı 11 13,8

Diğer Metalik Olmayan Ürünlerin İmalatı 40 11,8
 

Tablo 3. İSO 500 Karlılık Oranları En Yüksek 5 Sektör (Devlet Kurumları Dahil)

Firma 
Sayısı

Satış Karlılığı 
(%)

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 13 40,1

Tütün Ürünleri İmalatı 4 28,4

Başka Yer. Sınıflandırılmamış Mak. Ekip. İmalatı 11 13,8

Diğer Metalik Olmayan Ürünlerin İmalatı 38 12,1

Mobilya İmalatı 3 11,8
 
Tablo 4. İSO 500 Karlılık Oranları En Yüksek 5 Sektör (487 Özel Kuruluş Arasında)
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DRA ve Afrasia Maden ve Enerji AŞ 
Ortaklık Yaptıklarını Duyurdular 
DRA firması (Güney Afrika) ile Afrasia Maden ve Enerji AŞ 
(Türkiye) , şu an devam eden projelerde ve Afrasia’nın kap-
sadığı potansiyel projelerde (Türkiye, Türk Ülkeleri, Balkanlar, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika)  güçlerini birleştirme amacıyla bir 
ortaklık anlaşması imzaladılar. 
İki firmanın, deneyimlerini birleştirme niyetleri, 3 Haziran 
2014’te İstanbul’da gerçekleşen Turkey - Eurasia Mining 
Show’da görüşülmüştü.
DRA ve Afrasia’nın ortaklık amacı, geniş kapsamlı, tam bir 
danışma ve tedarik zinciri oluşturmak; mühendislik çözüm-
leri sunmak ve yukarıda bahsi geçen operasyonel alanlarda 
maden, enerji  ve altyapı sektörleri için proje - finans düzen-
lemeleri sağlamak.
Bu ortaklık, sektörel müşterilerine; enerji provizyonu, enerji 
yönetimi ve çevresel hizmetlerin yanı sıra tüm danışmanlık, 
teknik, mühendislik hizmetlerine de (işlenmemiş saha  keşif-
lerinden, madenin kapanmasına kadar ki tüm hizmetler dahil) 
tek bir noktadan ulaşma imkanı sağlamak amacındadır.
DRA’in Uygulama Genel Müdürü Michiel Van Niekerk’in 
yorumu: ‘DRA ve Afrasia’nın uzmanlık ve tecrübesini birleşti-
receği bu ortaklık için çok heyecanlıyız. Strateji, metodoloji, 
en iyi uygulama, teknik mühendislik ve işlenmemiş saha ope-
rasyonlarında en iyisi olacağız. Pratik fikirlerin ve performansa 
dayalı çözümlerin sağlanması için mühendislik ve operasyonel 
performans gelişimi eğitim hizmetleri sunulacak. Ki bu da, 
müşterimiz olan şirketlere, sektörde iyi zamanlamalı ve ölçü-
lebilir fayda sağlayacaktır.’ 
Afrasia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Alan Clegg’in yorumu: ‘Bu 
ortaklık, Türk Maden ve Enerji endüstrisi için büyük bir güve-
noyudur. Bu ortaklıkla birlikte sunulacak olan geniş kapasite, 
sektördeki Türk yatırımcılara ve mevcut işletmecilere, maden 
tedarik zincirinin her alanında birinci sınıf ve sınıfının en iyisi 
olan bir hizmete ilk defa, tek bir noktadan, birebir ulaşım 
imkanı sağlayacak.’. ‘DRA ve Afrasia’nın ilk olarak odaklanacağı 
ve değer katacağı alanlar şöyle:  1) Hem teknik hem finansal 
strateji ve madencilik danışmanlığı 2) Keşif programı tasa-
rımı ve yönetimi 3) Kavramsal tasarım ve fizibilite çalışmaları  

4) Detaylı tasarım ve mühendislik 5)İşleme tesislerinin kişisel-
leştirilmiş tasarımı ve modüler tesislerin sağlanması 6) Geniş 
ölçekli madencilik altyapı tasarımı 7) Uzmanlaşmış dolaşım 
ve çıkarma sistem ve şaftları 8) Headgear tasarımı 9)Proje ve 
yapı yönetimi 10) Mineral İşleme Tesislerinin komisyon ve  
11) Kontrat operasyonları. Kısaca, Türkiye’de ve bölgede, en iyi 
endüstri servisini sunacağız.’

DRA Grup Hakkında: 
DRA (www.DRAglobal.com) genel merkezi Güney Afrika- 
Johannesburg’da olan uluslararası bir şirkettir. Geçtiğimiz 
30 yılda DRA, madencilikte, mineral işlemede ve altyapı hiz-
metlerinde, kapsamlı operasyonları ve bakım servislerinin 
yanısıra, kavramından komisyonuna kadar son derece başarılı, 
çok taraflı bir mühendislik grubu oldu. DRA, tüm dünyada 
çalışanları 3.000’in üzerinde olan özel bir şirkettir. DRA’in 
Canada-Toronto’da, Kanada ve Güney Amerika’daki projeleri 
desteklemek üzere endüstri ve sektör profesyonellerinin çalış-
tığı  bir ofisi vardır. Aynı şekilde, Avustralya (Perth ve Brisbane), 
Hindistan ve Çin’de de bölgesel ve küresel projelere destek 
veren ofisleri mevcuttur.

Afrasia Maden ve Enerji Hakkında:
Afrasia Maden ve Enerji AŞ (www.afrasia.com.tr), maden ve 
mineral endüstrisine, işlenmemiş saha keşfinden madenin 
kapanmasına kadar hizmetlerde tam çözüm sağlar. Afrasia’nın 
eşsiz ‘noktadan-noktaya’ hizmetleri, kurum içinde ve stratejik 
ortaklarla; madencilik döngüsünde tedarik zincirine,   keşif 
sırasında, proje gelişiminde ve yönetiminde  kapsamlı teknik 
desteğe ihtiyaç duyan maden şirketlerinin bu ihtiyaçlarını kar-
şılamak adına hizmetler vermektedir.

DRA/Afrasia A.Ş. Ortaklığını araştırmak için,
info@afrasia.com.tr / info@DRAglobal.com adreslerine mail 
yollayabilir yada www.afrasia.com.tr / www.DRAglobal.com 
websitelerini ziyaret edebilirsiniz.

www.afrasia.com.tr

Güney Afrika’da ARM ve Norilsk ortaklığı için 
tamamlanmış 250 ktpm nikel tesisi

Gana’da Perseus Mining için tamamlanmış 5.5 Mtpa altın tesisi 



Tünellerde temiz havanın işçi sağlığı, iş güvenliği ve işletme
verimliliği için önemi çok açıktır. Teknima Cleanair Technology
imalatı havalandırma fanları ve frekans ayarlı yol vericileri ile
projenizin enerji maliyetlerini düşürüp, yüksek temiz hava
performansı ile başarınızı perçinlersiniz. www.teknima.com

Teknima
Cleanair Technology

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK ENERJİ MALİYETİ

AVRASYA TÜNELİ İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi
TF-1800-250/1500 (1800mm 250kW) Fan ve Aksesuarları
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Atlas Copco, madenlerde başyukarı, havalandırma, servis 
kuyusu ve patlatma için gerekli serbest yüzey oluşturmak ama-
cıyla açılan slot deliklerini delme amaçlı yeni bir mobil delici 
piyasaya sürecek. Easer adı verilen yeni delici, 1200 mm’lik bir 
delik yarıçapıyla klasik kuyu delme işleminin yanı sıra 750 mm’lik 
delik çapıyla hem baş aşağı delme, hem de mevcut delinmiş 
deliklerin tarama ve genişletme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Easer: Özel olarak madenlerde kuyu açmak amacıyla tasarla-
nan, Atlas Copco’dan yeni bir mobil delici. 
1960’lı yılların ortalarında ilk çıkışından beri, mekanize kuyu 
açma teknikleri ve ekipmanları çoğu madencilik uygulamala-
rında başyukarıları ve kuyuları açmanın en güvenli ve en verimli 
yolu olarak kabul görmüştür. Blok ve ara katlı göçertme metodu 
uygulamalarında, stoplarda patlatma işleminin gerçekleştiril-
mesi için gerekli serbest yüzey deliklerinin delinmesinde, katlar 
arası kısa başyukarıların güvenli bir şekilde açılmasında kullanı-
cıya büyük kolaylıklar ve zamandan tasarruf sağlarlar.
Geleneksel başyukarı delme ve kuyu açma makineleri genelde 
faaliyet sırasında makineyi sabit tutabilmek için beton bir 
platform ve bağlama cıvatası gerektirir. Bu tür kısa kuyular, 
başyukarı ve serbest yüzey deliklerinin delgi süreleri, toplam 
makine kurulum ve işin tamamlanması için gereken zaman 
içinde genelde % 50’nin altında tutmaktadır. Bu da delgi işinin 
verimliliğini düşüren büyük bir faktördür.
Bu kuyuları güvenli ve etkili bir şekilde oluşturmak üzere özel 
olarak tasarlanmış oldukça mobil ve çok yönlü delici için artan 

talepler, Easer’in geliştirilmesine yol açmıştır. Easer, maksimum 
750 mm çap ve 60 m’ye kadar delik derinliğine ulaşabileceğiniz, 
patlatma için ihtiyacınız olan serbest yüzey delikleri üretebilir.  
Makine, delgi sırasında 228 mm’lik (9 in) pilot matkap ucuna 
sahip standart 200 mm’lik (8 in) delgi boruları kullanır.
Delgi takımları hariç olmak üzere kuyu açmak için gereken 
tüm donanım, makine üzerinde mevcuttur. Bu sayede makine, 
çalışma sahasında önceden herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.
“Easer’ı geliştirme misyonumuz kuyu delgi faaliyetlerini daha 
hızlı hale getirmek olmuştur.” Atlas Copco Ürün Yöneticisi 
Johnny Lyly makinenin ortaya çıkışını ve hedefini bu şekilde 
özetliyor.  “40 metrelik bir başyukarı delmenin zaman dilimi, 
kurulumdan söküme kadar 30 saatten azdır ve kurulum / 
söküm işlemleri de bir saatten az sürer.” 
Easer, geleneksel kuyu açma makineleriyle aynı delme seçe-
neklerini sunar: Serbest yüzey deliklerinin delinmesi, delik ya 
da kuyu genişletme işleri klasik başyukarı ya da aşağı delme. 
Standart başyukarı delme işleminden baş aşağı delgiye geçiş 
için şanzıman 180 derece döndürülür. Bu işlem yer altındaki bir 
atölyede bile kolaylıkla uygulanabilecek basit bir operasyon 
ile gerçekleştirilir. Klasik delgi metodu ile Easer 1200 mm’ye 
kadar kuyuları rahatlıkla delebilmektedir.
“Easer” ismi baskıdan kurtulmak veya salıvermek anlamında, 
kayanın patlama sırasında genişlediği patlama deliğine ilişkin 
olarak kullanılan “baskıyı azaltma” ifadesinden gelir. 

www.atlascopco.com

Atlas Copco, Madenlerde “Başyukarı 
Kuyu” İmalatı için Mobil Bir Kuyu 
Açma Makinesini Piyasaya Sürecek
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu’nun 
dönem sonlarında geleneksel olarak düzenlediği eğitim prog-
ramında, sondaj tekniği ve sondaj sıvıları hakkında eğitimci 
kuruluş olarak yer alan Barkom Grup, üniversite öğrencilerini 
sondaj teknikleri ve sektör hakkında bilgilendirdi.
Öğrencilerle sohbet havasında gerçekleştirilen eğitim prog-
ramı çerçevesinde, her biri sondaj teknikeri adayı olan son sınıf 
öğrencileriyle sektörün genel durumu, pazar payı ve sektörün 
geleceği hakkında bilgiler paylaşılırken, sondaj ekipmanları, 

sondaj tekniği, sondaj sırasında karşılaşılan genel problemler 
ve çözümleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.
Yrd. Doç. Dr. Zülfü Demirkıran, Torbalı MYO öğretim üyeleri 
ve çalışanlarının destekleri ile birlikte sağladıkları imkanlarla 
gerçekleştirilen eğitim programının ardından Barkom Grup ve 
öğrenciler programa katılmış olmanın verdiği memnuniyetle 
program alanından ayrıldılar. 

www.barkomltd.com

Barkom’dan Geleceğin Sondaj 
Teknikerlerine Tam Destek

Yapı kimyasalları sektörünün İsviçre merkezli global lideri olan 
Sika ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul 
Teknik Üniversitesi arasında bilimsel ve teknolojik araştırma-
ların ortak olarak yapılması ve uluslararası ve yerel bazda bilgi 
paylaşımının sağlanmasına ilişkin işbirliği protokolü 5 Mayıs 
2014’te İTÜ - Maslak yerleşkesinde imzalandı.
Söz konusu işbirliği protokolüne istinaden, İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi bünyesinde yapılacak olan 
bilimsel ve teknolojik çalışmalar kapsamında, hem lisansüstü 
öğrencilerine staj imkanı sunulacak hem de ilgili tez konula-
rında ortak laboratuvar imkanları kullanılarak deneylerin ve 
Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi sağlanacaktır.
İmza töreninde hazır bulunan Sika Yapı Kimyasalları Genel 
Müdürü Bora Yıldırım ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu birlikteliğin başlamasından dolayı 
duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, üniversite - sanayi 
işbirliğinin güzel bir örneği olacağına inandıkları bu ortak giri-
şimin inovatif ve yararlı çalışmalar ortaya çıkaracağına emin 
olduklarını belirttiler.
İlk aşamada yapısal güçlendirme sistemleri ve beton katkı tek-
nolojileri alanları özelinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Fakültesi bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilecek 
olan bu çalışmaların, konularında uzman akademisyenler ve 
tecrübeli Sika Ar-Ge ve Teknik ekibinin yaratacağı ortak güç ile 
hem sektöre hem de akademik çalışmalara yeni bir bakış açısı 
getireceği düşünülüyor. 

www.sika.com

SİKA Yapı Kimyasalları ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği

KİMYASAL DEĞERLER
C: 0,37 - 0,63 %
Si: 0,03 - 0,38 %
Mn: 0,75 - 1,3 %

P: ≤ 0,045 %
S: ≤ 0,045 %

FİZİKSEL DEĞERLER
Grade 700

Strength: Min 680 N/mm2

Elongation: Min 14%

Orjinal Din 5901.1 Norm Standartlarında 
yeraltı maden ocak rayları. Ray başlarında 
ve sonlarında delikler açılmış hazır halde...
6mt = 60kg Standart kömür, linyit, demir ocakları için
6mt = 48kg Standart krom, bakır ocakları için

İzmir - İstanbul Stok Sahalarımızdan gün içerisinde sevk...

www.yunusemrebaykal.com
www.ray.gen.tr



Altın Madencileri Derneği (AMD) üyeleri, Spektra Jeotek’in 
Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki yeni fabrikasını ve işyerini 
ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında, Spektra ile 25 yıldır birlikte 
çalıştıklarını ve Spektra’nın işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konu-
sunda çok hassas olduğunu bildiklerini belirten AMD üyeleri, 
ayrıca kalite ve en iyisini yapma anlayışı nedeniyle Spektra’nın 
tercih ettikleri sondaj firmalarından birisi olduğunu ifade ettiler.
Son 25 yılda, ülke içinde özellikle metal madenciliğinde 
kazandığı tecrübeler, kendine özgü “know how” ve bilgi biri-
kimi ile sondaj makinası ve ekipmanları üretimi, satışı ve son-
daj hizmetleri konusunda uzmanlaşmış olan Spektra Jeotek’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Okay ise AMD üyelerinin ziya-
retinden duydukları memnuniyeti dile getirirken hali hazırda 
yurtdışında 12 ülkede maden sondajı faaliyetlerinin devam 
ettiğini, hedeflerinin sondaj konusunda dünyadaki en iyi ilk 10 
firmadan birisi olmak olduğunu ifade etti.
Okay, sektörde elde ettikleri tecrübelerinin kendilerini bir 
dünya şirketi olma konusunda cesaretlendirdiğini, en son 
Şili ve ABD - Nevada’da birer şirket kurduklarını ve en kısa 
zamanda bu ülkelerde de operasyona başlayacaklarını aktardı. 
Başkent Organize Sanayi’deki tesislerini dernek üyelerine gezdi-
ren Okay, yüksek kaliteli tij imalatı gerçekleştirdiklerini, elmaslı 
matkap üretimi dahil tüm konularda imalat planları yürüttükle-
rini ve maden sondajcılığında kullanılan tüm makine - malzeme 

üretim yelpazesini tamamlamak istediklerini; ayrıca iş güven-
liği, işçi sağlığı ve çevreye duyarlılık konusunda uluslararası 
standartları uyguladıklarını, her konuda önceliklerinin kalite ve 
müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirdi.
Kanada Borsasına Açılacak
Son olarak yatırımlarına kaynak desteği sağlamak adına 
Kanada Toronto Borsasına kote olma kararı aldıklarını aktaran 
Okay, Haziran 2012 tarihinden sonra Türkiye’de, özellikle metal 
madenciliğinde, projelerin durma noktasına gelmesinden 
dolayı, ülkemizde yeterinde sondaj yapılamaması konusunda 
yaşanan krizi fırsata çevirmek adına, faaliyetlerini yurtdışına 
yoğunlaştırdıklarının altını çizdi. 

www.spektra.com.tr

Altın Madencileri Derneği, 
Spektra Jeotek Tesisini Ziyaret Etti 

KİMYASAL DEĞERLER
C: 0,37 - 0,63 %
Si: 0,03 - 0,38 %
Mn: 0,75 - 1,3 %

P: ≤ 0,045 %
S: ≤ 0,045 %

FİZİKSEL DEĞERLER
Grade 700

Strength: Min 680 N/mm2

Elongation: Min 14%

Orjinal Din 5901.1 Norm Standartlarında 
yeraltı maden ocak rayları. Ray başlarında 
ve sonlarında delikler açılmış hazır halde...
6mt = 60kg Standart kömür, linyit, demir ocakları için
6mt = 48kg Standart krom, bakır ocakları için

İzmir - İstanbul Stok Sahalarımızdan gün içerisinde sevk...

www.yunusemrebaykal.com
www.ray.gen.tr
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Türkiye distribütörü ve satış sonrası hizmet sağlayıcısı olan 
Metrans’ın Wilden marka Pro-Flo® Shift model hava tahrikli 
çift diyaframlı pompaları, Mart ayında New York’ ta gerçekle-
şen Interphex 2014 Show bünyesindeki ödül töreninde “Yılın 
Yenilikçi Ürünü” ödülüne layık görüldü. Proses teknolojisi ile ilgili 
olarak önümüzdeki yıllara damgasına vuracak ürünlere verilen 
ödül, Wilden Pump’ın bağlı olduğu Pump Solutions Group 
(PSG) firması Başkanı Dean Douglas ve Global Pazarlamadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Walter Bonnett tarafından alındı.

Hava tahrikli çift diyaframlı pompa teknolojisini icat eden ve 
59 yıldır bu alanda dünya lideri olan Wilden Pump ABD, günü-
müzde Pump Solutions Group (PSG) bünyesinde faaliyetlerine 
devam ediyor. Ödüllü Wilden Pro-Flo® Shift model pompa, 
sınıfındaki pompalar arasında enerji tasarrufu ve performansı 
alanında büyük bir sıçrama olarak kaydediliyor. Bunu sağ-
layan da yeni geliştirilen Hava Dağıtım Sistemi. Pro-Flo Shift 
ismi verilen bu sistem sayesinde hava tahrikli çift diyaframlı 
pompalar, % 60 oranına kadar enerji tasarrufu yapılabiliyorlar. 
Ayrıca, hava dağıtımını daha optimal hale getirmek için özel 
tasarlanmış hava dağıtım sistemi, rakiplerinin aksine hiçbir 
elektronik parça içermiyor.
Wilden Pro-Flo® Shift pompaların ödül kazandıran avantajları 
ise şöyle sıralanabilir;

 • % 60’a varan oranlarda daha az hava, dolayısıyla daha az enerji 

harcaması ve karşılaştırılan rakip ürün, transfer edilen sıvı ve kul-

lanım sürelerine bağlı olarak yılda pompa başına 4.800 USD’ye 

varan tasarruf sağlayabilmesi,

 • Elektronik devreler içermediği için zor ortamlarda çalışmaya 

uygun olması,

 • Sıvı içinde çalışabilmesi,

 • Gerektiğinde ATEX özelliğini rahatlıkla sağlayabilmesi,

 • Yüksek emiş gücü sunabilmesi,

 • Çevreye daha az CO2 salınımında bulunması.

Bredel ve Metrans’tan Hortum Pompaları Bakım Eğitimi
Konusunda dünya lideri olan hortum (peristaltik) pompa üre-
ticisi Watson-Marlow Bredel firması ile Türkiye distribütörü 
Metrans, “Hortum Pompaların Bakımı” konulu bir eğitim semi-
neri düzenledi. Seminer, 6 Haziran 2014 tarihinde Metrans’ın 
Dilovası İMES OSB içindeki yeni binasında gerçekleştirildi. 
Watson - Marlow Bredel firmasının “Uluslararası Eğitim ve 
Uygulama Müdürü” Edo van der Meulen, seminere ana konuş-
macı olarak katılırken, Kocaeli ve Trakya bölgesindeki kimya, 
boya ve beton sektörlerinin önde gelen firmalarının katılım sağ-
ladığı seminere, firmaların teknik ve bakım ekipleri konuk oldu.
Yarım gün süren seminer üç bölümden oluştu. İlk bölümde 
Bredel hortum pompalarıyla ilgili teknik bilgi verilerek bakım 
ve işletimiyle ilgili incelikler anlatıldı. İkinci bölümde ise hortu-
mun yapısı, nasıl hasar görebileceği ve hortum ömrünü etki-
leyen faktörler ele alındı. Üçüncü bölümde de Bredel hortum 
pompalarıyla birlikte kullanılabilecek aksesuarlarla ilgili bilgi 
verildi. Ayrıca katılımcılara Metrans Servis-Bakım Merkezi’nde 
uygulama örnekleri gösterilerek pompalarla önemli yedek 
parçaları yakından görme ve inceleme fırsatı tanındı.
Metrans Genel Müdürü Vedat Kirişçi seminerlerle ilgili olarak, 
“Bu semineri bugün burada yapabiliyor olmamız, yeni binamızın 
sağladığı avantaj ve yeniliklerin müşterilerimize yansımasıdır. 
Hem müşterilerimize lojistik açıdan daha yakınız, hem de geli-
şen Servis - Bakım hizmetlerimiz için daha büyük alan ve teknik 
olanağa sahibiz. Satış sonrası hizmetler kapsamında merkezde 
bakım, yerinde bakım, kestirimci bakım, lazerli ileri teknoloji 
cihazlarla kaplin ayarı, vibrasyon kontrolü, devreye alma, kulla-
nım ve bakım eğitimi gibi hizmetleri sunabiliyoruz.” dedi.
Kolay, düşük maliyetli ve kısa süren bakımıyla ön plana çıkan 
Bredel marka hortum (peristaltik) pompalar atık bertaraf, 
baskı ve paketleme, bira üretimi, boya ve pigmentler, cam, 
çimento, elektro kaplama, elektro kaplama, gemi, gıda, gıda 
makinaları imalatı, güç santralleri, hijyenik kağıt, içecek, ilaç, 
inşaat, kâğıt hamuru ve kâğıt, kimya, madencilik, makina ima-
latı, petrokimya, rafineri, seramik, su ve çevre, tekstil, yangın 
söndürme ve daha bir çok sektörde kullanılmaktadır. 

www.metrans.com.tr

Metrans’ın Wilden Markasına 
“Yılın Yenilikçi Ürünü” Ödülü

Processing Magazine editörü Kevin Parker ödülü, PSG Başkanı Dean Douglas ve 
Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Walter Bonnett’e takdim ediyor.
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Her yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenle-
nen, en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 100 firmanın ödüllerinin 
verildiği “2013 İhracat Şampiyonları” ödül töreni 7 Haziran 2014 
tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
2013 yılının madencilik sektörü ihracat şampiyonu Çayeli Bakır 
İşletmeleri olurken gerçekleştirilen ödül töreninde ödülü şirket 
adına, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden Çayeli Bakır 
İşletmeleri Genel Müdürü Iain Anderson aldı.
Anderson, ödül töreninde yaptığı kısa konuşmada, aldıkları ödül-
den dolayı büyük bir onur duyduklarını dile getirirken ödülü tüm 
Çayeli Bakır çalışanları adına aldığını belirtti. Anderson, konuşma-
sına şöyle devam etti: “Çayeli Bakır olarak, her ne kadar ülke ve 
bölge ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyor olsak da bu 
yıl sevincimiz yarım, içimiz buruk. Bildiğiniz gibi sektörümüz bu 
yıl büyük bir yas içerisinde, hepimizin başı sağ olsun. Çayeli Bakır, 
faaliyetlerini ‘Madenden çıkan en değerli cevher madencidir’ 
düşüncesiyle yürütüyor. Kurumsal sorumluluklarımızın yanı sıra iş 
performansında da hep en iyiyi hedefliyoruz. Performansımız neti-
cesinde ihracat şampiyonu ödülüne layık görülmemiz tüm süreç-

lerin birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu ödülü, emeği 
geçen tüm çalışanlarımız adına alıyorum ve teşekkür ediyorum.”.
TİM tarafından düzenlenen “2013 Türkiye İhracat Şampiyonları 
Ödül Töreni’’ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı 
sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldı. 

www.cayelibakir.com

Çayeli Bakır, Madencilik Sektörü 
İhracat Liderliği Ödülünü Aldı

Eczacıbaşı Esan, Nanokil Projesi ile Teknoloji Ödülleri’nde finale 
kalarak sektöründe bir ilke daha imza attı. Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Teknoloji Ödülleri, 
Türkiye’de yapılan teknoloji geliştirme alanındaki en prestijli 
yarışmalarından biri olarak gösteriliyor.
2014’te 11’incisi düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nde; yaratıcı, 
yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip 
ürünlerin veya belirleyici özellikleri, özgün farklılıkları olan, ulu-
sal teknolojik birikime katkı sağlayan üretim süreci geliştirme 
çalışmalarının değerlendirilerek ödüllendirilmesi ve kamuo-
yuna tanıtılması amaçlanıyor. Bu yıl her zamankinden daha 
büyük ilgi gören ve rekor sayıda başvuru alınan yarışmada top-
lam 198 başvurudan 150’si değerlendirme aşamasına geçmeye 
layık görüldü. Projelerin, yenilikçi ve teknolojik yönlerinin yanı 
sıra, sağladığı ekonomik ve ulusal kazanımlardan, kuruluşların 
çalışma iş planları ve altyapılarına kadar çok geniş bir yelpazede 
değerlendirildiği zorlu süreçte Esan, Büyük - Bağlı Firma / Ürün 
/ Malzeme - Kimya kategorisinde en yüksek puanı alarak finale 
kalmayı başardı. Yarışmanın finalinde projeler, sektör ayırımı 
yapılmadan “ürün” ve “süreç” olmak üzere iki ana kategoride, 
kuruluş büyüklüklerine bağlı olarak; mikro, küçük, orta ve 
büyük / bağlı olmak üzere sınıflandırılarak ödüllendirildi.
Türkiye’nin teknoloji geliştirme konusunda önde gelen sanayi 
ve kuruluşlarıyla yarışan ve madencilik sektöründen şimdiye 
kadar elemeleri geçerek finale kalmayı başaran ilk kuruluş olan 
Esan, gelecekte de yeni projelerle teknoloji ödüllerinde anıl-
mayı ve ilklere imza atmayı hedefliyor.

Eczacıbaşı Esan Nanokil Projesi: “Türkiye bentonitleri ile 
saflaştırılmış kil, organokil/polimer nanokompozit üretimi ve 
endüstriyel uygulamaları” - esanNANO®
Eczacıbaşı Esan’ın ruhsat alanında olan bentonit mineralinden 
katma değeri yüksek bir ürün elde edilmesi fikrinden yola çıkı-
larak başlatılan projede; mineralin yanmazlık, mekanik mukave-
met, gaz geçirgenliği ve antibakteriyellik özellikleri iyileştirildi. 
Polimer nanokompozit üretimine uygun olacak şekilde saflaştırı-
lıp modifiye edilerek plastik endüstrisine kazandırılması sağlandı. 
Üretici, üniversite ve uygulayıcı işbirlikleri ile gerçekleştirilen bu 
çalışma ile Türkiye’de, endüstriyel ölçekte ilk defa nanokil (orga-
nokil) üretimi yapıldı ve “esanNANO” markası ile tescil edildi.
Proje kapsamında Esan, Enplast ve Sabancı Üniversitesi ara-
sında bilgi alışverişi ve iş birliği çalışmaları yürütüldü. Projenin 
bir diğer çıktısı ise Sabancı Üniversitesi ile Türkiye’de sayılı nite-
likte olan “Teknoloji Transferi Sözleşmesi” oldu. Projenin ilerle-
yen aşamalarında gerçekleştirilen yaygınlaştırma çalışmaları ile 
iş birliği yapılarak başlatılan yeni proje sayısı 30’u buldu. Nanokil 
Projesi sayesinde firma içerisinde yeni bir ürün platformu 
kuruldu ve diğer minerallerin de niş ürünler olarak hazırlanması 
üzerine farklı ölçek ve sektörlerde 15 iş birliği projesi başlatıldı.
Şimdiye kadar Türkiye’de üretimi olmayan, dünyada ise sayılı firma 
tarafından üretilen nanokil ürününün, ülkemiz kaynakları kullanıla-
rak üretilmesi ile sürdürülebilir kaynak kullanımı da projenin temel 
amaçları arasındaydı. Ülkemizde belirli bir rezervde bulunan mine-
ral kaynağının etkin kullanılması amaçlanan ve büyük ilgi gören 
Eczacıbaşı Esan Nanokil Projesi ile tüm madencilik firmalarına 
örnek teşkil edebilmek için çeşitli etkinliklere katılım sağlanıyor. 

www.esan.com.tr

Eczacıbaşı Esan Teknoloji Ödüllerindeydi
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STUDIES MINING INFRASTRUCTURE OPERATIONSMINERALS
PROCESSING

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tara-
fından 23 - 25 Haziran tarihleri arasında Ankara ATO Congresium 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “2241/B 
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması”nda finale 
kalan 105 proje arasından birinciliği, optimum sondaj matkabı 
seçimi konusundaki çalışması ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve 
Bulut kazandı. 1007 proje başvurusu alınan yarışmada Maden 
ve Doğal Kaynaklar Kategorisi’nde birincilik alan projenin aka-
demik danışmanlığı Doç. Dr. Ömür Acaroğlu Ergün ve sanayi 
danışmanlığı Atlas Copco Kaya Delici Sarf Malzemeler Bölüm 
Müdürü Bahadır Ergener tarafından gerçekleştirildi.
Sondaj makinalarıyla delik delme işleminde en fazla sarfiyatın, 
kayaçla sürekli kontak halinde bulunan matkaplarda olduğu 
ve sondaj matkapları genellikle yurtdışından getirildiği için 
dönem dönem maliyetlerinin çok fazla arttığı bilinen bir ger-
çek. Projede optimum sondaj matkabı seçimi ile başta saha 
çalışması yapan firmalar ve sondaj matkabı üreten şirketler 
olmak üzere tüm madencilik sektörüne katkıda bulunulması 
amaçlanıyor. Yapılan proje çalışmasında, optimum sondaj 
matkabı seçimi ile efektif kazı yapabilen, uzun süre dayanabi-
lirlik özelliğine sahip matkapların seçilmesine ve maliyetlerin 
doğrudan azaltılmasına katkı sağlanabiliyor. 

www.atlascopco.com

Atlas Copco Danışmanlığında Birincilik
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 17 - 18 
Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Güvenli Yer Altı 
Madenciliği Çalıştayı”nda kamu, özel sektör, mesleki birlikler 
olmak üzere madencilik sektörünün paydaşları bir araya geldi. 
Madencilik Türkiye dergisinin de katılımına olanak sağlandığı 
Çalıştay’la birlikte önümüzdeki dönemlerde yapılacak diğer çalış-
maların sonucunda alınacak kararlar ile özellikle yer altı kömür 
madenciliğinin ülkemizdeki geleceğinin şekillenmesi bekleniyor.
Soma faciasının ardından, şu an yürürlükte olan madencilik 
ve iş güvenliği mevzuatlarının gözden geçirilmesi ihtiyacı-
nın ortaya çıkmasından hareketle düzenlenen Çalıştay’da, 
geçtiğimiz Eylül ayında dergimiz tarafından organize edilen 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” seminerini de 
yürüten Dr. Güner Gürtunca tarafından, gelişmiş ülkelerdeki 
iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamaları hakkında bilgiler pay-
laşıldı. Çalışma hayatını ağırlıklı olarak madencilik alanında 
gelişmiş ülkelerde sürdürmüş olan, en son ABD’de yer alan 
The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH – Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)’de yöneti-
cilik yapmış ve geçmişte Soma havzasında da çalışma fırsatı 
bulmuş Maden Mühendisi Dr. Güner Gürtunca tarafından 
katılımcılara verilen değerli bilgiler ışığında alınan kararların, 
yakın zamanda sektör ile de paylaşılması bekleniyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da iştirak 
ettiği Çalıştay’da; sürdürülebilir madencilik ilkeleri, maden 
kazalarını önleyici tedbirler ve gerekli teknolojiler, acil kurtarma 
ekipleri ve eğitimleri, kriz masası yönetimi, kazazede ailelerine 
yönelik rehabilitasyon yönetimi ve medya ile ilişkiler, ferdi 
ve koruyucu cihazlar, hayat odaları, madenlerin denetimi ve 
maden müfettişliği, risk yönetimi, güvenlik ve sağlık yönetim 
sistemleri, maden planlaması ve planların onayı, havalandırma 
ve kaya mekaniği planlaması, toz ve ses kontrolü, teknoloji ve 
yeni bilgi idaresi, metan ve kömür tozu patlamalarına karşı 
önlemler izleme sistemleri, metan degajı, maden kazalarından 
etkilenmeyen iletişim sistemleri, işçilerin yer altında nerde oldu-
ğunu anında monitör eden sistemler, araştırma ve geliştirme 
stratejisi, isçi sağlığı ve güvenliği kültürü konuları irdelendi. 
TKİ, TKİ’ye bağlı müesseseler, TTK, MİGEM, Çalışma Bakanlığı, 
MTA, EÜAŞ, Eti Maden İşletmeleri, TOBB Madencilik Meclisi, 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği, Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı, Maden Mühendisleri Odası, Genel Maden İş 
Sendikası, özel sektör kömür üreticileri ve diğer bazı özel maden 
üreticilerinin temsilcilerinin yanı sıra Madencilik Türkiye dergi-
sinin de katıldığı Çalıştay’da Dr. Gürtunca tarafından katılımcılar 
ile paylaşılan ve Türk madencilik sektörüne önerilen konuların 
satırbaşları aşağıdaki şekilde oldu;

 • Madenciliğin dünyada Triple Bottom Line denen üçlü bir kar sistemi 

vardır. İşin bu üç ayağı; yapılan işten elde edilecek kar, iş güvenliği 

/ işçi sağlığı ve son olarak çevredir. Maden üreticisi yaptığı işten 

mutlaka kar etmelidir. Kar ederken iş güvenliği ve işçi sağlığına 

maksimum seviyede dikkat etmelidir. Çevreyi de sonuna kadar 

korumalıdır. Bunların hepsi birbiri ile eş değerdedir. Bu yaklaşım, 

sürdürülebilir madenciliğin temelidir. Kar, diğer iki kriterin önüne 

geçiyorsa ya da iş güvenliği ve çevre göz ardı ediliyorsa o işletme 

kapatılmalıdır. Benzer şekilde, gereken iş güvenliği ve çevre gider-

leri sonrası maden kar edemeyecekse de o maden kapatılmalıdır. 

Kar amacıyla iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre geri plana atılamaz.

 • Gelişmiş ülkelerde iş güvenliği ve çevreyi göz ardı eden küçük işletme-

ler mevcut değil. Avustralya yılda 500 milyon ton kömür üretmekte. 

Bu üretimi sadece 54 şirket yapmakta. Amerika’da 50 kişinin altında 

çalışanı olan madenler, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre konularına 

yeterince kaynak ayıramadıkları için yavaş yavaş kapanmaya başladı. 

 • BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto gibi maden devlerinde iş 

güvenliği ve işçi sağlığı konuları üretime eşittir. Madenlerinde bir kaza 

olduğunda bu tür şirketlerin yöneticileri tüm işlerini bırakıp en kısa 

sürede olay yerine giderek kurtarma çalışmaları boyunca madende 

bulunurlar, madencilere ve madene gerekli önemi gösterirler.

 • Ülkemizde madencilik sektörünün topyekün bir mental değişik-

liğe gitmesi gerekli. Hükümetler, şirketler, üniversiteler, sivil top-

lum kuruluşları dahil her kesimde değişikliklere ihtiyaç var. 

 • Maden işçilerinin çalışma şartları ile birlikte sosyal imkanları da 

mutlaka geliştirilmeli.

 • Ülkemizde madencilik, sermayeyi bugün ortaya koyup, yarın işin 

karının alınacağı bir sektör olmaktan mutlaka çıkmalı. Bu şekilde iş 

güvenliği, işçi sağlığı ve çevre konularına yeterli önem verilemez. Bu 

iş, kuralıyla yapılacaksa uzun soluklu bir iş olmalıdır. Bu durum yetkili 

makamlarca, yatırımcılara işe girişmeden önce iyice anlatılmalıdır.

 • Amerika’da 2010 yılında Upper Big Branch kazasında 29 kişi öldükten 

sonra madenin sahibi şirket, ölenlerin ailelerine 209 milyon dolar 

tazminat ödedi, madenin yöneticileri hapse atıldı, madeni işleten 

şirket kapatıldı. 2006 Sago Madeni kazasında ise 12 madencinin 

ölümü yine milyonlarca dolar tazminat, yöneticilere hapis ve maden 

sahibi şirketin kapatılması ile sonuçlandı. Neredeyse tüm sorunların 

çözümü teknolojik olarak mümkün olduğundan gelişmiş ülkelerde 

büyük maden kazaları halk ve hükümetler tarafından kabul edilmi-

yor. Kaza durumlarında borsa yatırımcısı kişi ve kuruluşlar madendeki 

hisselerini satıyor ve ilgili kişiler en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu da 

diğer şirketlerin daha düzgün çalışmasına sebep oluyor.

T.C. Enerji Bakanlığı Güvenli
Yer Altı Madenciliği Çalıştayı

Etkinlik Haberleri
www.madencilik-turkiye.com
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 • Ülkemizde maden endüstrisinin tamamına hitap eden, aktif bir tepe 

birlik bulunmuyor. Onlarca derneğimiz var ama bu şekilde bölüne-

rek bir yere varılamıyor. Bir tepe birlik ve buna bağlı branşlaşmalar 

(kömür, altın, metalik madenler vs) olması sektörün gelişmesi için 

oldukça önemli. Bu birliğin, üyelerden ciddi bir geliri olmalı. Buna 

bağlı olarak yönetimi söz sahibi olmalı ve ayrıca uzman çalışanlara 

sahip olmalı. Sektörde bir sıkıntı yaşandığında bu birliğin yönetimi 

hükümetle muhatap olmalı ve birlik, sektörü tek elden temsil etmeli. 

 • Üniversitelerde bulunan onlarca maden mühendisliği bölümü ve 

bunların mezun ettiği yüzlerce mühendis sorunların temelinde yer 

alıyor. Türkiye’nin sektördeki maden mühendisi ihtiyacı yıllık 150 - 

200 iken mezun sayısı 700 civarında. Bu şekilde mühendisliğin kalitesi 

düşüyor ve uygulamada sıkıntılara yol açıyor. Örnek olarak; 500 mil-

yon ton kömür üretimi bulunan Avustralya’da sadece 7 adet, 1,1 mil-

yar ton kömür üretimi olan Amerika’da 9 adet maden mühendisliği 

okulu var. Bizde ise 20’nin üzerinde bölüm var. Ülkemizdeki maden 

mühendisliği bölümü enflasyonuna acilen çözüm üretilmeli. 

 • Maden kazalarının dört ayağı bulunuyor. Önlem, müdahale, kur-

tarma, madeni eski haline getirme. Maalesef Soma olayında bu 

dört ayakta da sıkıntılar yaşandığını gördük. 

 • Sadece Amerikan Federal Hükümeti bünyesindeki MSHA (Maden 

Güvenliği ve Sağlığı İdaresi)’da 1500 iş müfettişi çalışıyor. Maden 

dışı sektörlerde de 2000 olmak üzere toplam müfettiş sayısı 3500. 

Eyaletlerin de ayrıca kendi müfettişleri bulunuyor. Ülkemizde ise 

toplam 600 müfettiş bulunuyor. Bu toplam sayının acilen arttırıl-

ması, bunlardan en az 150 - 200’ünün de madenlerde uzmanlaş-

mış müfettişler olması gerekiyor. 

 • Soma, Zonguldak gibi maden bölgelerinde maden uzmanı iş 

müfettişlerinin çalışacağı bölge müdürlükleri kurulmalı. Maden 

uzmanı müfettişler, bu şekilde kazalara hızlı bir şekilde intikal 

etmeliler. Amerika’daki standartlara göre kazadan sonra ilk 15 

dakika içinde işletmenin müfettişlere bilgi vermesi, 1 saat içinde 

de müfettişlerin madene intikal etmesi gerekiyor. Çünkü maden 

kazalarında kurtarma için ilk 3 saat en önemlisidir. 3 saatten sonra 

kazazedeleri kurtarma şansımız oldukça düşer.

 • Gelişmiş ülkelerde uzun süre madenlerde tecrübe kazanmamış kişiler 

müfettiş olamıyor. Müfettiş olacak kişiler, işçinin ve mühendisin yaptığı 

işi bizzat çalışarak öğreniyor. Yani mesleki tecrübe çok önemli. Ülke-

mizde de tecrübeli mühendisler müfettiş olarak istihdam edilmeli.

 • Madencilikte gelişmiş ülkelerde, örneğin maden işletme müdürü, 

kaya mekanikçi, havalandırma 

sorumlusu olabilmek için zorlu 

sınavlar uygulanıyor. Bu sınav-

lar geçilmeden bu tür alanlarda 

yetki alamıyorsunuz. Yani, bu 

tür özel alanlarda çalışmak için 

sadece lisans mezunu olmak 

yeterli değil. Ülkemizde de bu 

tür uzmanlaşmalara ihtiyaç var.

 • Kriz yönetimimiz oldukça 

zayıf. Kriz yönetimi sistemi-

miz olmalı ve medya iletişimi 

konusunda uzmanlaşmamız 

gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde 

bakanlar, ülke başkanları 

kriz masasının başında 

bulunmaz. Medya, kaza yerinde her yerde olmaz. Milletvekilleri, 

belediye başkanları, önüne gelen kişi medyaya açıklama yapmaz. 

Hem etik olarak gereksiz yere kimse açıklama yapmaz hem de bu 

konuda yaptırımlar bulunmaktadır. Ülkemiz sosyolojik yapısı da göz 

önünde bulundurularak bir kriz yönetim sistemi oluşturulmalıdır.

 • Amerika’da, kriz masasında üç kişi söz sahibidir. Bunlar; işçi sendi-

kası başkanı ya da önerdiği kişi, madenin müdürü ve çalışma bakan-

lığı baş müfettişidir. Avustralya ve Güney Afrika’da kriz masasında 

işletme müdürü yetkilidir. Müfettiş, gerekirse işletme müdürüne 

yardımcı olur veya zorda kalınırsa olaya el koyabilir. Ülkemizin de 

bu tür demokratik bir sistemi olmalı. Her madende bir kriz odası 

olmalı. Madende bir kaza anında kriz odasında görev alacak kişiler, 

kriz anında aranacak yerler vs önceden belirlenmiş olmalı. Basına 

sadece kriz masası yetkilileri tarafından bilgi verilmeli, bu bilgi akışı 

belirli bir düzende sağlanmalı. Aynı şekilde, kazadan etkilenen 

ailelere de kriz masası yetkilileri direkt olarak ulaşarak saat başı bilgi 

vermeli. Yıl içinde kriz yönetimi için düzenli tatbikatlar yapılmalı. 

Sistem, kağıt üzerinde değil, uygulamada olmalı.

 • Bölgesel ve daimi maden kurtarma ekipleri oluşturulmalı. Bu ekip-

ler yörede faaliyet gösteren şirketler tarafından finanse edilmeli. 

Bölgede gerçekleşecek kazalarda en kısa sürede uzman ve yöre-

nin madenlerini tanıyan bu kişiler müdahale etmeli. Bu tür ekipler 

60 günde bir eğitim alırlar. Eğitimlerde kurtarma ekibine yeni tek-

nolojiler öğretilir. Yılda iki kez tatbikatlar yapılır. Civardaki maden 

işletmeleri, işletme projelerini düzenli olarak kurtarma ekibiyle 

paylaşır ki kaza anında o madene nasıl müdahale edebilecekleri 

hakkında hızlıca karar versinler.

 • Maden işletme projelerinin düzenli kontrolünü yapacak tecrübeli 

müfettiş sayıları arttırılmalı. Madenlerdeki kontroller yılda birkaç 

kez, habersiz şekilde detaylıca yapılmalı. Tecrübesi az mühendis-

lerin müfettişlik yapması sağlıklı değildir. Eğer tecrübeli mühendis 

sayısı kurumlar bünyesinde yeterli değilse, dışarıdan sözleşmeli 

şekilde tecrübeli mühendis çalıştırılması gündeme alınabilir.

 • Yer altı madenlerinde özellikle havalandırma ve kaya mekaniği 

konularında sıkı denetim uygulaması yapılmalı.

 • Türkiye, ihtiyacı olan teknolojiyi Avrupa’dan almaya çalışmak-

tadır. Avrupa’da büyük madencilik faaliyetleri artık geçmişte 

kaldığı için yeni maden teknolojilerini, madenciliğin aktif olarak 

sürdüğü ülkelerden almak gereklidir. Şu an madenciliğin sürdürü-

lebilir şekilde yapıldığı, yani madenciliğin merkezi olan ülkeler  
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Avustralya, Amerika, Kanada, G. Afrika’dır. Bu ülkelerde Ar-Ge 

için önemli miktarlarda kaynak ayrılmaktadır ve madenler için 

yeni teknolojiler geliştirilmektedir (Dr. Gürtunca’nın Amerika’da 

başında bulunduğu enstitüye, sadece madenlerde iş güvenliği ve 

işçi sağlığı araştırmaları için ayrılan yıllık araştırma bütçesi, perso-

nel giderleri hariç 50 milyon dolardır.). 

 • Ayrıca, tamamen maden iş güvenliği konusunda oluşturulacak bir 

teknolojik Ar-Ge enstitüsü ile kendi jeolojisine ve madenlerinin 

yapısına uygun araştırmalar yapılması gerekmekte. Bu araştırma 

kuruluşu, özel sektör ve devlet tarafından ortaklaşa finanse edil-

meli. Bu kuruluş ihtiyaçlar doğrultusunda tüm sektör adına Ar-Ge 

yapmalı. Sektörün ödediği para, üretilen teknolojilerle yine sektöre 

dönmüş olacaktır. Ayrıca bu kuruluş da düzenli olarak denetlen-

meli, kuruluşun aktif ve verimli bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.

 • Teknolojik Ar-Ge’nin yanında sosyolog ve psikolog uzmanların da 

yer aldığı bir ekip ile mutlaka sosyolojik araştırmalar yapılmalı. Bu 

uzmanlar da iş güvenliği kültürünün gelişmesi için çalışmalılar.

 • Teknolojik ekipmanlar yurt dışında çok yaygın. Özellikle toz ve gaz 

kontrolünde, işçilerin takibi ve haberleşmesi konularında müthiş 

teknolojiler üretilmiş durumda. Her işçiye verilecek ekipmanlarla 

birlikte, belirli işçilere verilecek daha kapsamlı ekipmanlar da var. 

Bunların kullanımı ülkemizde yaygınlaştırılmalı.

 • Kazalar öncesinde ve sonrasında üretilecek tüm istatistikler ve rapor-

lar halka açık ve şeffaf olmalı. Hakimler, savcılar yani devlet bile gerek-

tiğinde raporları, herkesin erişimine açık bu alandan alıp kullanmalı. 

Bu şekilde tüm kesimlerin şeffaflığı ve güvenilirliği sağlanmalı.

 • Gelişmiş ülkelerde maden kazaları sonrasında maden yöneticileri, 

kazaya neden olan olayla ilgili olarak gelişmiş en yüksek teknolo-

jiyi ve bilgiyi kullandıklarını kanıtlamak zorundalar. Aksi takdirde 

olayın sorumlusu olarak cezalandırılmaktalar. Avustralya’da ve 

Amerika’da bu yüzden hapiste olan işletme müdürleri var. Sorum-

luluk, yeri geldiğinde yönetim kurulu üyelerine kadar uzanmakta. 

Bu, gerçekten ağır bir yaptırım ancak, bu kültür sayesinde maden-

lerde daha az insan hayatını kaybetmekte.

 • İşçi sağlığına, işçilerin düzenli sağlık kontrolleri yapılarak, maksi-

mum düzeyde önem verilmelidir.

 • Ülkemizde mevzuat konusunda sıkıntı görülmüyor ancak uygu-

lama konusunda sıkıntı var. Bunu aşmamız gerekiyor.

 • Şirketler her çözümü kendi bünyesinde üretemez. Danışmanlık ve 

hizmet alma kültürünün gelişmesi gerekmekte. Şirketler karlarının 

bir bölümünü danışmanlık hizmetlerine ayırmayı benimsemeli. 

Çünkü, maden şirketleri sürekli öğrenmeyi sürdürmelidir. Sürekli 

öğrenmenin yolu ise danışmanlık almaktan geçmekte.

 • Emniyet kültürünün tüm topluma aşılanması gerekiyor. Kanun 

ve yönetmeliklerin dışında kişilerin kendisinde iş güvenliği ve işçi 

sağlığı bilinci geliştirilmeli.

 • Madendeki tüm işleyişten sorumlu oldukları için maden yöneticileri-

nin maaşları, şirketin geliri ile orantılı olarak iyi seviyelerde tutulmalı. 

 • Madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı birimlerinin başına en yet-

kin, bilgili, tecrübeli mühendisler konulmalı.

 • Üreticiler, madenlerde bağımsız teknik denetim yaptırmalı. 

Bağımsız denetçiler madenle ilgili her bilgi ve belgeye ulaş-

maya tam yetkili olmalı. Maden çalışanları ve yöneticilerinin 

zaman içinde göremediği sorun ve problemleri yönetime 

raporlayabilmeli.

 • İş güvenliği alanında kamudaki uzmanlar, eğitmenler ve yabancı 

uzmanlar tarafından daha üst seviyede eğitilmeli.

 • Tüm eğitimler, işçiler ile birlikte maden yöneticilerine de verilmeli. 

Eğitim en tepeden başlamalı.

 • Risk yönetimi sistemi kurulmalı. Bu iş sadece kanun ve yönetme-

liklerde kalmamalı, uygulamasına büyük önem verilmeli.

 • Şirketlerin ciddi şekilde oluşturulmuş yönetim kurulları olmalı. Müm-

künse yönetim kurulunda farklı alanlarda yetkin kişiler yer almalı 

(ekonomi, iş güvenliği vs.). Yönetim kurulu, oluşturduğu hedefler, 

programlar çerçevesinde genel müdürü yönlendirmeli ve denetlemeli.

 • Madenlerde kullanılan gaz ve benzeri izleme sistemlerinin verileri 

hem yeryüzünde maden şirketinin ofisine (yöneticilere) hem de 

devlete otomatik olarak iletilmeli.

 • Ülkemizdeki tüm madenlerde, işletmenin her alanında gerçek 

zamanlı kontrol ve görüntüleme sistemleri kullanılmalı ve kulla-

nımı yaygınlaştırılmalı.

 • Maden kurtarma sistemi oluşturulmalı ve bu sistem tatbikatlarla, 

simülasyonlarla, farklı kaza senaryolarıyla sürekli denetlenmeli. Tat-

bikatlar yapılırken elbette üretim kaybı yaşanabilecektir ancak bu 

tatbikatlar can kaybının önlenmesi için hayati derecede önemlidir.

 • Yurt dışında uygulanan “iş güvenliği mühendisi” kavramı ülke-

mizde de uygulanabilir.

 • Lisans mezuniyeti madenler açısından yetersiz. Çeşitli eğitim ve kurs 

programları ile belirli alanlarda uzmanlaşmalar sağlamak gerekli.

 • Ağaç tahkimatlardan yavaş yavaş vazgeçmek ve çelik tahkimata 

geçiş yapmak güvenlik anlamında önemli. 

 • Maden kurtarmaları uzmanlık isteyen işlerdir. Kaza sonrasında 

madenlere AFAD, itfaiye gibi birimlerin kurtarma ekipleri girme-

meli, bu alanda uzmanlaşmış kurtarma ekipleri müdahale etmeli. 

Bu ekipler maden bölgelerinde olası kazalar için hazır beklemeli, 

maden üretim ekibinden farklı ekipler olmalılar. Bu ekipler sürekli 

eğitim almalılar.

 • Madenlerde yaşam odaları önemli ancak kaçış alanları daha da 

önemli. Bunlar kesinlikle ihmal edilmemelidir. 

 • Mevzuatlar, minimum şekilde uygulanması gereken teknik sınırları 

ortaya koyar. Şirketlerin hedefi, bu sınırları, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

açısından uygulanabilecek en üst seviyelere çıkarmak olmalı.

 • Dünya standartlarında, ileri teknoloji kullanarak, iş güvenliği ve 

işçi sağlığı ile çevreyi gözeterek madencilik yapamıyorsak, bu kri-

terleri sağlayamayan madenlerin kapatılması gündeme alınabilir.

 • Emniyetli madenler, üretimi en verimli ve en fazla üretim yapan 

madenlerdir.

 • İş güvenliği kültürünün gelişmesi için en temelden ülke çapında 

bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu süreç minimum 10 yıl alacaktır.

 • Tüm yukarıdaki yazılanların temelinde iş güvenliği kültürü olmalı. 

Bu kültür, kişiye işlenmediyse en ileri teknolojiyi de kullansanız 

risk daima sürecektir. 
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Hacettepe Mineral Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından “Cevher 
Değişkenliğinin Zenginleştirme Proseslerinde Yönetimi” 
konulu çalıştay 5 - 6 Haziran 2014 tarihlerinde Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsünde yer alan Hacettepe 
Teknokent’te gerçekleştirildi. 
Kompleks ve düşük tenörlü cevherlerin işlenmesiyle tüm dün-
yada önemli bir sorun haline gelen cevher değişkenliğinin belir-
lenmesi ve bu değişkenliğin kırma - öğütme - zenginleştirme 
proseslerindeki etkilerini sektörden gelen temsilcilerle tartışa-
bilmek amacıyla düzenlenen çalıştayda, cevher değişkenliğinin 
zenginleştirme proseslerine etkilerini anlamak için yapılması 
gereken çalışmalar ve performans iyileştirme için alınması gere-
ken önlemler tartışıldı. Bu kapsamda numune alma, proses mine-
ralojisi, kırma - öğütme - sınıflandırma, flotasyon ve fiziksel zen-
ginleştirme aşamalarında cevher karakterizasyonu, cevher değiş-
kenliğine bağlı olarak meydana gelen problemler ve çözüm yön-
temleri işlendi. Sunumlar Queensland Üniversitesi, JKMRC’den 
(Avustralya) Prof. Dr. Dee Bradshaw, Hacettepe Üniversitesi, 

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. 
Zafir Ekmekçi, Prof. Dr. Levent Ergün, Prof. Dr. Özcan Gülsoy, Yrd. 
Doç. Dr. Metin Can, Yrd. Doç. Dr. İlkay Bengü Çelik, Dr. Caner 
Orhan ve Dr. Özlem Bıçak tarafından yapıldı. Çalıştaya katılımlar 
Aldridge Mineral Madencilik Ltd. Şti., Demir Export AŞ, Koza Altın 
İşletmeleri AŞ, Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ, Eti Bakır İşletmeleri AŞ, 
Sibelco, Polimetal Madencilik, ERDEMİR ve Pasinex Arama ve 
Madencilik AŞ firmalarından oldu. 

Cevher Değişkenliğinin Zenginleştirme 
Proseslerinde Yönetimi Çalıştayı

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher 
Hazırlama Anabilim Dalı tarafından “Process Mineralogy & 
Geometallurgy” konulu seminer 4 Haziran 2014 tarihinde 
düzenlendi. Seminerde, porfiri bakır yatakları ve bu yatakların 
tanımlanmasında jeometalurji ve proses mineralojisinin rolü, 
jeometalurjik ölçümler kullanılarak farklı cevher türlerinin 
öğütülebilirliklerinin tahmini, proses mineralojisi ile flotasyon 
performansı arasındaki ilişkiler irdelendi ve proje fizibilite aşa-
maları hakkında detaylı bilgiler verildi. Seminer kapsamında, 

Queensland Üniversitesi, Julius Kruttschnitt Mineral Araştırma 
Merkezi (JKMRC)’inden Prof. Dr. Dee Bradshaw “Process 
mineralogy and its role on flotation performance of copper 
porphyries” ve doktora öğrencisi Barış Yıldırım “Development 
of a correlation between mineralogy, rock strength measures, 
and breakage of copper porphyries” konularında, özel sektör 
temsilcisi Steve Williams (CEO, Pasinex Resources Limited) da 
“The role of geometallurgy in mining project development – 
from early drilling to feasibility” konularında sunumlar yaptı. 

Proses Mineralojisi ve Jeometalurji Semineri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. 
Maddesi’ne istinaden Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ‘’Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ ve yine aynı Bakanlık tarafından 
yayınlanan ‘’Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’’na 
uygun olarak ‘’MTA Stratejik Plan 2015 - 2019 Dış Paydaş 
Çalıştayı’’ 17 Haziran 2014 tarihinde MTA Lokali’nde gerçekleş-
tirildi. Devlet ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların katılı-
mıyla gerçekleşen Çalıştay’da 10’ar kişilik gruplardan oluşan 
dış paydaşlar, MTA için öneriler sundu.
Çalıştay, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer’in gerçekleştirdiği 
açılış konuşması ile başladı. Üzer, konuşmasında MTA’nın tarihi 
ile ilgili bilgiler verirken kurumun Avrupalı emsallerinden yüz yıl 
sonra kurulduğunu ve o dönemin kuruluş amaçlarına değindi.
Uzun bir süre devlet tarafından MTA’nın ihmal edildiğine deği-
nen Üzer, bugüne kadar ülkede keşfedilmiş maden sahalarının 

% 95’inin de MTA tarafından ortaya çıkartıldığına vurgu yaptı. 
Kurumun, mostra madenciliği ile bugüne kadar faaliyetlerini 
devam ettirdiğini de aktaran Üzer, 90’lı yıllardan sonra özel 
sektörün devreye girmesiyle sektöre katkı sağladıklarını söz-
lerine ekledi.
Kurulduğu günden bugüne kadar MTA tarafından 20 milyon 
metre sondaj yapıldığını söyleyen Üzer, dünyanın önde gelen 
maden ülkelerinden biri olan Kanada’da ise yıllık 14 milyon 
metre sondaj yapıldığını belirterek ülke madenciliğinin geliş-
mesinde sondaj çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun 
altını çizdi.
Konuşmasının son bölümünde MTA’nın, kömür cevheri arama 
çalışmalarına devam ettiğini belirten Üzer; , kurum olarak eko-
nomik getirisi daha yüksek olan nadir toprak elementlerine  ve 
denizlerde maden aramalarına önem verilmesi gerektiğine de 
vurgu yaptı. 

MTA “Dış Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu Çalıştayı”
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Türkiye - Avrasya Madencilik Şovu’nun 3’üncüsü 3 - 4 Haziran 
tarihlerinde, İstanbul Conrad Otel’de tamamlandı. Yapılan 
etkinlik boyunca özellikle İran ve Afganistan’dan gelen yetki-
liler sunumları ve sergi alanındaki tanıtımlarıyla dikkat çekti. 
Türkiye’den ise Bakanlık seviyesinde MİGEM’den katılım sağla-
nan etkinlikte iki gün boyunca özellikle Türkiye’ye yatırım yap-
mayı hedefleyen finans, madencilik ve hizmet sağlayıcı firma 
yetkililerini ağırlandı. Madencilik Türkiye dergisinin yakından 
takip ettiği etkinliğe Türk madencilik sektörünün ilgisinin 
genel olarak zayıf kaldığı söylenebilir.
Etkinlik 3 Haziran tarihinde, Soma’da kısa süre önce yaşanan 
faciada hayatını kaybeden 301 madenci için yapılan saygı 
duruşu ile başladı. Zirvenin açılışı, etkinlik başkanlığını yürü-
ten Sait Uysal’ın konuşması ile yapıldı. Genel olarak Türkiye 
madencilik sektörünü tanıtıp yurt dışından gelen yabancı yatı-
rımcılara hoş geldin diyen Uysal’ın konuşması sonrası etkinli-
ğin ilk paneli gerçekleştirildi. İlk panelde, Türkiye’nin maden 
potansiyeli ve yeni nesil madenciliğin hayata geçirilmesi 
konuları tartışıldı. Son yıllarda yaptıkları yurt dışı yatırımları 
ile dünya krom piyasalarının en büyük ve etkili firmalarından 
biri haline gelen Yıldırım Holding’in CEO’su Alp Malazgirt’in 
hem Türkiye’yi hem de şirketini tanıttığı konuşması büyük ilgi 
ile takip edildi. Panel sonunda yapılan tartışma bölümünde 
de özellikle Afrasia Danışmanlık firması CEO’su Alan Clegg’in 
yaptığı genel değerlendirme ve özet, Türk madencilik sektö-
rünün mevcut durumunu merak eden salondaki dinleyiciler 
için oldukça faydalı oldu. Önemle Türkiye’nin mali açığından 
bahseden Clegg, Türkiye’nin bu açığı kapatmak için madenci-
liğe daha fazla önem vermesi ve uç ürünlerin ülke içinde elde 
edilmesi gerektiğinden bahsetti.
Türkiye madencilik sektörünün irdelendiği ilk oturum sonrası 

ikinci oturumda da İran devlet firması IMIDRO (Iranian Mines & 
Mining Industries Development & Renovation) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehdi Karbasian, İran’ın madencilik potansiyelini 
tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Türk yatırımcılara, 
İran’a yatırım yapma çağrısında bulunan Karbasian, ülkelerin-
deki özellikle metalik cevherlerin potansiyeli üzerinde durdu. 
Karbasian tarafından verilen rezerv değerlerinin, dünya rezerv 
standartlarına uygun olup olmadığı ve tenör değerlerindeki 
eksiklikler dinleyicilerin net bir bilgi elde edememesine neden 
olsa da ambargolarla mücadele eden ülkenin potansiyeli 
salonda oldukça merak uyandırdı.
Etkinliğin geri kalanında, Afgan ve Kazak yetkililer de ülke-
lerindeki madencilik potansiyellerini ve projeleri salondaki 
yatırımcılara anlattılar. Etkinlikte sık sık bölgedeki diğer 
madencilik ülkeleri ile Türkiye’nin şartları karşılaştırıldı. Her ne 
kadar, Türkiye’nin yıllardır süregelen istikrarlı ekonomik yapısı, 
yenilikçi ve ilerici olduğu düşünülen bir madencilik programı 
olsa da son birkaç yıldır devam eden izinler ve ihaleler konula-
rında yaşanan sektörel belirsizliklerin, yatırımcı çekmek konu-
sunda önemli bir dezavantaj olduğu yabancı finans şirketleri 
tarafından da dile getirildi. Konuyla paralele olarak T.C. Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) yetkilisi Mehmet Tangut’un 
yaptığı sunumda ortaya konan pozitif durumlar ve çözüme 
yönelik çalışmaların son sürat devam ettiği bilgisi izleyicilerin 
dikkatini çekti.
Ayrıca etkinlik boyunca çeşitli şirketler, gerek ana salonda 
gerekse sergi alanındaki sunum ortamlarında projelerini ve 
çalışmalarını Türkiye madencilik sektörüne tanıtma şansı 
yakaladı. Özellikle Türk madencilik sektörünün katılımının 
sönük kaldığı etkinlik, ikinci gün öğleden sonra devam eden 
yuvarlak masa toplantıları sonrası tamamlandı. 

3. Türkiye - Avrasya Madencilik Şovu
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P
etrofer Chemie, 70 yılı aşan tecrübe ve birikimin ışığında, 
gelişen en son teknoloji ile endüstriyel yağlar ve kimya-
sallar üreten bir Alman firmasıdır. Merkezi Almanya’da 
bulunan Petrofer, dünyanın birçok ülkesinde üretim ve 

dağıtım teşkilatlarına sahip uluslararası bir kuruluştur.

Petrofer, sanayide kullanılan yağlayıcı ve kimyasallar konu-
sundaki artan talepler ile son elli yıl içerisinde hızla gelişen 
Türk sanayisine paralel olarak, ileri teknoloji ile üretilen 
ürünleriyle Türkiye pazarında da yerini almıştır. Sürekli artış 
gösteren taleplerin karşılanması amacıyla 1983 yılında tem-
silcilik olarak başlatılan çalışmaların sonucunda, Haziran 
1995 tarihinde Petrofer Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret 
AŞ Türk - Alman ortak yatırımı olarak İzmir’de kurulmuş ve bir 
yıl gibi kısa bir süre içinde üretime başlamıştır.

Petrofer, en son araştırma ve geliştirmeleri yansıtan 600’den 
fazla çeşit endüstriyel yağ ve kimyasal ürün ve gresleri müşteri-
lerinin hizmetine sunmaktadır. Müşteriye hizmete adanan derin 
bilgi birikimi ve rakiplerinin geçemediği ürün know-how’ı ile 
Petrofer, şirket imajını da 21. yüzyıla taşımaktadır. Firma; yeni-
lenen imajı, şirket stratejisi, Ar-Ge’si ve tecrübeli teknik kadrosu 
ile uluslararası pazarlarda güçlü bir konumda yerini almaktadır. 
Petrofer Ürünlerinin bugün elde etmiş olduğu mükemmellik,  
Almanya’daki Petrofer GmbH Ar-Ge merkezinde yıllardır sürdü-
rülen yoğun araştırma ve geliştirmelerin sonucudur.

Petrofer; otomotiv, demir çelik, bakır tel çekme, trafo yağları, 
ısı transfer yağları, elektro erezyon yağları, alüminyum, maden, 
çimento, kağıt, gıda, inşaat, savunma ve havacılık vb. gibi sana-
yilere hizmet vermektedir. Petrofer, üretmekte olduğu ısıl işlem 
ürünleri, metal işleme ve şekillendirme yağları, kalıp ayırıcılar, 
ateşe dayanıklı yanmaz hidrolik sıvılar, endüstriyel yağlayıcılar, 
beton yağları, temizleme kimyasalları, pas ve korozyon önleme 
ürünleri, temizlik kağıdı üretimi için kimyasallar, gresler, özel 
ürünler, motor yağları vb. gibi çok geniş bir yelpazede kullanı-
lan ürünleri ile sanayi için hayati bir önem taşır.

Türkiye’de gelişen maden sektörünün yağ ve gres ihtiyacını karşıla-
mak üzere, Petrofer Almanya Ar-Ge laboratuvarında yapılan yoğun 
araştırmalar neticesinde geliştirilen ürünlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Hidrolik tahkimatlarda kullanılmak üzere, 7. Lüksemburg Raporu, 

Doğada Biyolojik Olarak Parçalanabilirlik Raporu, Tiefenbach, 

Caterpillar ve JOY Firmalarının ürün onaylarına sahip HFA-E tipi 

Ultra Safe 10 E ve Ultra Safe 15 SI Yanmaz Hidrolik Sıvılar

 • Su ile çalışan hidrolik kaplinler için su - glikol esaslı Ultra Safe 620 

Yanmaz Hidrolik Sıvılar

 • Yağ ile çalışan hidrolik kaplinler için ester esaslı Envolubric HE 

46&68 Yanmaya Dayanıklı Hidrolik Sıvılar

 • Hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere renkli metallere zarar ver-

meyen çinkosuz Isolubric VG Serisi Hidrolik Yağlar

 • Zor koşullarda çalışan kapalı sistem dişliler için geliştirilmiş mine-

ral ve sentetik esaslı, yüksek viskozite indeksine sahip Gearlubric 

VG Serisi Mineral esaslı, Gearlubric EPG ve Siemens Flender 

Onaylı Gearlubric HC Serisi Sentetik Dişli Yağları

 • Maden sektöründe kullanılan bant konveyörler, açık dişliler, çelik 

halatlar, kesici - kırıcı takımlar, iş makineleri ve diğer makinelerde 

kullanılmak üzere dizayn edilmiş olan Komatsu ve Caterpillar vb. 

gibi büyük üreticilerin onaylarını almış özel gresler

Petrofer ürünleri; Alman teknoloji ve tecrübesiyle, üstün kalitede, 
modern bir fabrikada, tecrübeli Türk mühendisleri tarafından 
üretilmekte ve satış sonrası servis anlayışı ile sürekli kontrol 
altında tutulmaktadır. Petrofer Türkiye, ürünlerinin kalitesinin 
sürekliliğini sağlamak ve müşterilerinin her türlü sorununu çöz-
mek üzere bünyesinde modern bir laboratuar oluşturmuştur. 

Petrofer, işletmelerde sistem duruşlarının ne kadar hayati bir 
önem taşıdığının bilincinde bir firma olarak kritik ürünlerde stoklu 
çalışmaktadır. Türkiye’de üretim yapmanın avantajı sayesinde 
Petrofer, Türk sanayinin acil ihtiyacı olabilecek, hayati önem 
arz eden ürünleri 7 gün 24 saat stoklarında sevk edilmeye hazır 
şekilde bulundurmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışındaki müşterileri 
tarafından seçilmesinin başta gelen nedeninin; en son teknolojiyi 
en iyi hizmet kalitesiyle sunabilmesi olduğunun bilincindedir. 

Petrofer Türkiye, 
Madencilik Sektörünün Hizmetinde

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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2
014 Mart ayında Las Vegas-Nevada’da düzenlenen 
CONEXPO - CONAGG dünyanın en büyük inşaat fua-
rında, eski ismiyle Ranger serisi olarak bilinen TH yüzey 
delicimiz, yeni ve geliştirilmiş olarak madencilik sektö-

rünün öncü firma yetkililerine tanıtıldı.  Yeni versiyon, Sandvik 
Ranger DX800, eski ünü ve mükemmel yüzey delici mirası ile 
yenilikçi delici özellikleri ve önemli derecede azalan dizel tüke-
timiyle dikkat çekiyor. Yeni Ranger DX800 modern dış görünüşü 
ile de piyasadaki rakiplerine kıyasla istisnai olmaya aday bir ekip-
mandır. Birçok kullanıcının aklında kalan eski ismiyle Ranger, 
Sandvik DX serisi yüzey delicilerinin hepsi mükemmel dönebilir 
kule özelliği ile standart 17,6m²’den 26,4m² ‘ye kadar delici yüzey 
alanında çalışma imkanı sağlamaktadır. Kule dönüşü yaptığı 
zaman dahi delici takımın aksine, ağırlığı sırt kısmında hissedilen 
yeni Ranger, zor arazi koşullarında daha dengeli ve daha keskin 
delik delme özelliğine sahiptir.

THC700 delme kontrol sistemi, kaya formasyonuna göre oto-
matik olarak kendini ayarlayarak kayaya optimum miktarda 
güç transferi sağlar.  THC700 delme kontrol sistemi, teknolo-
jisini aynı zamanda değişik kaya şartlarında hızlı penetrasyon 
ve sorunsuz rotasyon için geliştirmiştir. Yenilenen Ranger 
modern zamanın yüzey madenciliğine yeni kalite ve farklı bir 
yaklaşım sunmaktadır. Ranger DX’in en önemli özelliği ise yakıt 
tüketiminin az olmasıdır. Sandvik, Ar-Ge çalışmalarına, delici 

ürün grubunda enerjiyi, aynı zamanda etkili ve tasarruflu yakıt 
kullanımını esas alarak durmaksızın devam etmektedir.

Kuşkusuz, daha az yakıt tüketimi özelliği ile yeni Ranger DX serisi 
kullanıcının operasyon giderlerini azaltmayı hedeflemiştir. Bir 
başka yenilik ise yürüyüş hızının % 10 arttırılmış olmasıdır.

Az Zamanda Çok İş ve Etkili Sonuçlar…
Yakıt tasarrufu ve düşük emisyonlu Tier IV Final CAT 7.1 motor 
(168kW, 225hp) ile donatılan yeni Ranger DX 800, yüksek tork 
ile düşük RPM seviyesi üretebilen, yakıt enjeksiyon sistemli DPF 
teknolojisinden yararlanmaktadır. Sonuç olarak delici ekip-
manın performansı düşmeden, dakikada 1.800’den 1.600’e 
indirilen motor devrinin yakıt tasarrufu sağladığı görülmüştür. 
Bunun anlamı, ortalama (saatte) 5,5 litre daha az yakıt sarfiyatı 
demektir.

Yakıt tasarrufunun yanı sıra, yeni Ranger standart delici 
tabanca HL810 T’nin yanında, yüksek frekanslı HF810 T opsi-
yonuna dönüştürülebilir. Önceki versiyona göre, yeni HF810 T 
kullanıcıya % 10 daha fazla penetrasyon hızı ve daha iyi kalite 
sunmaktadır. 

Yeni Sandvik Ranger DX Serisi 
Daha Az Yakıt Kullanımı Vaat Ediyor

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Technical specifications in brief
Hole diameter 76 – 127 mm / 3 – 5”
Rock tools 45 or 51 mm / 1 ¾” and 2” rods
Rock drill 21/23 kW / 28.5/31.3 hp
Engine output 168 kW/225 hp
Flushing air 8.1 m3/min, up to 10 bar/ 286 ft3/min, up to 10 bar
Weight 15 200 kg / 33 510 lbs

 

 • Yakıt tasarrufu (saatte 4 - 5 litre ortalama)

 • Yürüyüş hızı % 10 daha fazla

 • Yüksek frekanslı HF810 T delici tabanca (sadece DX810)

Bu
 b

ir
 re

kl
am

dı
r.



Sandvik, 150 yılı aşan tarihi boyunca, her zaman müşterilerinin çalışma şartlarını iyileştirmeyi 
esas almıştır. Günümüzde, Sandvik Madencilik, yeraltı ve yerüstü uygulamalarda lider makina 
ve ekipman tedarikçisi olarak müşterilerine en uygun çözümleri sunmaktadır. 
Müşterilerimiz,  Sandvik makina ve ekipmanları ile faaliyetlerinde daha verimli, güvenilir ve 
süreklilik arz eden sonuçlar almaktadır. Engin saha tecrübemize dayanan çözüm önerilerimiz 
ile müşterilerimiz işlerini bizimle geliştirmektedir.

Biz geleceğiniz için sizinle birlikteyiz, siz de bizimle birlikte olun!
Bizimle! This Way! : mining.sandvik.com

150 YILLIK 
TECRÜBEMİZLE
GELECEĞİNİZİ 
BİRLİKTE KURALIM
BİZİMLE!  THIS WAY!
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utzmeister ailesi olarak önceliklerimiz, teknoloji ve tec-
rübelerimizden faydalanarak müşterilerimizi ve onların 
çalışanlarını iş sağlığı güvenliği gerekliliklerine adapte 
etmek ve bu bilinci en üst düzeye çıkarmaktır. Özellikle 

yer altı madenciliğinde kullandığımız teknolojilerimiz sayesinde, 
yer altı çalışan sayısını en aza indirgemek, otomasyon kontrol 
sistemleri ile tesis modernizasyonunu sağlamak ve olası kazaları 
engellemek yer altı madenciliğindeki hedeflerimizdir.

Bugün, yüksek verimli yer altı kömür madenciliği, maden 
güvenliği için en gelişmiş standartlar ve kaynaklar, çevre için 
sorumluluklar ile ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Özellikle 
daha mekanize ve verimli uzun ayaklara sahip madenler, yer 
altı ve yer üstünde genellikle karşılaşılan kayda değer alt yapı 
sorunları ile bir ilişki içerisindedir.

Karşılaşılabilen bu sorunlar;

 • Yüksek gaz serbestleşmesi

 • Yer altı çalışma bölgelerindeki aşırı sıcaklıklar

 • Yoğun nüfuslu bölgelerdeki pasa sahaları için kısıtlı alanlar

 • İlçelerde, sulak tarım arazilerinde ve sanayi bölgelerindeki taşma-

lardan dolayı oluşan çöküntüler

 • Geri besleme veya uçucu kül transferlerinde gerçekleştirilmeyen 

yükümlülükler vb.’dir.

Yüksek Basınç - Uzun Mesafe Pompa Teknolojisi Putzmeister 
Solid Pumps, yukarıdaki bahsedilen sorunların üstesinden gel-
mek için anahtar çözümler sunmaktadır. 

Bahsedilen bu çözümler; dünya rekorlarına sahip başarılar kazan-
mış ve özellikle kömür madenlerdeki alışıla gelmiş yöntemleri üst 
düzey güven, kalite ve tecrübesiyle ortadan kaldırmıştır.

Kömür Madenlerindeki Geri Besleme Yöntemleri
Genel olarak atıkların veya cevher içerisindeki diğer malzeme-
lerin geri beslemesi, 4 farklı metot ile mümkündür:

 • Putzmeister Enjeksiyon pompaları ile yer üstü sondaj deliğinden 

geri besleme

 • Putzmeister Endüstriyel Pompalar tarafından mekanize tahkimat 

arkası atık pompalama ile geri besleme

 • Putzmeister Endüstriyel Pompalar tarafından iri taneli malzeme 

pompalama ile geri besleme

 • Pnömatik dolgu 

Geri Besleme Uygulaması için en önemli avantajlar:

 • Üretimdeki uzun ayak içerisinde gaz emisyonunun önlenmesi

 • Kendiliğinden yanmaların önlenmesi

 • Hava kaçağı redüksiyonları

 • Maden havası iyileştirmesi

 • Çevresel açıdan kabul edilebilir atıkların ve küllerin bertarafı

 • Dolgu malzemesi gibi diğer sektörlerden temin edilebilecek mal-

zemelerin bertarafı

 • Maden atık bertarafı için kullanılacak olan yüzey alanının mini-

mize edilmesi

 • % 25 oranlara kadar yüzey çökmelerinin azaltılması

 • Yer altı maden ocaklarında yaşanan hasar ve kazalarının azaltılması 

Putzmeister 
Teknolojisi ile 
Madencilikte Güvenlik

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

 
 

Erhan Hakan
Türkiye Satış Müdürü
hakane@putzmeister.com.tr

Bahsedilen bu yönetmelerin karakteristik özellikleri

Karakteristik Özellik Yüzey Sondaj Deliği
Mekanize tahkimat arkası 

macun pompalama
Mekanize tahkimat arkası iri 
taneli malzeme pompalama

Pnömatik Dolgu

Konum Yer üstü Yer üstü Yer üstü - Yer altı Yer altı

Pompalama Uzaklığı İlişkili değil Yaklaşık 10,000 m Yaklaşık 3,000 m max. 400 - 600 m

Malzeme çeşitleri

İnce taneli mineral atığı:
Fly ash (kül)

Akışkan yatak külü
Flotasyon atığı

İnce öğütülmüş maden atığı

İnce taneli mineral atığı:
Fly ash (kül)

Akışkan yatak külü
Flotasyon atığı

İnce öğütülmüş maden atığı

Kaba taneli mineral atığı:
Fly ash (kül)

Akışkan yatak külü
Flotasyon atığı

İnce öğütülmüş maden atığı

Maden atığı

Parçacık boyut dağılımı
macun

max.8mm
macun

max.8mm

max. 30 mm;
ince taneler (< 1 mm)

min. % 30

max. 80 mm
ince taneler

yaklaşık 20 %
Dolgu derecesi % 5 - 10 % 15 - 25 % 60 - 70 % 60 - 75
Çökme Redüksiyonu Yaklaşık % 5 % 20' ye kadar % 50 - 60 % 50 - 60

Alt Yapı 
Yer üstü Putzmeister Enjeksiyon 

Pompaları

Yer üstü Putzmeister Endüstriyel 
Pompalar;

Şaft içi iletim hattı ve akıntı yolu; 
uzun ayak yüzünde dağıtıcı valfler

Yer üstü veya Yer Altı Putzmeister 
Endüstriyel Pompalar;

Şaft içi iletim hattı ve akıntı yolu; 
mekanize tahkimat arkası tahliye

Uzun ayağa yakın dolgu 
makinaları; atık hazneleri aktarımı, 

atık taşıma araçları ve konveyör 
bantlar

Ekipman çeşitleri Putzmeister Elefantino Pompalar Putzmeister HSP Tipi Pompalar Putzmeister KOS Tipi Pompalar Dolgu Makinaları

 
Industrial Technology 
Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas

Putzmeister Makina San. ve Tic. A.Ş.
Arnavutköy/İstanbul/TÜRKİYE
İlgili: Erhan HAKAN – Türkiye Satış Müdürü
Tel:  +90 (212) 771 55 00
Fax:  +90 (212) 771 55 09
Cep:  +90 (533) 167 39 11
E-mail: hakane@putzmeister.com.tr
www.pmsolid.com / www.putzmeister.com.tr

Ekonomik, efektif, çevre dostu ve güvenilir. Yüksek aşındırıcı katıları içeren malzemelerin 
hidrolik taşınması için mikserler, pompalar ve iletim hatları ile komple sistem çözümleri. 

Putzmeister teknolojileri, çok çeşitli çamur uygulamaları ve nakledilmesi güç muhtelif atıklar için sanayiye, madenlere, 
elektrik santrallerine, büyükşehir belediyelerine ve daha birçok endüstriye avantajlar sağlamaktadır. 

Madencilik / Geri Besleme

Uçucu Kül / Taban Külü

Atık Uzaklaştırma

Tünel İnşaatları

Yağ & Gaz Endüstri

Biyoyakıt

Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık Yakımı

Kömür Atıkları

Çimento Sanayi

Özel Atık

Yüksek taleplere ait uygulamalar için 
Putzmeister Yüksek Yoğunluklu Katı Pompaları

2840_1_165x235.indd   1 19.12.2013   14:47:51
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Alışıla Gelmiş Eski Yöntemler Kazaları, Teknoloji ise 
Güvenilirliği Artırır!!!

Proses Bilgileri
Atıklar ve bertaraf malzemeleri için dünya çevresinde tercih 
edilen nakil sistemi hidrolik iletim hattı taşımacılığıdır. Başlıca 
avantajları ise;

 • Kapalı - tozsuz sistem

 • Jeodezik basınç kullanımı

 • Yatay galeriler ve şaftlarda düşük alan gereksinimleri

 • Topografik koşullara kolay adaptasyon

Hidrolik taşıma sistemleri için anahtar bileşenler ise; 

 • Optimize edilmiş son derece konsantre macun hazırlamak için yer 

yüzü Putzmeister mikserleri

 • Gerekli ise Putzmeister depolama siloları

 • Putzmeister Yüksek Yoğunluklu Katı Pompası

 • Yeterli boyutta yeryüzü Putzmeister iletim hattı sistemi

 • Şaft/Sondaj Deliği/API hat borusu

 • Putzmeister Tahliye Cihazları

Hem Transfer tüp (KOS modeli)/Yatak Valf (HSP modeli) 
Putzmeister Çift Piston Pompaları hem de beraberlerindeki ZX 
iletim hat sistemleri, geri besleme sistemlerinin temelinde yer 
alır. Macun geri besleme projeleri için Putzmeister pompaları, 
iletim hattı sistemleri içerisindeki yüksek basınçlara ve dolayı-
sıyla uzun transfer mesafelerine, seri bağlı pompalara ihtiyaç 
duyulmadan olanak sağlamaktadır.

Putzmeister Yüksek Yoğunluklu Katı Pompaları
KOS Pompaları _ “S- Transfer Tüpü” ile Hidrolik Yağlamalı Çift 
Pistonlu Pompalar
KOS Pompaları, özellikle yüksek viskoziteli çamur ve yüksek 
oranda iri taneli malzemeler ile diğer malzemelerin taşınması 
ve nakledilmesi için en uygun pompadır.

Özellikler
 • % 80 katı içeriğine kadar pompalama

 • 500 m³/saat‘e kadar kapasite

 • 160 bara kadar çıkış basıncı

 •  Az sayıdaki yürüyen aksam nedeniyle düşük bakım ve aşınma

 • Aşınmaya dayanıklı krom molibden çelik S-Tube

HSP Pompaları ”Çift Valfli” Hidrolik Yağlamalı Çift Pistonlu Pompalar
HSP Pompaları, ağır hizmet pompası olarak kullanılır. HSP 
Pompaları, macun dolgu ve düşük oranlarda yabancı ve küçük 
parçacık boyutlarında düşük oranda malzeme içeren yüksek 
viskoziteli malzemeler ile kullanılır. (<15mm)

Özellikler
 • 160 bara kadar çıkış basıncı

 • 400 m³/h’e kadar kapasite

 • B Tipi-pompa Başlı HSP Pompalar krom molibden çelikten imal 

edilmiş ve iki basınç ve iki emme valfleri vardır.

 • Yüksek basınçta ters akım olmaması

 • Az sayıdaki yürüyen aksam nedeniyle düşük bakım ve aşınma

Putzmeister Kaba Malzeme Pompalama Sisteminin Geri 
Besleme Uygulamasındaki Avantajları:

 • Doğrudan Transfer PUTZMEISTER pompaları, 

geri besleme malzemesini yer üstünden yer altı uzun 

ayak aynasına ve topuğa veya mekanize tahkimat 

arkasına muntazam bir şekilde iletebilmektedir. Şaft 

iletim hattındaki dik basınç, taşıma uzaklığını artır-

mada ek bir yardımcı kuvvet sağmaktadır.

 • Aşınma İletim sırasındaki aşınma, düşük trans-

fer hızı nedeniyle pnömatik dolgu sistemlerinin 

aksine Putzmeister hidrolik transfer sayesinde daha 

düşük demektir.

 • Şaft ve Yer altı Altı yapısı Maden alt yapı etkisi 

kapalı sistem sayesinde önemsizleşir.

 • Çevre Yüzeyden iri taneli atık malzeme pompa-

lama uygulaması, yeryüzünde atık istifleme gereklili-

ğini azaltmak gibi fırsatlar sunar.

 • Yer altı güvenliği ve havalandırma Uzun ayak 

bölgesinin sızdırmazlığı sayesinde metan ve/veya 

diğer gaz emisyonları düşürülür ve tüm maden sıcak-

lığı pozitif olarak etkilenir. 

Putzmeister Solid Pump Türkiye Servis Ekibi ile 
doğru, güvenilir, ekonomik ve hızlı çözümler…

www.pmsolid.com
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G-Risk®
Madencilik teknoloji sağlayıcıları arasında, geliştirmekte 
olduğu kurumsal maden planlama ve yönetim sistemleri ile 
küresel düzeyde üst sıralarda yerini alan MineRP, sahip olduğu 
bu ünvanı madencilik odaklı entegre iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
ve risk yönetim sistemlerinde de sürdürmek adına, önde gelen 
bilişim şirketlerinden IBM ile stratejik ortaklık kararı almıştır. 
Bu anlaşma çerçevesinde MineRP’nin sahip olduğu “G-Risk” 
sistem çözümleri, MineRP & IBM işbirliği ile geliştirilecektir. 
Yapılan bu stratejik ortaklık gereği, jeolojik arama faaliyetlerin-
den maden rehabilitasyon çalışmalarına uzanan maden değer 
zinciri basamakları dikkate alınarak (MVC) günümüz koşulları 
altında maden şirketlerinin ihtiyaç duyduğu madencilik odaklı 
İSG ve risk yönetimi çözümleri, konumsal (spatial) entegrasyon 
gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde geliştirilecektir.

MineRP, doksanlı yılların sonlarına doğru geliştirdiği IRMS 
(Entegre Risk Yönetimi Sistemi), takip eden yıllarda “Palladium 
Suite” ismiyle piyasaya sürdüğü (İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, 
Risk ve Kalite Yönetim) İSG yazılım paketleri gibi teknolojik 
sistemler ile sektörün gereksinim duyduğu İSG ve risk yönetimi 
çözümlerini küresel düzeyde müşterilerine ulaştırmıştır. Yapılan 
stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli planlar ile İSG ve risk yöne-
timi konularında madencilik endüstrisinin ihtiyaçlarına eksiksiz 
cevap verebilecek, tamamıyla entegre risk yönetim çözümlerini 
“G-Risk İSG ve Risk Yönetim Sistemleri” adı altında toplamıştır. 
Her ölçekte işletme ve projede kolaylıkla devreye alınabilen 
G-Risk İSG ve Risk Yönetim Sistemi, modüler yapısı ile maden işti-
raklerinin özel ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde geliştirilmiştir.

Geliştirilen G-Risk entegre risk yönetim sistemi, getirdiği 
çözümler ve sunmuş olduğu kolaylıklar ile bugüne kadar 
madencilik, imalat ve havacılık gibi tehlikeli endüstri kolla-
rında uygulama alanı bulmuştur. Havacılık alanında; Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Hindistan dahil dünyada top-
lam 13 farklı uluslararası havaalanında entegre G-Risk İSG ve 
Risk Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır.

Madencilik endüstrisi içerisinde ise farklı modüllerin farklı 
ihtiyaçlara entegre şekilde adapte edilebildiği G-Risk yazılım 
platformu sayesinde, orta ve küçük ölçekli maden iştirakleri-
nin yanı sıra küresel boyutta büyük operasyonlara sahip Gold 
Fields, Anglo Platinum, Lonmin gibi çeşitli maden şirketleri 
tarafından da kullanılmaktadır. G-Risk entegre İSG ve risk 
yönetim sistemleri bugüne kadar yeraltı ve açık ocak çalışan 
maden işletmelerinde başarı ile kullanılmış ve devamlı olarak 
geliştirilen özellikleri ile kullanılmaya devam etmektedir. Son 
olarak Güney Afrika Cumhuriyeti Maden Kaynakları Bakanlığı 
(Department of Mineral Resources of South Africa) bünye-
sinde uygulamaya alınan G-Risk sistemleri, getirdiği çözüm-
ler ve sağlanan başarı ile madencilik endüstrisi içinde tüm 
kurum ve kuruluşlarda sorunsuz çalışabileceğini göstermiştir.

Genel anlamda iş sağlığı ve güvenliği içerisinde değerlendiri-
len G-Risk çözümleri; güvenlik, sağlık, çevre, kalite ve risk konu-
larını kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Sağlık modülü altında 
mesleki sağlık, halk sağlığı, mesleki hijyen ve havalandırma alt 
başlıkları içinde uygun modüllere sahiptir. Bu ve diğer modül-
lerin hangisinin kullanılacağı tamamen kullanıcıların inisiyati-
fiyle belirlenebilmekte, arzu edildiği takdirde sadece bir modül 
veya ihtiyaç ve gereksinimlere bağlı olarak birden fazla modül 
zahmetsizce sisteme entegre edilebilmektedir. G-Risk İSG risk 
yönetim platformu, oldukça düşük maliyeti ve kullanım esnek-
likleri ile madencilik endüstrisinin ihtiyaç duyduğu iş sağlığı ve 
güvenlik araçlarını bir araya getirmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği içerisinde iş emniyetinin idaresinde 
olay ve uyuşmazlık yönetimi, temel risk yönetimi, sürekli risk 
değerlendirme ve denetimi gibi aktiviteleri içinde barındı-
ran G-Risk güvenlik modülü ile herhangi bir operasyonda 
iş emniyeti ile ilgili riskler kontrol altında tutulabilmektedir. 
Ayrıca iş emniyetini tehdit eden faktörler standart rapor ve 
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analiz araçları ile anlık olarak değerlendirilebilmekte, iste-
nilen zaman ve mekanda raporlandırma yapılabilmektedir. 
Bu araçlar ile maden operasyonlarında etkin ve caydırıcı iş 
emniyeti sağlamak mümkün olmaktadır. Maden işletmele-
rinde çalışanların yaptıkları iş sebebiyle maruz kaldığı etki 
ve şartların doğru şekilde yönetilmesi ve kontrol altında 
tutulması çok önemli bir konudur. G-Risk Hijyen modülü ile 
madenlerde belirlenen tüm çevresel şartlar, çalışma ortam-
ları ile ilgili gürültü, titreşim, ısı, tehlikeli gaz emisyonları ve 
diğer birçok mesleki risk faktörü anlık olarak kontrol edilip 
kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede etkin bir risk yönetimi, 
operasyon içerisinde mümkün kılınmaktadır. İşletmelerde 
G-Risk platformu ile sağlık ve insan kaynakları veri tabanla-
rının uyumlu entegrasyonu sağlanarak çalışanların maruz 
kaldıkları etkiler karşısında gördükleri zarar anlık olarak tes-
pit edilmekte, gerek resmi gerekse kurum olarak belirlenen 
denetim programları için birinci elden en doğru rapor ve 
izlekler sağlanabilmektedir.

G-Risk Sağlık modülü ise mesleki sağlık sorunlarının ele alın-
masını bir üst seviyeye taşıyarak, sadece etki eden mesleki 
zararların tespitini değil, tespit sonrası uygulanan tedavi 
ve önlem safhalarını da risk yönetimi ile birleştirmiştir. Bu 
entegrasyon sayesinde işletmelerde çalışanların her birini, 
yaptıkları çalışmalar ile özel olarak birlikte değerlendirmek 
mümkün olmakta, önceden hareket ile tıbbi destek ve müda-
haleler etkin şekilde sürdürülebilmektedir. 

Çevresel düzenlemeler ve son yıllarda madencilik içerisinde 
artan çevresel hassasiyet ve bilincin getirdiği bir başka konu 
ise ulusal ve uluslararası düzeyde çevre standart ve 
prosedürlerinin maden operasyonlarına paralel şekilde 
uygulanmasıdır. Özellikle ISO 14001 standartlarının 
gerekliliklerinin madenlerde sağlanması işletmelerde 
önemli bir konu haline gelmiştir. G-Risk çevre birim 
ve yöneticilerine gerekli standartların sağlanması ve 
idaresinde sadece gerekli fonksiyonları sunmaz. Diğer 
İSG ve çevre operasyonları ile entegrasyonu tümüyle 
sağladığı için tek bir platform üstünde geçmişe dönük 
yapılan tüm denetim, kontrol, uyuşmazlık, doğrulayıcı 
- önleyici aktiviteleri ve gelecek için programlanan tüm 
idari çalışmaları bir araya getirerek tek bir formatta 
gerekli tüm raporları idarecilere sunar. Bu şekilde tabi 
olunan tüm standart ve prosedürlerin hazırlık ve uygu-
lamaları rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Yapılan stratejik ortaklıklar, devam eden geliştirme çalışmaları 
ve tüm madencilik faaliyetlerini kapsayacak şekilde sunulan 7 
farklı modülü ile bugün olduğu gibi gelecekte de G-Risk İSG ve 
Risk Yönetim Sistemleri teknoloji platformu madencilik sektö-
rünün İSG ve risk yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu yazılım 
özelliklerini barındırmaya devam edecektir.

Sahip olduğu özellikler ile kullanıcılarına ek maliyetler getir-
meyen G-Risk sistemlerine, istenildiği takdirde bulut barın-
dırma (cloud hosting) seçeneği ile hiçbir yatırım / kurulum 
maliyeti olmadan sahip olunabilmektedir. G-Risk’in modüler 
yapısı, kullanıcılarına ihtiyaç duydukları İSG ve risk yönetim 
araçlarını hem ekonomik hem de basit şekilde sunmaktadır. 
MineRP, G-Risk sistemlerinin sahip olduğu modül seçenekleri, 
maden planlama, izleme, takip ve ölçüm teknoloji sistemleri 
ile kolay entegrasyonu ve geleneksel ERP sistemleriyle güçlü 
uyumu ile herhangi ölçekteki maden işletmesinin İSG, Risk, 
Çevre ve Sağlık yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu tekno-
lojik çözümleri sunmaktadır. 

İşletmelerdeki sorumlu yöneticilerin rahatlıkla erişim kayıtlarını 
kontrol edebileceği ve yönetebileceği özelliklere sahip olan G-Risk 
sistemi de birim ve bölüm çalışanları için ayrı ayrı kategorize 
edilebilmektedir. Aynı modül içerisinde dahi yöneticiler kullanıcı-
ların hangi fonksiyonlara ulaşabileceklerine karar verebilmektedir. 
Sistem yöneticileri tarafından risk, kontrol ve tehlike kayıtlarının 
kolaylıkla yapılandırılabildiği sistem aracılığıyla etkin ve önleyici 
risk yönetimi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Çeşitli kaza ve olay 
kayıtlarının hazırlanabildiği sistem ile standart ve hadiselere özel 
olarak rapor ve kayıt form taslakları hazırlanabilmektedir. G-Risk 
sistemi ile merkezi olarak kayıt altına alınan bu olay / kaza kayıtları 
istenildiği anda belirlenen rapor formatlarına çevrilebilmekte, ana-
litik analizler için uygun veri sınırlandırmaları yapılabilmekte, etkili 
risk değerlendirme ve önleme faaliyetleri takip edilebilmektedir. 
Bu sayede organizasyon yapısı içerisinde sadece işletme / ocak 
bazlı denetimler değil, anlık olarak merkezi İSG ve risk yönetimi 
sağlanabilmektedir. Kurulan bu merkezi denetim sistemi içeri-
sinde, sadece iş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi değil diğer 
kalite, çevre, havalandırma ve hijyen kontrol ve denetimleri de 
yapılabilmektedir. Bu sayede tüm organizasyon içerisinde etkin, 
sürdürülebilir ve sağlıklı risk ve İSG yönetimi sağlanabilmektedir. 
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P
ek çok ülkede, madencilik yasalarında şart koşul-
duğu üzere, bir maden kazası sırasında yer altında 
olan tüm personelin yeterli seviyede eğitim almış 
olması ve gerekli ekipmana yeterli sayıda sahip 

olması gerekmektedir.

Ayrıca madenlere özel, etkin kaçış stratejilerinin geliştirilmesi, 
can kayıplarını önleme açısından gün geçtikçe daha büyük 
önem kazanmaktadır. Bu gereklilikler ve geçmişte yaşanan 
maden kazalarından hareketle, Draeger ürün portföyünde 
bulunan ve yer altındaki madenlerden bireysel olarak kaçmayı 
kolaylaştıran Oksijenli Ferdi Kurtarıcıları, uzun AR-GE çalışma-
ları sonucunda geliştirmiştir.

Draeger Oxy 3000/6000 Oksijenli Ferdi Kurtarıcılar,  solunum 
hızı 35 L/dk iken 30 dakika ve 60 dakika kullanılabilen seçe-
nekleriyle,  acil durumlarda kullanıcısına ortam havasından 
bağımsız solunabilir hava sağlayan, oksijen eksikliği, duman 
ya da karbonmonoksit gazı gibi toksik gazların bulunduğu 
ortamlarda bir sonraki güvenlik noktasına varılması ya da 

yeryüzüne varış için 
kullanıcıya yeterli 
zamanı sağlayan 
cihazlardır.

Draeger Oxy 
cihazlarını benzer-
lerinden ayıran en 
önemli özelliği olan 
“Güvenlik  Gözü”,  
günlük olarak ciha-
zın içinde  nemin 
varlığı ve KO2 kar-
tuşunun kontrol 
edilmesine olanak 
sağlayan önemli 
bir özelliktir.  Dahili, 
entegre darbe emi-
cili metal / plastik 

dış gövde, madencilik, kanalizasyon işleri ve petro-kimya 
uygulamaları gibi zor koşullarda meydana gelebilecek hasara 
karşı içerisindeki KO2 kartuşunu korur.

Bel kemeri veya omuz askısı seçeneği bulunan Draeger Oxy 
serisi Oksijenli Ferdi Kurtarıcılardan Oxy 3000’in açılmadan 
önceki ağırlığı 2,7 kg iken  açıldığında bu ağırlık 1,8 kg’a , Oxy 
6000’in açılmadan önceki ağırlığı ise 3,4 kg’dan, kullanım sıra-
sında 2,3 kg’a düşmektedir.  

Avusturalya Madencilik Onayı’na da sahip olan Draeger Oxy 
6000, PSA Direktifi 89/686/EEC gereğince DIN EN 13794 stan-
dartlarına uygundur. 

İlave bir test ve bakım gerektirmeden, 10 yıllık hizmet ömrüne 
sahip olan Draeger Oxy 3000/6000’in,   ayrıca eğitimlerde kul-
lanılan versiyonu da mevcuttur. 

Dräger Oxy 3000/6000 
Oksijenli Ferdi Kurtarıcılar

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Bu ilan NET: 20 x 28 cm  ve  SİLME (taşma paylı): 21 x 29 cm ölçülerinde hazırlanmıştır.

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
İlkbahar Mahallesi, Konrad Adenauer Caddesi
No: 54/A‐B Yıldız, Çankaya ‐ Ankara / Türkiye
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14
www.draeger.com.tr

Başımız Sağolsun.
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S
ığınma istasyonları birçok yer altı madeninde yaygın 
olarak kullanılan bir güvenlik önlemidir, ancak acil 
durumda en iyi güvenlik standartlarını sağlamak için 
çok dikkatli bir planlama ve hesaplama gereklidir.

Uluslararası bir sığınma istasyonu uzmanı olarak MineARC, 
dünyanın ve Türkiye’nin ileri gelen madenlerinde, hem sabit 

hem de taşınabilir sığınma 
istasyonlarını ihtiyaca göre 
tasarlamış ve kurulumunu 
gerçekleştirmiştir.

Sabit bir sığınma istasyonu, 
taşınabilir alternatiflerinin 
aksine, özel tasarlanmış 
ve tam yalıtımı sağlanmış 
güvenli bir girişi (sızdırmaz 
kapı ve hava kilit sistemi gibi) 
olan geniş yer altı odası veya 
cepten oluşmaktadır. 

Sabit sığınma istasyonları güvenlik konusunda, aynı anda çok 
sayıda insanın yer altında belirli alanlarda görev yaptığı, çok 
fazla yer değişikliğinin olmadığı, düşük kazı maliyetli maden-
ler için çok daha güvenli ve ekonomik çözüm olmaktadır. 
Ayrıca yer altında yemekhane ve dinlenme alanı olarak da 
kullanılabilmektedir.

MineARC Genel Müdürü Mike Lincoln sığınma istasyonları ile 
ilgili şöyle belirtmiştir; 

“Madenlerin; deneyimli, gerçek bir sığınma istasyonu uzma-
nıyla tüm etkenleri göz önüne alarak çok dikkatli bir çalışma 
yapması hayati önem taşır.

Bir sığınma istasyonunun başarılı olabilmesi, insanların aniden 
çıkan bir yangın, duman veya toksik gaz tehdidinden hızlıca 
kaçarak istasyona ulaşabilmesine bağlıdır.

Sabit sığınma istasyonları genellikle temel koruma ihtiyaçlarını 
karşılayabilse de sığınacak kişiler istasyona vardıktan sonra 
kapıyı kapatıp kendilerini dış ortamdan yalıttıklarında güvende 
olduklarından emin olmalıdırlar.

Tam bu noktada şu soruları sormanız gerekmektedir; eğer 
maden havası yangından veya mekanik bir arızadan kaynaklı 
(güncel olayda olduğu gibi) kesilirse ne olacak? Maden hava 
hattından sığınma istasyonu içerisine karbonmonoksit gazı 
dolarsa içerideki insanlar ne yapacaklar? Bu koşullarda oksijen 
desteği nerden sağlanacak ve ne kadar oksijen gerekli? Eğer 

MineARC
Sığınma İstasyonları

MineARC sığınma 
istasyonlarında 
hemen hemen 
tüm sistemler 
ve ekipmanlar 
maden boyutu 

ve şartlarına göre 
tasarlanabilmektedir

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Endonezya’daki Bir Sabit Sığınma İstasyonu Cebi
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sığınan insanlar 12, 18, 36 saat veya daha fazla istasyonu kul-
lanmaları gerekirse? Bunlar kesin olarak hesaplama gerektiren 
çok önemli sorulardır.

Bu riskleri en aza indirebilmek için MineARC, ilk incelemeden, 
test ve kurulum tasarımına kadar bütün konuları kapsayan tam 
bir çözüm sağlamaktadır.”

Sabit sığınma istasyonu kurulumunda göz önüne alınması 
gereken bir biri ile bağlantılı dört ana risk bulunmaktadır.

1. Maden Havası Kesilmesi
Yangın ve göçük sırasında maden havasının kesilmesi sıra dışı 
bir durum değildir. Bu senaryo oluştuğunda, duman ve kar-
bonmonoksitin maden hava hattından sığınma istasyonuna 
girmesi veya sistemin içerisine sızması kaçınılmazdır. Oksijen 
miktarı giderek azalınca pozitif basınç kaybı yaşanacak ve tok-
sik gazların sığınma istasyonu dışına çıkışı bu andan itibaren 
mümkün olmayacaktır.

2. Isı
Sığınma istasyonunun içinde birçok ısı kaynağı mevcuttur. 
Bunlar, madendeki ortam sıcaklığı, elektrik ekipmanları, son 
olarak da en önemlisi sığınan kişilerin kendileridir.

Her bir sığınmacı saatte 400 btu (117 watt) metabolik ısı üretir. 
Çok kısa bir zaman aralığında ortam ölümcül duruma gelebilir.

3. Karbondioksit (CO2)
Dinlenme durumunda her bir insan saatte yaklaşık olarak 24-30 L 
CO2 üretebilir. CO2 miktarının artmasıyla beraber, solunum sıklığı 
da artacağı için ortama salınan CO2 miktarı daha yüksek oranlara 
çıkacaktır (30 ile 50 L/saat aralığına). Bu durum çığ etkisi yaratarak 
sürekli artan bir salınıma sebep olacaktı. Eğer CO2, sığınma istas-
yonu içerisinden atılamazsa gaz seviyeleri kabul edilebilen % 1 
konsantrasyonunun - 10.000 ppm - üzerine çıkacaktır.

 • % 2 değerinde solunum yetersizliği semptomları görülür.

 • % 5 CO2 seviyesindeki ortamda uzun süre kalmak bilinç kaybına ve 

ölüme sebep olabilir.

 • % 10 değerinde genellikle 60 saniye içesinde bilinç kaybı ve ölüm 

gerçekleşir. 

Koza Altın İşletmeleri Çukuralan Sahasındaki Sığınma İstasyonu

Amerika’daki bir MineARC Sabit Sığınma İstasyonu 
Girişinde Bulunan Basınçlı Hava Kilit Sistemi
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4. Karbonmonoksit (CO)
Karbonmonoksit, arızalı hava hatları ya da sigara içme alış-
kanlığı olan (o an sigara içilmese bile) kişilerin nefes alması 
sırasında ortama salınabilir. Sigara içen kişilerin kanlarında, 
karboksihemoglobin kompleksi olarak  % 4 - 20 oranında 
karbonmonoksit bulunduğunu biliyor muydunuz? (sigara 
içmeyenlerde % 0,4 - 0,7)

 • 100 ppm seviyelerindeki CO, 2 - 3 saat içerisinde baş ağrısı ve karar 

verme güçlüğüne neden olur

 • 800 ppm seviyesi, 45 dakika içerisinde baş dönmesi, mide bulan-

tısı  ve kasılmalara neden olur

 • 2.000 ppm seviyesi, hızlı bir şekilde baş ağrısı ve baş dönmesi baş-

lar. 2 saat içerisinde ölüm kaçınılmazdır.

Sabit sığınma istasyonunda göz önünde bulundurulması gere-
ken diğer ana önemli maddeler şu şekildedir;

 • Madenin genel tasarımı,

 • Mevcut acil durum planı ve prosedürü,

 • İş planı ve aktif çalışma alanları,

 • Aynı anda yer altında bulunan maksimum insan sayısı,

 • Çıkarılan madenin teknik özelliği ve kendine özgü yapısı, (örn. 

yanıcılık özellikleri, gaz veya toksin salınımı ve kimyasal özellikleri)

 • Acil durumdaki sığınma süresi gereksinimi,

 • Maden ortam sıcaklığı, 

 • Maden kaya tipi ve sıcaklığı,

 • Sığınma istasyonu için ayrılacak hacim ve alan miktarı,

Sığınma istasyonu içerisinde doğru ekipmanın mevcut olması 
da hayati önem taşır. MineARC maden havası filtre sistemi, 
karbondioksit (CO2) ve karbonmonoksit (CO) tutucu sistemler, 
gaz takip sistemleri, iklimlendirme sistemi, ikincil oksijen destek 
sistemleri, maksimum koruma sağlayan şasi, yalıtımlı kapı ve 
tahliye valfleri ile birlikte basınçlı hava kilit sistemleri gibi dünya-
daki en gelişmiş sığınma istasyonu ekipmanlarını üretir.

Hemen hemen tüm sistemler ve ekipmanlar özel talebe, 
maden boyut ve şartlarına göre tasarlanabilmektedir.

MineARC aşağıdaki koşullar ve şartları göz önüne alarak hesap-
lamaları kesin olarak yapar;

 • Sığınma istasyonu için gerekli CO / CO2 temizleme sistemi kapasitesi,

 • Sığınma istasyonu için gerekli maden havası akış miktarı, 

 • Sığınma istasyonu için gerekli soğutma kapasitesi,

 • İkincil oksijen destek kaynağı gereksinimleri,

 • Güç ve enerji gereksinimleri,

 • Basınçlı hava kilit sistemi ile sığınma istasyonu kapısı ve duvarı 

gereksinimleri,

 • Gerekli olduğu durumlarda koltuk ve depolama alanı gereksinimleri.

MineARC, bir sığınma istasyonunda minimum olarak aşağıdaki 
özelliklerin olmasını önermektedir; 

Dışarıdan Maden Havası Desteği – Birincil solunum için 
gerekli oksijen kaynağı olarak kullanılan maden havası, içeri-
deki oksijenin yenilenmesini ve toksik gazların dışarı atılma-
sını sağlar. Minimum olarak, maden havası, acil bir durumda 
istasyondan izole edilebilen, hava miktarı, sığınma istasyonu 
içerisindeki insan sayısına göre ayarlanabilen ve filtreden geçi-
rilerek ortama verilebilen şekilde olmalıdır.

İkincil Oksijen (O2) Desteği – Medikal oksijen tüpleri, planla-
nan sığınma istasyonu kapasitesine göre kişi başına dakikada   

Tuprag Efemçukuru Sahasındaki Sığınma İstasyonu

Çayeli Bakır İşletmeleri Sabit Sığınma İstasyonu

Koza Altın İşletmeleri Ovacık Sahasındaki Sığınma İstasyonu
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0,5 L oksijen sağlayacak şekilde olmalıdır. Sodyum klorit oksi-
jen mumunun üçüncü bir oksijen kaynağı olarak sığınma istas-
yonu içerisinde bulundurulması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Karbondioksit (CO2) Tutucu – Temizleme sistemi içerideki 
CO2 miktarını %1 in altından tutabilmek için kişi başına saatte 
30 litre CO2 temizleyebilecek kapasitede olmalıdır.

Karbonmonoksit (CO) Tutucu – CO tutucu sistem içerideki 
CO oranını maksimum 25 ppm seviyesinin altında tutabilecek 
kapasitede olmalıdır.

İklimlendirme Sistemi – Kullanılacak soğutma sistemi mini-
mum kişi başı 130 W kapasiteye sahip olacak şekilde, sığınma 
istasyonu içerisinde sığınan insanların ve diğer etkenlerin üret-
tiği ısıyı, nemi dengeleyebilecek kapasitede olmalıdır. 

Gaz Takip Sistemleri – Sığınma istasyonu içerisindeki O2, 
CO2 ve CO gazlarının takibini sağlamak olmazsa olmaz bir 
durumdur. Ayrıca olası bir acil durumda sığınma istasyonunun 
bulunduğu ortamdaki gaz takibinin de sağlanabilmesi tavsiye 
edilmektedir.

Batarya Destek Sistemi – Olası bir acil durumda maden enerji 
beslemesinin arızalanması veya kesilmesi halinde, söz konusu 
yaşam destek sistemlerine sürekli enerji sağlayabilmek için 
uygun kapasiteli ve güvenli bir batarya güç destek ünitesi 
bulunmalıdır. 

Daha fazla bilgi için lütfen MineARC Systems Türkiye 
Distribütörü  ile iletişime geçiniz.

Telefon: +90 312 394 62 64
E-posta: info@penamaden.com
Web: www.penamaden.com

MineARC’ın En Son Geliştirdiği 4. Nesil CO/CO2 Temizleme Sistemi

Çayeli Bakır İşletmeleri Sığınma İstasyonu
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Soma Faciası, 
İş Kazaları ve Madencilik

G
ünümüzde en tehlikeli meslekler sıralamasında balık-
çılık, inşaat işçiliği ve taşımacılık listelerde önlerde 
gibi gözükse de madencilik sektöründe özellikle 
yer altı işletmelerinde çalışan mühendisler ve işçiler, 

paralı askerler ve kolluk kuvvetlerinden sonra en riskli mesleği 
icra ediyor diye düşünüyorum. Bunun yanında madencilik, 
tarım ve hayvancılık ile birlikte yine dünyanın en eski meslek-
lerinden bir tanesi. Anadolu’da en eski çalışmaların bulunduğu 
madencilik tarihi yaklaşık 6.000 yıla dayanırken, insan hayatına 
değer verme ve iş güvenliği konusu da yine ilk kez Anadolu’nun 
güneydoğusunda, MÖ 2.000’lerde Hammurabi kanunlarında 
kayıtlara geçiyor. Modern anlamdaki iş güvenliği denetimlerinin 
tarihi ise 180 yıllık bir geçmişe sahip. İş güvenliği denetlemesi 
resmi olarak ilk kez 1833 yılında İngiltere’de, özellikle çocuk 
işçilerin fabrikalardaki çalışma şartlarını denetlemek amacıyla 
kurulan HM Fabrika Denetleme firması tarafından yapılıyor. 

Türkiye’nin modern maden-
cilikle tanışması ve doğru iş 
güvenliği önlemlerini alma-
sının başlangıç tarihi ise her 
ne kadar Osmanlı döneminde 
de bir takım iş sağlığı nizam-
nameleri yayınlanmış olsa da 
pek çok otorite tarafından, 
yabancı yatırımcıların ülke-
mize girdiği 90’lı yıllar olarak 
kabul ediliyor.

Öncelikle iş güvenliği konusunun, günümüzde yurtdışındaki 
uygulamalarına ve önceliklerine bakmak gerekir. Madencilik 
sektöründe gerek üretim yapan gerekse hizmet ve ekipman sağ-
layan madencilik sektörü lideri firmalar standartlarını çoktan oluş-
turmuş; madeni, kamera ve radar sistemleriyle izleme ile kazayı 
önceden kestirme sistemini kurmuş, raporlama standartları ve 
yaptırımlarını belirlemişlerdir. Yapılan çalışmalarla pek çok dış 

etki bertaraf edildikten ya da kontrol altına alındıktan sonra günü-
müzde ise dalgınlık ve insan hatasına bağlı meydana gelebilecek 
olan kazaların daha etkili bir şekilde önlenebilmesine odaklanmış-
lardır. Ülkemizde ise henüz bu standartlar ne yasa ve yönetmelik-
lerde ne de çalışanların, mühendislerin ve yöneticilerin kafasında 
şekillenmiştir. Hatta insan psikolojisi olarak da baktığımızda en 
zorlu mücadelelerden birinin çalışanlara, belirlenmiş standartlara 
uymalarını kabul ettirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu husus da 
sektörün ve karar vericilerin önüne, yaşanan kazalara bir bahane 
olarak değil iş güvenliği konusunda daha ciddi bir temelin atıl-
ması, kontrollerin daha ciddiyetle yapılması ve yaptırımların daha 
ağır olması gerektiği şeklinde gelmelidir.

Ülkemizin sadece madencilik sektöründe değil her alanında iş 
güvenliği ve kurallara uyma konusunda sınıfta kalma noktasında 
olduğunu belirtmek, konuyu madencilik özelinden bir adım 
öteye taşımak da önemli noktalardan biridir. SGK’nın yayınladığı 
verilere göre 2012 yılında iş kazalarında hayatını kaybeden 
resmi kayıtlı işçi sayısı 745’tir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
2013 raporuna göre, 2013 yılında ülkemizde tüm iş kollarında 
yaşanan iş kazalarında meydana gelen kayıt altına alınmış ölüm 
sayısı 1.235’tir. Bunun içinde 18’i 14 yaş altı olmak üzere 18 yaş 
altı 59 çocuk bulunmaktadır.(1) Kısacası her gün 3 işçinin haya-
tını kaybettiği ülkemizde sadece iş güvenliği uzmanlarına bel 
bağlamak, sorumluluğu da bu kişilerin üzerine yıkmak yalnızca 
kağıt üzerinde kalmış bir gelişme olarak gözümüze çarpıyor. 
Ülkemizin öncelikle iş güvenliği felsefesini öğrenmesi ve benim-
semesi gerekmektedir. Bunun en güzel örnekleri, özellikle 
değerli metal madenciliği yapan şirketlerdir. Bu şirketler, kendi 
inisiyatiflerini kullanarak, yönetmeliklerle zorunlu tutulmamış 
olsun olmasın, gerekli gördükleri tüm önlemleri almaktadırlar, iş 
güvenliği programları oluşturmaktadırlar. 

Yazımın başında da bahsettiğim dünya madencilik sektörünün 
liderlerinin, iş güvenliği konusunda geldiği noktayı çok iyi 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

O. Çağım Tuğ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Madencilik Türkiye Dergisi
cagim@madencilik-turkiye.com

SGK’nın yayınladığı 
verilerine göre 
2012 yılında iş 
kazalarında 

hayatını kaybeden 
resmi kayıtlı işçi 

sayısı 745’tir



incelemek gerekir. Bu firmalar, çalışan işletmelerin devamlılığının 
öncelikle üretime ve karlılığa dayalı olduğu gerçeğini öne çıka-
rarak,  “Önce İş Güvenliği” ütopyasından kurtulmuşlardır. Doğru 
tanımlama, ekonomik olarak çalışabilecek koşullardaki bir işlet-
mede iş güvenliğinin de üretimden bağımsız olarak en önemli ve 
vazgeçilemez bir unsur olduğudur. Hiçbir maden, insanın hayatı 
ve vücudundaki en ufak kalıcı hasardan daha değerli değildir. 
Fakat unutulmamalıdır ki 2011 yılı verilerine göre üretilen linyitin 
% 81,6’sı elektrik üretiminde kullanılmaktadır ve ülkemiz elektrik 
üretiminin % 13,3’ünü, Ekim 2013 itibariyle linyitten sağlan-
maktadır.(2) Diğer bir yandan ülkemiz linyit rezervleri, yapılan 
çalışmalar sonunda 2013 sonu verilerine göre 14,1 milyar tona 
ulaşmıştır.(3) Bu rezerve sahip, elektriği ve enerjisi kömüre bağımlı 
bir ülkenin kömür madenciliğini durdurması ve kömürü sadece 
ithal etmesi ekonomik olarak kısa vadede uygulanabilir olsa da 
ortaya çıkacak yeni bütçenin çok daha azıyla madenlerimiz çok 
daha güvenli bir hale getirilebilir. Türkiye, kömür kaynaklarını 
ekonomiye kazandırmak zorundadır. Bu süreçte de üretim 
devam ederken dünyanın gelişmiş ülkelerinde de uygulanan ve 
örnekleri olan sistemlerin benzerlerini uygulama yönetmelikle-
rine eklemeli, denetimlerini sıkı bir şekilde yapmalı ve en önem-
lisi çalışanından şirket patronuna kadar iş güvenliği felsefesini 
yenilemeli, kalıcı bir hale getirmelidir.

Dolayısıyla bir işletmede işçilerin çalışabilmesi için önce-
likle ekonomik, işletmeye veya devlete fayda sağlayan bir 
düzen olması gerekir. İş güvenliği kıstasları ortaya konarken, 

işletmenin ekonomik olması gerekliliği unutulmamalı ve hem 
üretimin devam etmesi hem de iş güvenliğinin en üst seviyede 
olması için optimum bir ortak noktaya ulaşılmalıdır. Ancak bu 
şartlarda devlet, sendika (işçiler) ve şirket üçgeninde sacaya-
ğının her birinin kabul ettiği ortak bir noktada, kusursuz bir 
çalışma ortamı yaratılabilir.

Uygulanacak önlemlerin hazırlanmasında sektörün görüşleri 
alınmaz ve yeni yönetmelikler hazırlanırken işin üretim boyutu 
da göz önünde bulundurulmaz ise Türkiye’nin en çok sıkıntı 
duyduğu konu olan uygulanabilir veya adil olmayan bir kural-
lar bütünü ortaya çıkabilir. Daha önce de tecrübe ettiğimiz 
gibi uygulamasında hatalar olacak bir yönetmeliğin Resmi 
Gazete’de yayınlanması, sektöre çözüm değil, daha büyük 
sorunlar doğurabilir.

İşin sadece ekonomik boyutu değil, tehlikenin kaynağının iyi 
belirlenmesi, çözümün uygulanabilir olması ve doğru şartların 
detaylıca belirtilmesi de gerekir. Bunun yanında yönetmeliklerin, 
yönetmelikte yer almasa dahi jeolojisi ve üretimi her biri birbirin-
den farklı olan madenlerde yapılan Ar-Ge çalışmalarında ortaya 
konmuş çözümlere açık olması da çok önemlidir. Özellikle ÇED 
süreçlerinde sıklıkla tecrübe edilen, sektörün her temsilcisinin 
belirttiği, madencilikteki en önemli özelliklerden biri, her made-
nin şartlarının kendine özel olmasıdır. İşçi sağlığı konusunda belli 
ekipmanların kullanımı, teknik detayları en ince ayrıntısıyla belir-
tilmeli iken; farklı havalandırma sistemleri, farklı maden üretim   
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sistemleri için gerekli iş güvenliği kuralları, kullanılan makinelerin 
fiziksel özellikleri gibi değişken, mühendislik çalışmaları ile çok 
farklı şekillerde çözümlenebilecek konularda şirketlere inisiyatif-
ler verilmeli, Ar-Ge çalışmalarının da önü açılmalıdır. Hatta belli 
ödeneklerden ayrılacak fonlarla bu çalışmalara bütçe ayrılabilir.

Örneğin bir güvenlik kabininin içinde neler bulunması gerek-
tiği, kaldırabileceği minimum basınç ve sıcaklık koşulları, ne 
kadar süre boyunca içerideki sığınmacıları saklayabileceği gibi 
konuların net olması gerekirken bunun yanında kabinlerin 
yeri ve boyutları gibi mühendislik çalışmaları ile madene özel 
belirlenebilecek koşullar kısıtlanmamalıdır. Unutulmamalıdır 
ki Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan yeni çözümler zaman 
zaman mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki eksik ve yasaklayıcı 
maddeler nedeniyle uygulanamayabilmektedir. İş güvenliği ve 
hatta özellikle madencilikle ilgili her uygulama yönetmeliği ve 
yasa hazırlanırken gelişmeye açık olmalı ve her madenin özel-
liklerinin birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır.

Tam mekanize sistemler, özellikle dünyanın önemli maden-
cilik devlerinin kullandığı sistemlerdir. Özellikle riskin yüksek 
olduğu bölgelerde bu sistemler, olası kazalarda zararın cana 
değil mala gelmesini sağlayarak ölüm ve yaralanmaları önler-
ler. Bu sistemler teşvik edilmelidir. Üretimin mekanize sistem-
lere dönmesi ile istihdamda sıkıntı yaşanabileceği düşünülebi-
lir. Halbuki ülkemizin üretimini arttırması, tesislerin büyümesi, 
izabe tesislerinin kurulması, uç ürün elde edilmesi, ithalat 
ayrılan bütçenin azalması,  buna bağlı olarak bölgenin ve 
ülkenin sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesi gerekmektedir. 
Bu zincirleme süreç içerisinde maden emekçileri kendilerine 
çok daha iyi koşullarda ve şartlarda iş imkanı bulabileceklerdir. 
Bütün gelişmiş ülkeler bu süreçten geçmiştir ve vardıkları nok-
tanın Türkiye’nin de varacağı nokta olduğu aşikardır.

Şirket yöneticilerine çok iyi anlatılması gereken bir konu da işin 
ekonomik kısmıdır. İnsan hayatına önem verilmesi ve bu bilinci 
geliştirmek kısa vadede başarılı olamayabilir ama işin ekono-
mik boyutunu gözler önüne sermek, iş sağlığı ve güvenliğinin 
sadece yönetmeliklerde yazanı yapmak olmadığını, işletmenin 
sürdürülebilirliği için de çok büyük önem taşıdığını göstermek 
kısa vadede hızlı çözümler getirecektir.

En yakın örnek olarak Soma’da yaşanan kaza sonrası işletmenin 
kapatılması, çok ciddi miktarda tazminatlar ödeneceği, davalar 
sonunda sorumluların hapis cezası ile karşı karşıya kalacağı göz 
önüne alındığında, iş güvenliğine yapılacak ve işletmenin deva-
mını sağlayacak yatırımlar, şu an çalışmamakta olan madenden 
çok daha karlı olacaktı. İş güvenliği yatırımları üretici için bir yük gibi 
görünüyor olsa bile unutulmamalı ki yaşanan her kaza üretimin 
durması, yaşanan her can kaybı tazminat ödenmesi, yaşanacak 
her göçük yatırımların yenilenmesi anlamına gelecek ve ortaya 
çıkan maliyet her zaman, düzenli oranda yapılacak iş güvenliği ve 
iyileştirme yatırımlarından çok daha fazla olacaktır. İş güvenliği ve 
iyileştirme yatırımları gereksiz bir maliyet kalemi değil, tam tersine 
işletmenin devamlılığını sağlayacak sigorta masrafı gibi görülme-
lidir. Bir kaza anında, düzenli olarak parça parça yapılmayan bu 

yatırımın kat kat fazlasının bir anda işverenin cebinden çıkmak 
zorunda kalacağı, hatta işletmenin kapanma noktasına gelebile-
ceği unutulmamalıdır.

İşverenin kazadan sonra yaşayacağı bir diğer zorluk da yönet-
meliklerin çok daha zorlaşması olacak. Can kayıpları sonrası 
haklı olarak devlet, bu işin önünü almak ve toplum baskısını 
karşılamak için çok sert yaptırımlar getirecektir. Gelecek bu 
yaptırımlar işletme sahiplerini bir anda ciddi maliyetler altına 
sokacak, bazı işletmelerde ise gerekli olmayan fakat yönetme-
liklerde genel olarak olması gerektiği şart koşulan uygulamalar 
zorunluluk haline getirilecektir. Firmaların kendi işletmelerinde 
uyguladığı yaptırımlar, dernekler, odalar ve vakıflar aracılığı 
ile diğer şirketlere de yansıtılmalıdır. Bir işletmede yaşanacak 
talihsiz bir kazanın, diğer işletme sahiplerinin de işlerini etkile-
yeceği ve farklı maliyetler çıkaracağı unutulmamalıdır.

Ülkemiz bir madencilik ülkesi olma yolunda ilerliyor. 
Medeniyetin ve teknolojinin madenciliğe bağlı olduğu dünya-
mızda madencilik ilerledikçe toplumların ekonomisi ve yaşam 
koşulları da daha iyi hale geliyor. Daha yeni yeni büyümekte 
olan Türkiye madencilik sektörüne, özellikle bu zor günlerde 
destek olmanın, ayakta durmasını sağlamanın Türkiye’nin 
uzun vadede en önemli görevlerinden biri olduğunu düşünü-
yorum. Bunu sağlarken de modern üretim teknikleri, modern 
kodlar ve yasaların yardımıyla, iş güvenliğinden kesinlikle 
taviz vermeden yeni bir anlayış kurgulamak gerekiyor. 
Unutulmamalıdır ki her bir can değerlidir fakat kazalar sadece 
madencilik sektörünün değil, hayatımızın bir gerçeğidir. Bizim 
elimizden gelen, mevcut teknolojik koşullarda ve ekonomik 
şartlarda elimizden gelenin en iyisi yapmak, önlemleri eksiksiz 
almak, tedbirli ve dikkatli olmaktır. Ancak bu koşullar sağlan-
dıktan sonra olacak olan olaylara ‘kaza’ denip, yaşanan kötü 
olaylar işin riskine bağlanabilir. 

Kaynaklar
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Türkiye’de Son 4 Yılda
Yaşanan Ölümlü Maden
Kazaları Genel Değerlendirmesi

“Geçtiğimiz Mayıs Ayı içerisinde Manisa, Soma’daki elim 
kazada hayatını kaybeden tüm madencilerimize Allah’tan 
rahmet, geride kalan aile ve yakınlarına sabır dilerim.”

Çeşitli kaynaklardan derlenen verilere göre ülkemizde, sadece 
2013 yılı içerisinde 92 madencinin iş kazaları sonucunda 
hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Geçmişe dönük genel bir 
değerlendirme yapıldığında; 1955-2012 yılları arasında maden 
kazaları sebebiyle 3 bin 53 madenci hayatını kaybederken 326 
bin 208 madenci yaralanmış ve/veya kalıcı olarak sakat kalmıştır 
(Anadolu Ajansı 2013). 2012 ve 2013 yıllarında yaşanan ölümlü 
maden kazaları ve en son Mayıs ayında yaşanan elim Soma faci-
asının ağır bilançosu da bu sayılara eklendiğinde son 60 yıl içe-
risinde 3500’den fazla madencinin maden kazaları sonucunda 
hayatını kaybettiği görülmektedir. Bu istatistikler ile Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmalarına göre; Türkiye 
Cumhuriyeti, iş kazalarında ölüm yoğunluğu sıralamasında 
dünyada ilk üç sıradaki ülkeler arasında değişmez yerini almış 
durumdadır (ILOSTAT Veritabanı). Hatta son 4 yıl değerlendir-
meye alındığında ülkemiz, bu yüz karası listede liderlikten inmek 
bir yana her geçen sene bulunduğu yeri sağlamlaştırmaktadır. 

Soma faciası sonucunda ise sadece sayılar artmamış, tüm ülke 
bireylerinin yürekleri dağlanmış, yaşamını yitiren yüzlerce 
madencinin ocağına ateş düşmüştür. Ülkemiz madencilik 
endüstrisi içerisinde yaşanan iş kazalarının, diğer ülke ve diğer 
endüstri dallarına nazaran ne kadar yüksek olduğu tüm kamu-
oyunca bir kez daha hatırlanmıştır.

Madencilik ve ilgili mühendislik uygulamaları ülkemizde 
sadece iş sağlığı ve güvenliği konusunda değil; sosyal, teknik, 
teknolojik, ekonomik, eğitim ve öğrenim, istihdam, yatırım, 
profesyonellik, ücret politikaları gibi daha birçok konuda 
da doğru şekilde ele alınmamakta, olması gerektiği gibi icra 
edilmemektedir. Özetle madencilik, küresel boyutta gördüğü 
değer ve yaklaşımı ülkemizde maalesef görememektedir. 

Gerçek olan şudur ki; ülkemizde maalesef iş sağlığı ve 
güvenliği kültürü yok denecek kadar azdır. Bunun sosyal ve 
kültürel sebeplerinin irdelenmesi bir başka çalışmanın konusu 

olmalıdır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği kültüründeki eksiklik-
lerin temelinde, bireylerin doğrudan temel yaşam sağlığı ve 
güvenliği algısının doğru şekilde oluşmamış olması büyük bir 
etken teşkil etmektedir. Burada, insan hayatına verilen değe-
rin, diğer birçok metaya verilen değerden daha az olması ve 
bu bilincin maalesef toplumsal belleğimizde aldığı derin yerin 
incelenmesi, ayrıca bir başka araştırma konusu olabilir.

Maden kazalarının özellikle sebeplerine eğilerek irdelenmesi, 
dünyada maden kazalarını önlemek adına kullanılan benzer 
temel çözüm yaklaşımlarının araştırılması ve modern önlem-
lerin hayata geçirilmesi mevcut şartların iyileştirilmesinde 
atılması gereken temel adımlardır. Bu sebeple, yakın geçmişte 
yaşanan ölümlü maden kazaları incelenmiş ve bu kazalara ait 
veriler bir araya getirilmiştir. Bu inceleme kapsamında, ülke-
mizde 2010 - 2013 yılları arasında meydana gelen maden kaza-
ları sonucunda gerçekleşen ölüm sayıları incelenmiştir (2014 
yılı tamamlanmadığı için bu incelemeye dâhil edilmemiştir.).

Geçmişe dönük ölümlü maden kazaları incelendiğinde, 2010 
- 2013 yılları içerisinde toplam 275 ölümlü maden kazasında 
365 madencimiz hayatını kaybetmiştir. Sadece son dört yıl 
değerlendirildiğinde sırası ile 2010 yılında 101, 2011 yılında 85, 
2012 yılında 88 ve 2013 yılında 91 kişi, yaşamlarını madenlerde 
yaşanan iş kazalarında yitirmiştir.

2010 ve 2013 yılları dahil olmak üzere son 4 yıl içinde 2010 
yılında Zonguldak - Karadon (30 ölü) ve Balıkesir - Dursunbey’de 
(17 ölü), 2011 yılında Kahramanmaraş Afşin - Elbistan’ta (10 ölü), 
2013 yılı içerisinde Zonguldak - Kozlu’da (8 ölü) yaşanan kazalar, 
beraberinde getirdikleri ağır bilançolar ile öne çıkmıştır. 

Bu kazaların olduğu madenlerin türleri ve kaza sebepleri ayrı 
ayrı incelendiğinde ise son 4 yıldaki maden kazaları sonucun-
daki ölümlerin % 59’unun kömür madenlerinde gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Sadece son dört yıl içerisinde 215 kişi hayatını 
kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda kaybetmiştir. 
Son 4 yıl içerisinde yıllık ortalama 54 ölüm ile kömür maden-
leri, ölümlü maden kazalarının meydana geldiği madenler 
olarak ilk sırada yer almaktadır. 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

F. Gökhan Ünal
Maden Yük.Müh.
MineRP Eurasia
gunal@minerpsolutions.com



275 ölümlü maden kazasının genel sebepleri incelendiğinde 
ise ülkemizde özellikle yer altı kömür ocaklarında sıkça rastla-
dığımız “göçük” ve “grizu patlamaları”nın genel kaza sebepleri 
arasında ilk sırada olduğu belirlenmiştir. Bu kaza sebeplerini, 
“iş makinesi ve/veya taşıt kazaları” ve “yüksekten malzeme 
devrilmesi / düşmesi” gibi nedenler izlemektedir. Bazı yıllarda 
ölüm sayılarında farklılıklar gösteren kaza sebepleri içerisinde, 
özellikle her yıl göçükten kaynaklı ölümlerin sabit oranda 
devam ettiği gözlenmiştir. Sadece son 4 yıl incelendiğinde, 
yılda ortalama 23 madenci, toplamda ise 92 kişi (2010 - 2013 
yılları arasında) yer altı ocaklarındaki göçükler sebebiyle yaşa-
mını yitirmiş ve bu göçüklerin büyük bir çoğunluğu kömür 
ocaklarında meydana gelmiştir.

Yer altı kömür ocaklarında meydana gelen ve oldukça yüksek 
sayılarda ölümlere sebep olan bir başka kaza nedeni ise kömür 
madenlerinde rastlanan “grizu patlaması” olmuştur. Son 4 yıl 
içerisinde 58 kişi madenlerde meydana gelen grizu patlama-
ları sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yıllara göre bakıldığında 
özellikle 2010 yılında yaşanan, sadece iki elim kaza sonucu 47 
madenci yaşamını grizu patlaması sonucu yitirmiştir.

Kaza sebepleri her bir yıl için ayrı ayrı incelendiğinde ise son 
dört yıl içerisinde özellikle “iş makinesi, taşıtlar ve ekipmanlar”a 
bağlı gelişen kazalar sonucundaki ölümlerde artış olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Değinilen kaza sebepleri haricinde, “diğer” grubu altında top-
lanan yıldırım düşmesi, yüksekten düşme, elektrik çarpması, 
kontrolsüz patlatma gibi bazı diğer sebepler de madenlerde 
meydana gelen ölümlü kazaların genel sebeplerini oluştur-
maktadır. Göçük, grizu patlaması ve iş makinesi/taşıt kazaları 
dışında kalan, bu ve bunlar gibi diğer sebeplerden son 4 yılda 
158 madenci yaşamını kaybetmiştir. 

Madenlerde yaşanan ölümlü kazaların önlenmesi ve gerekli 
çözümlerin değerlendirilmesinde öncelikli olan, kaza istatis-
tik ve raporlandırma çalışmalarının muntazam yapılmasıdır. 
Kazaların sebepleri ne kadar doğru ve kapsamlı değerlendi-
rilirse, ortaya konacak çözüm ve önlemler bir o kadar doğru, 
etkili ve yerinde olacaktır. Bu çalışma sırasında da görülmüştür 
ki; ülkemizde maden kaza sebepleri ve kaza bilgi ve raporlarına 
ait bilgi kirliliği ve eksiklik had safhadadır. Bu sorunun ortadan 
kaldırılabilmesi için sorumlu devlet kurumlarının, merkezi iş 

sağlığı ve güvenliği kontrol ve yönetim sistemlerini bir an önce 
hayata geçirmesi gerekir. Sektörel anlamda madencilik konu-
sunda ileri düzeyde olan Güney Afrika, Kanada, Avustralya gibi 
ülkelerin resmi yapılarında sürdürülen yönetim ve denetim 
sistemlerinin incelenmesi ve ülkemiz koşullarına uyarlanması 
önemli bir adım olacaktır. Resmi yapının ve idari sistemin, 
merkezi risk ve İSG yönetim sistemleri üzerinden denetim 
ve kontrol mekanizmalarını sürdürebileceği teknolojik sis-
temlerin sektöre entegre edilmesi anlık ve periyodik olarak 
tüm maden operasyonlarının sağlıklı ve etkin denetimini ve 
kontrolünü sağlayacaktır. Bu gibi sistemler günümüzdeki 
mevcut teknolojik sistemler ile mümkündür ve halihazırda 
birçok ülkede hayata geçirilmiştir. İşletmelere ve merkezi 
birimlere bu gibi sistemlerin adaptasyonu ve maliyeti, birçok 
uygulamaya kıyasla oldukça kolay ve uygundur. Bu ve ben-
zeri sistemlerin hayata geçirilmesinde her şeyden önemlisi; 
madencilik endüstrisi içerisinde doğru ve etkili İSG ve Risk 
yönetim mekanizmasını oluşturan tüm ilgili kişi ve kurumların 
göstermesi gereken sağlam iradenin gerektiği gibi oluşturul-
ması ve devam ettirilmesidir.

Gerçek olan şudur ki; Türkiye’de madencilik endüstrisi içinde 
meydana gelen toplam ölümlü iş kazası ve ölüm sayısı birçok 
farklı yüksek riskli iş kolundan katbekat daha fazladır. Dünya’da 
meydana gelen ölümlü maden kazalarının sayısı ve bilançosu 
ile kıyaslandığında da ülkemiz açık ara ilk sıralarda yer almak-
tadır. Madencilik, yüksek risk grubunda bulunmasına rağmen, 
siyasi ve bürokratik engellerden uzak sürdürülecek doğru poli-
tikalar, en sağlıklı planlama ve hazırlanan planlara sadakat, ne 
gereğinden fazla ne de olması gerekenden az etkin önlemler 
ile ölümlerin en aza indirileceği bir endüstri dalı olabilir.

Ülkemiz madencilik endüstrisi içerisinde iş sağlığı, güvenliği, 
risk yönetimi prosedür ve standartlarının oluşturulması, 
merkezi İSG ve risk yönetimi kontrol sistemlerinin hayata 
geçirilmesi, günümüz teknoloji araç ve sistemlerinin doğru 
şekilde kullanılarak yer üstü / yer altı personel ve yönetici-
lerinin yerinde sürekli eğitime tabi tutulması, küçük / orta / 
büyük ölçek tüm maden işletmelerinde sürdürülebilir maden 
planlama ve plan - kontrol birimlerinin oluşturulması ve bu 
birimlerin merkezi denetim sistemi ile entegre halde kontrol 
edilebilir olması, gerek madenlerde yaşanan olay / kazaların 
önlenmesinde gerekse kaza sonrası doğru ve etkili müdahale-
nin yapılmasında büyük katkı sağlayacaktır. 

İşletmelerdeki sorumlu yöneticilerin rahatlıkla 

erişim kayıtlarını kontrol edebileceği ve 

yönetebileceği özelliklere sahip olan G-Risk 

sistemin de birim ve bölüm çalışanları için ayrı 

ayrı kategorize edilebilmektedir. Aynı modül 

içerisinde dahi yöneticiler kullanıcıların hangi 

fonksiyonlara ulaşabileceklerine karar 

verebilmektedir. Sistem yöneticileri tarafından 

risk, kontrol ve tehlike kayıtlarının kolaylıkla yapılandırılabildiği sistem aracılığıyla etkin ve önleyici risk 

yönetimi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Çeşitli kaza ve olay kayıtlarının hazırlanabildiği sistem ile 

standart ve hadiselere özel olarak rapor ve kayıt form taslakları hazırlanabilmektedir. G-Risk sistemi ile 

merkezi olarak kayıt altına alınan bu olay/kaza kayıtları istenildiği anda belirlenen rapor formatlarına 

çevrilebilmekte, analitik analizler için uygun veri sınırlandırmaları yapılabilmekte, etkili risk 

değerlendirme ve önleme faaliyetleri takip edilebilmektedir. Bu sayede organizasyon yapısı içerisinde 

sadece işletme/ocak bazlı denetimler değil anlık olarak merkezi İSG ve risk yönetimi sağlanabilmektedir. 

Kurulan bu merkezi denetim sistemi içerisinde, sadece iş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi değil diğer 

kalite, çevre, havalandırma ve hijyen kontrol ve denetimleri de yapılabilmektedir. Bu sayede tüm 

organizasyon içerisinde etkin, sürdürülebilir ve sağlıklı risk ve İSG yönetimi sağlanabilmektedir.  

 

E-posta:  info.tr@minerpsolutions.com
Tel: +90 216 468 88 68

MineRP uzmanlarının sahip olduğu en son teknolojik yazılım araçları, 
uluslararası madencilik tecrübesi ve sunduğu mühendislik hizmetleri size çok yakın…

MineRP tüm açık/yeraltı madencilik projeleri için ihtiyaçlara en uygun çalışmaları, 
uluslararası standartlarda, son teknoloji araçlarını kullanarak size uygun fiyatlar ile sunuyor.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

REZERV TAHMİN ve MADEN EKONOMİ 
DEĞERLENDİRMELERİ

MÜHENDİSLİK TASARIM VE MADEN 
PLANLAMA

KREDİLENDİRİLEBİLİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

TEKNİK DEĞERLENDİRMELER / SAHA 
ÇALIŞMALARI

OCAK OPTİMİZASYON ve SÜREÇ İYİLEŞTİRME
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Soma’dan
Anladıklarımız

Ö
ncelikle, Soma’da yer alan Soma Kömür İşletmeleri 
AŞ’nin işlettiği Eynez Yer Altı Kömür Madeni’nde 
yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Soma - Eynez’de meydana gelen kaza Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en fazla can kaybına sahne olan maden kazasıdır. 
Kazada maalesef 301 madenci şehit olmuştur. 301 canımız 
yitip gitti. Peki bu insanlar “ne oldu da” canlarından oldu? 
Kazanın gerçekleştiği günlerde bu konuda müthiş bir bilgi 
kirliliği yaşanmıştır ancak işin aslı, şu an itibarıyla elimizde 
kesin bir bilgi bulunmadığıdır. Konu ile ilgili olarak adli ve 
idari soruşturmalar sürmektedir. Bu soruşturmalar sonrasında 
gerçeklerin gün ışığına çıkacağına inanıyorum. Bu aşamadan 
sonra da bizlere düşen en önemli görev, bu kazadan gereken 
dersleri çıkarmak ve bu tip kötü olayların bundan sonra yaşan-
maması için gereken önlemleri almaktır.

Dünyanın en zor ve en riskli işi madenciliktir. Yer altı madenciliği 
ise risklerin en yüksek olduğu iş koludur. Hiçbir mühendislik işi 
yoktur ki “risksiz” olsun. Riskler değerlendirilir, paylaşılır, yönetilir 
ancak hiçbir zaman yok sayılamazlar! Özellikle yer altı kömür 
madenlerinde risk faktörü çok sıkı denetlenir ve en ufak şüphede 
bu risk bertaraf edilene kadar gereği yapılır. Bize düşen en önemli 
görev, bu iş kazalarını önlemek için yapılması gerekenleri analiz 
edip kazaların önüne geçmektir. Bu ise ancak “araştırma” ile yapı-
labilir. Buradaki araştırma sadece üniversitelerle ilgili değildir. İş 
yerinde de araştırmalar devamlı suretle yapılmalı, sonuçlar analiz 
edilmeli ve değerlendirilmelidir. Ancak, tüm dünyada araştırma-
ların merkezi üniversitelerdir. Buradan yola çıkarak üniversitelerin 
daha çok sorumluluk alması gerekmektedir. 

Kömür madenleri, kömürün doğal yapısından dolayı yangın 
olma olasılığı yüksek madenlerdir. Kamuoyunda yanlış bir 
algı oluşmaktadır ancak kömür yangınları, gaz çıkışları yer 
altı madenciliğinde devamlı suretle karşılaşılan durumlar 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Madenciler havalandırma yön-
temleri ve yerinde bazı uygulamalar ile bu yangınları ve gaz 
çıkışlarını kontrol altına alırlar ve riskleri bertaraf ederler. 

Kazalar ise alınan önlemlere rağmen oluşabilirler. Hiç kimse 
bilerek kazaya sebebiyet vermek istemez. Ancak, kazaların 
önlenmesinde kanun, yönetmelik, tüzük ve benzerlerinin 
yanında, uygulama, denetleme ve tecrübe de çok önemlidir. 
Diğer önemli bir unsur ise eğitimdir. Personel eğitimi, bu 
konunun olmazsa olmazıdır. 

İş güvenliği, diğer önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmak-
tadır. İş güvenliği konusunda yetkin elemanlar ile yola devam 

edilmesi, bu konuda değişik görüş ve düşüncelerin dikkate 
alınması ufkumuzu genişletecek, dolayısıyla kazaların önüne 
geçmemize yardımcı olacaktır. Bunun yanında iş güvenliği 
konusu aslında bir kültürdür. Bu kültürü ülkemizde geliştirmek 
ise hepimizin görevidir. İlköğretimden başlayarak, üniversite 
son sınıfa kadar bu kültürü oluşturacak her türlü faaliyete katkı 
koymak durumundayız. Bunu, bir zaman ve enerji kaybı olarak 
değil; ülkemiz, sektörümüz için bir sorumluluk kabul etmeliyiz.

Ne yazık ki, meydana gelen bu kazadan bir tek madenci bile 
sorumlu değildir. Buradaki sorumluluk hepimizindir. Özel şir-
ketler, kamu kurumları, üniversiteler, araştırma kuruluşları bu 
sorumluluğun en önemli yerinde durmaktadırlar. Kaza olduktan 
sonra üç beş gün boyunca kaza hakkında konuşup, sonrasında 
ise yaşamımıza devam ederek bu tip olayların bir daha gerçek-
leşmesinin önüne geçemeyiz. Kanun maddelerini arttırmak, 
cezaları arttırmak çözüm yolunun sadece bir ayağıdır. Bu kazala-
rın önlenmesinin tek yolu, ortak akıl ile hareket etmektir. 

Günümüzde, iş kazaları konusunda Amerika Birleşik 
Devletleri ve Almanya, en az kazanın yaşandığı ülkelerdir. 
Örnek olarak Polonya’da çok zorlu yer altı kömür madenleri 
bulunmaktadır;ancak, bu tip ülkelerde böyle büyük kazalar 
yaşanmamaktadır. Çünkü, bu ülkelerde insan canının güven-
liği üzerine her türlü girişim yapılmaktadır. Bu ülkelerde 
araştırmaların yapılmasını sağlayacak alt yapı çok öncelerden 
kurulmuştur. Ülkemizde ise bundan sonra bu tip hazin olayla-
rın yaşanmaması için üniversitelerin daha yoğun olarak sahaya 
inmesini sağlayacak alt yapının oluşturulması çalışmalarına 
ivedilikle geçilmelidir. Ne kamu, ne de özel sektör yapılması 
zorunlu olan bu araştırmaları gereksiz bir maliyet gibi görme-
lidir. Çünkü insan canının bedeli yoktur. Unutulmamalıdır ki 
bilimin, araştırmanın yapıldığı yerde bilinmeyenlerin sayısı yok 
denecek kadar azdır. Önemli olan bu kültürü oluşturabilmektir. 
Bunu da hep beraber yapmalıyız. 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Prof. Dr. C. Okay Aksoy
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
okay.aksoy@deu.edu.tr
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Gündemdeki Maden
Kanunu Taslağı Üzerine

Mali Yönü ile İnceleme
Öncelikle diğer ülkelerdeki, madencilikte devlet hakları ve ver-
gilendirme ile ilgili düzenlemelerin ülkemiz için hiçbir anlam 
ifade etmeyeceğini belirtmekte yarar vardır. Bu konu ülkelerin 
anayasalarında, doğal zenginliklerin mülkiyeti, ülkenin doğal 
zenginliği ve hükümetlerin madenciliğe bakışı ile ilişkilidir. 
Daha açık bir ifade ile madencilikte devlet hakkı ya da vergi-
lendirme olayı her ülkenin kendisine özgü bir uygulamadır. 
Ülkemizde de böyle olmalıdır.

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un ilk maddesi “Bu Kanunun amacı, 
enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin 
savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve 
güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve 
tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırıl-
masını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak 
için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurulmasına, teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.” şeklindedir.

Maden Kanunu’nun ilk maddesinde de “Bu Kanun madenle-
rin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve 
terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.” denilmiştir. 
Görüldüğü gibi madenciliğin devlet hakkı gibi mali konular 
Bakanlığın asli görevleri arasında sayılmamıştır.

Devlet Hakkı, 1954 yılında yürürlüğe girmiş 6309 sayılı Maden 
Kanunu’nda da yer almıştır. Bu kanunun 118. Maddesinde 
“Madenlerden alınacak Devlet hakkı Ekonomi ve Ticaret 
Vekaletince tahakkuk ettirilmesi” öngörülmüştür. O 
dönemde maden aramacılığında etkin bir yeri olan Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü bu kaynakla desteklenmiştir. 3213 
sayılı Kanun döneminde de alınan devlet hakkının belirli bir 
oranı madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi için kurulmuş 
olan Madencilik Fonuna aktarılmıştır. Şu anda devlet hakkının 
tamamı ilgili kurumlarla hazineye aktarılmaktadır.

Devlet hakkı “doğal servetlerin devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olması nedeniyle” madencilik faaliyetlerinden dolayı 
ödenen kurumlar ve gelir vergisi dışında, Maden Kanunu’na 

dayalı olarak madencilik faaliyetlerinden devlete ödenen 
bedeldir. Ancak devlet hakkı hesaplamaları Maden Kanunu’nda 
tamamen keyfi bir uygulama ve bilmeceye dönüştürülmüştür.

Diğer taraftan mevcut devlet hakkı hesaplamaları ülkemizdeki 
şirketlerin muhasebe sistemine de uygun olmayıp madenci ile 
devlet arasında sürekli olarak sorun çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle devlet hakkı hesaplama sistemi ile madencilik faali-
yetlerinin mali yönden denetim ve kontrolünün tamamı Maden 
Kanunu’ndan çıkarılarak Maliye Bakanlığının sorumluluğunda 
“vergi kanunları” kapsamında düzenlenmelidir. Yapılacak 
bu düzenlemeyle Maden Kanunu başta sevk fişi olmak üzere 
gereksiz mali belgelerden ve bürokrasiden arındırılmış olacaktır. 

3213 Sayılı Maden Kanunu’nda “sevk fişi” “213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu’nun 2365 sayılı Kanun’la değişik 40. madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan taşıma irsali-
yelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan niteliğinde belge.” 
olarak tanımlanmıştır. Ancak aynı bilgileri içermesine karşın 
maliyeden alınmış sevk fişi kullanılması durumunda Bakanlık, 
madencilere büyük cezalar vermektedir. Sevk fişi talep edildi-
ğinde, ruhsat sahibinin işletme izninin olup olmadığına, teknik 
nezaretçi atayıp atamadığına, harçlarını ödeyip ödemediğine 
bakılmakta, vergi dairesinden borcu yoktur belgesi istenmek-
tedir. Zaten işletme izni ve teknik nezaretçi olmadan maden-
cilik faaliyetinde bulunmanın Maden Kanunu’nda yaptırımları 
vardır. Harcını zamanında yatırmayan ruhsat sahiplerinden de 
harç bedeli faizi ile birlikte alınmakta, gerektiğinde de Amme 
Alacakları Kanunu’na göre tahsil edilmektedir. Borcunu öde-
mek için çalışması gereken madenciye sevk fişi vermek için 
borcu yoktur belgesi istenmesi mantıkla bağdaşmamaktadır. 

Taslakta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı devlet hakkının 
dışında madencilerden “ruhsat bedeli” ismi altında, ruhsat 
alanına bağlı olarak bir bedel talep etmektedir. Bu bedelin 
hesaplanış biçimi ve miktarına bakıldığında madenciden 
oldukça yüksek bedeller talep edileceği açıkça görülmekte-
dir. Bu bedelin amacı, madencileri, ruhsat alanlarını küçült-
meye zorlamaksa çözüm bu değildir. Bunun çözümü Maden 
Kanunu’ndaki hükümlerin doğru uygulanmasıdır.

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Gündemdeki “3213 Sayılı Maden Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” incelendiğinde taslağın 
“devlet hakları” ile “ruhsat bedelleri”ne yönelik iki temel esas üzerine 
düzenlendiği görülmektedir. Aşağıdaki yazıda taslak mali yönü ve 
iş güvenliği / işçi sağlığı açısından iki boyutu ile incelenmiş ve bazı 
önerilerde bulunulmuştur.

Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.
yildizn53@gmail.com
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Maden Kanunu’nda “Teminat: Madencilik faaliyetlerinde 
kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı 
ile alınan nakit para, süre yönünden sınırsız banka ve özel 
finans kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak 
alınan geçici ödeme” olarak tanımlanmıştır. 

2010 yılı sonrası 5995 sayılı Kanun’la teminatlar bir önceki kanun 
dönemine göre 3,5 kat artırılmıştır. Teminatların yüksek öngörül-
mesinin amaçlarından biri ruhsat spekülasyonunun önlenmesi ile 
madencilerin daha küçük alanlı ruhsat talep etmelerine yöneliktir. 
Çünkü Maden Kanunu’nda teminat miktarı ruhsat alanı ile ilişkilen-
dirilmiştir. Büyük ruhsat alanları daha fazla teminat gerektirmek-
tedir. Ancak 5177 ve 5995 sayılı kanun sonrası geçen süre içinde 
bu amaca ulaşılamadığı görüldüğü gibi, yüksek teminatlar, ciddi 
çalışan madencilere karşı her fırsatta ceza olarak kullanılmaktadır.

“Aynı suçu işleyene aynı ceza” verilmesi hukukun temel ilkele-
rinden biridir. Maden Kanunu’nda teminatın alınış biçimine, 
teminat iratları ile ilgili uygulamalara bakıldığında temel hukuk 
kurallarının ihlal edilmiş olduğu görülmektedir. Madencinin 
potansiyel suçlu görülüp teminatın peşin alınması, Maden 
Kanunu’na göre aynı fiili işleyene verilen farklı büyüklükte temi-
nat irat cezaları, kanunun bazı maddelerine göre teminatın ikiye 
katlanması, bazı fiillerde hem teminat iradı hem de ruhsat iptali 
gibi uygulamaların yapılması hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Diğer taraftan işletme izinli sahalardan her yıl istenen çevre uyum 
teminatı ve ödenmemesi durumunda ruhsat teminat iradının 
yasal olmayan en az on gerekçesi vardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının 03.01.2014 ve 9 numaralı raporunda da “Çevre ile 
uyum teminatı için belirlenen ve matrahtan kaynaklandığı 
düşünülen sistemin sebep olduğu durumdan dolayı müeyyide 
uygulamanın madencilik faaliyetinin teşviki ile ilgili hükümlere 
uygun olmadığı değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Maden Kanunu taslağında teminat iradları yerine idari para 
cezaları öngörülmektedir. Bu düzenleme yapılırken;

 • İdari para cezası ile işlenen fiil mantıksal olarak orantılı olmalıdır.

 • İdari para cezası ruhsat sahibini iflasa götürecek büyüklükte olmamalıdır.

 • İşlenen aynı fiiller için verilecek cezalar aynı büyüklükte olmalıdır.

 • Parasal cezalar ödenebilir boyutta olmalıdır.

Bu düzenleme olumlu gibi görünse de taslakta idari para ceza-
larının miktarı belli değildir. Öngörülecek idari para cezalarının 
teminat iradlarını da aratmasından korkulmaktadır.

İş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden incelendiğinde taslak bu 
konuda hiçbir hüküm içermemektedir. Esasen madenlerde 
iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili hususları Maden Kanunu 
kapsamında düzenlemeyi düşünmek düşülebilecek en büyük 
hatadır. Bu konunun çözüm adresi Maden Kanunu değil, İş 
Kanunu ve ilgili mevzuatıdır. 

6309 ve 3213 sayılı Maden Kanunlarında “Fenni Nezaretçilik” 
adı altında bir düzenleme yer almıştır. 2004 yılına kadar fenni 

nezaretçinin görev, yetki ve sorumluluğu 84/8428 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiş “Maden ve Taş Ocakları ile Açık 
İşletmelerde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri hak-
kında Tüzük” ile düzenlenmiştir. 2004 yılı sonrasında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu düzenleme yerine de değişiklik 
ve düzenlemeler hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Önceki adı ile fenni nezaretçi, yeni adıyla teknik nezaretçinin 
görev, yetki ve sorumlulukları genellikle Maden Kanunu’nun 
uygulanması ile sınırlı kalmıştır. Teknik nezaretçi ruhsat sahibi-
nin Maden Kanunu kapsamında üretimle ilgili verdiği belgeleri 
imzalamış, madende belirlediği eksik ve noksanlıkları yazılı 
olarak ruhsat sahibine bildirmiştir. Teknik nezaretçi; ataması 
ruhsat sahibi tarafından yapılan, ücreti ruhsat sahibi tarafından 
ödenen, devlet adına denetim yapa(maya)n bir konumdadır. 

Ülkemizde, madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili denetim 
yetkisi ağırlıklı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
sorumluluğundadır. Mevcut durumda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, madenleri, iş güvenliği ve sağlığı açısından değil 
Maden Kanunu hükümlerine göre denetlemektedir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına Maden Kanununda tek bir madde ile 
yalnızca “faaliyetin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir 
durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üreti-
mine yönelik faaliyet durdurma” yetkisi verilmiştir. Ancak, her-
hangi bir kazada müdahale sorumluluğu Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına aittir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının acil müda-
hale, madenleri iş güvenliği ve sağlığı açısından denetleyecek 
birimleri ve bu konularda deneyimli personeli de yoktur. Kazalarda 
müdahale genellikle Bakanlığa bağlı başta TTK ve TKİ olmak üzere 
kamu kurumlarındaki ve kazanın meydana geldiği işyerine yakın 
özel sektöre ait diğer işyerlerindeki uzman kişilerden oluşmuş kur-
tarma ekiplerince yapılmaktadır. Soma’da da böyle olmuştur.

Öncelikle Devletin madencilik faaliyetlerindeki iş güvenliği ve 
işçi sağlığı ile ilgili yetki, denetleme ve sorumluluk sınırları ile ilgili 
mevzuatın gözden geçirilmesi gerekmektedir. Madenlerin kay-
nak kaybı olmadan, iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun, doğru 
projelendirilmesi, projede belirtildiği gibi üretim kavramları 
bir bütündür. Bu bütünlük içinde konunun tek sorumlusu ve 
sahibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmalıdır. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madenciliğe yaklaşım ve bakış açısını 
değiştirmeli, madencilerle üretim faaliyetlerini teknik olarak 
yönlendirmeli, madenciye teknik destek vermeli, devlet hakkı gibi 
madenciliğin mali boyutu ile ilgili denetim ve uygulama yetkilerini 
Maliye Bakanlığına vermelidir. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığında olan madenleri denetleme görevini de tamamen 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üstlenmeli, bu görevleri yerine 
getirebilecek şekilde ayrı bir birim kurarak yeniden yapılanmalı, 
taşra teşkilatlarını oluşturmalıdır. Geçiş sürecinde de Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
başta personel olmak üzere gerekli desteği vermelidir.

Bu düzenlemelerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluş 
kanununda belirtilmiş esas görevini üstlenmeli, artık maden-
cilik “kazalarla” anılmamalıdır. 
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Y
akın tarihte 301 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 
faciada ilk gündeme gelen konu, ‘maden tesislerinde 
elektrik sistemlerinin güvenliği nasıl sağlanmalı-
dır?’ konusu olmuştur. Hatta Soma olayının başında 

facianın, madenin elektrik tesislerinden kaynaklı olabileceği 
üzerinde yoğun bir ilk algı da oluşmuştur. Ortaya çıkan facianın 
araştırılması henüz devam ederken, kazanın elektriksel tesisler-
den kaynaklanmadığına dair bulgular zamanla artmıştır. Kaza 
incelemesinin, yetkili kurumlar tarafından tamamlanmasından 
önce ve tüm bulguları elde etmeden, kaza hakkında kesin bir 
yargıya varmak çok zordur. Ancak her ne nedenle olursa olsun, 
önlenebilir kazaların inceleme sonuçlarının yapılmasının ve 
yayınlanmasının, yaraları kapatmayacağı ortadadır. Soma 
faciasından yola çıkarak maden tesislerinin elektrik ve kontrol 
sistemlerinin tasarım ve işletme süreçlerinin nasıl yönetilmesi 

gerektiği konusundaki bilgileri özetle paylaşmak isterim.

Madenlerdeki elektrik ve kontrol sistemlerinin tasarımların-
daki farkı anlayabilmek için, öncelikle maden tesislerinin diğer 
endüstriyel tesisler ile aralarındaki farkı tanımlamak gerekir. 
Yer altındaki maden kaynakları, çoğu zaman yıllar süren bir 
arama sürecinin ardından tespit edilirler ve bu sürecin ardın-
dan ortaya çıkan rezerv verilerine göre, madenin ekonomik 
modeli hazırlanır. Bunun ardından da, bulunan mineralin yapı-
sına göre tesis tasarımları tamamlanır. Ekonomik modelleme 
yapılırken ilgili minerallerin maden ömrü süresince piyasadaki 
ekonomik değer varsayımları, maden tesisinin boyutlarını, 
kapasitesini ve maden ömrünü belirler. Belirlenen fazlar, 
maden üretime geçtikten sonra, üretim sürecinin bir parçası 
haline gelir ve maden ömrü boyunca devam eder. 

Tesis kurulumu tamamlandıktan sonra artık, doğada bulunan cev-
herin çıkarılarak işlenmesine sıra gelir. Bu da milyonlarca ton kaya-
cın, bulunduğu yerden alınıp işleme tesisine taşınmasını gerektirir. 
Bu süreç, doğası gereği, gerek açık ocak tipi işletmelerde, gerek 
yer altı işletmelerinde her gün ilerleyen üretimsel bir yapıya sahip-
tir. Bu ilerlemeyi güvenilir olarak sağlamak adına günlük olarak 
tüm mühendislik süreçleri tekrar hesaplanır. Ardından, gerekli 
olan tüm ihtiyaçların belirlendiği bir planlama yapılarak üretimin 
sürekliliği sağlanır. Yani her yeni gün, yeni bir bölgeye ulaşılır.

Bazen, işletme sırasında yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkan yeni / farklı kaynak bulguları, bazen de metal 
piyasa fiyatlarının proje varsayımlarından daha iyi seviyede 
seyretmesi, maden tesisinin ilk kapasitesinin üzerine çıkılma-
sını ekonomik olarak kabul edilebilir seviyelere getirir. Bu da 
maden genişletme projelerinin başlaması anlamına gelir.

Madenlerde Elektrik Sistemlerinin 
Tasarımı ve Olası Kapasite 
Sorunlarının Yönetimi

Murat Tiryaki
PMP
mrtiryaki@mrtiryaki.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com
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Özetle maden projeleri, sürekli genişleyen, değişen ve zamanla 
kapasitesi artma potansiyeli çok yüksek olan projelerdir. Peki, 
bu tür projelerde elektrik ve kontrol sistemlerinin mühendislik 
ve işletme süreçleri nasıl yönetilmelidir?

Öncelikle, mühendislik süreci başlayan her bir proje için belirlen-
mesi gereken ana unsur, tasarlanacak olan tesisin tehlike sınıfının 
belirlenmesi ve bunlara bağlı risklerin tanımlanmasıdır. Bu dav-
ranış, mühendislik sürecinde kullanılması gereken donanımların 
sınıflandırılmasını (ExProof, elektromanyetik ışınım maksimum 
gücü, topraklama tipi, yıldırımdan korunma vb) belirlerken, kul-
lanılacak donanımın eş zamanlı olarak aynı bir donanımla yedek-
lenmesi gerekip gerekmediğine ya da jeneratörün nerelerde 
gerekli olduğu gibi sorulara cevap bulmaya da yol gösterir. 

Elektrik sistemlerinde çoğu öge, kapasitesi yeterli olmadığı 
durumlarda üzerinde bir değişiklik yapılarak kapasitesinin artı-
rılmasına izin vermez. Bu gibi durumlarda genellikle bu ögeleri 
kapasitesi yüksek olanlar ile değiştirmek gerekir. Bu yüzden 
genişleme potansiyeli yüksek olan bu tesisler için kullanılacak 
olan ana elektrik ögelerinin yüksek kapasiteli seçilmesi, ilk yatı-
rım maliyetlerini artırsa da, sonradan ortaya çıkacak ihtiyaçları 
rahatça destekleyeceğinden, uzun hatta orta vadede kabul 
edilebilir yatırım olacaktır. Ancak bu kararın, yatırımcının eko-
nomik yaklaşımına direk olarak bağlı olduğunu ve bir zorunlu-
luk olmadığını belirtmekte de fayda var. 

Kontrol ve iletişim sistemlerinin tercihinde tehlike sınıflandır-
ması ve tanımlanan riskler çok önemli yer tutacaktır. Kontrol 
sistemlerinin de elektrik sistemlerine çok benzer bir yapıya sahip 
olmasına karşın, kontrol sistemlerinin elektrik sistemlerine göre 
zamanla hızlı gelişimi ve ortaya çıkan yeni teknolojiler, gerekti-
ğinde rahatça genişlemelerine olanak sunarlar. Buna rağmen, 
kontrol sistemleri seçilirken de uzun vadede ortaya çıkabilecek 
tüm ihtiyaçları öngörerek tercih etmek gerekir.

Bu tercihler yapıldıktan sonra, tesisin işletme tanımına göre 
tüm donanımların detay tasarımları tamamlanır ve bu tasarım-
lara göre imalatlar yapılarak 
tesis devreye alınır. Tüm 
imalatlar tamamlandıktan 
sonra, işletme sırasında 
ortaya çıkabilecek riskler için 
bir değerlendirme yapılır. 
Hem tasarım öncesinde 
hem imalat sonrasında 
tanımlanan riskleri en düşük 
seviyeye indirecek şekilde 
ilgili aksiyonlar alınır. Bunlar, 
uyarıcı işaret ve işaretçilerin 
belirlenmesinden başlayıp, 
ilgili donanımların nasıl 
yedeklenmesi gerektiğine, 
hatta donanımların bakım 
planlarının tekrar gözden 
geçirilmesine kadar varır.

Elektrik, kontrol ve haberleşme sistemleri, madenlerin tüm süreç-
leri ile iç içe geçtiğinden, süreçlerin titizlikle ele alınması ve yöne-
tilmesi oldukça önem arz eder. Çünkü herhangi bir kesinti anında 
doğrudan üretim kayıplarına neden olunacağı gibi, bazı durum-
larda ciddi hasarlara, hatta ölümlü kazalara neden olunabilir. 

Bu bilgiler ışığında tasarımı ve kurulumu tamamlanan 
elektrik, kontrol ve haberleşme sistemlerinin güvenirliğini, 
tasarım aşamasından işletme aşamasına kadar aynı kalitede 
tutabilmek için maden tesisleri ile diğer tesisler arasındaki 
farka tekrar bakmakta fayda vardır. Özellikle işletme süreci 
için bu farkı iki parametre ile rahatça ortaya koyabiliriz. 
Birincisi, sistemin tasarlandığı günden, işletme kapanış 
gününe kadar olan tasarım değişim sıklığı, ikincisi ise her bir 
değişimin sisteme getirdiği ve getirebileceği etki derecesi. 
Bu iki parametrenin çarpımının sonucu ne kadar yüksekse, 
işletme sürecinde mühendislik için harcanması gereken 
süre o kadar uzun ve maliyet o kadar yüksek olur. Bu sonuç, 
madenlerde, diğer endüstriyel tesislerin aksine çok yüksek-
tir, çünkü yukarıda belirttiğim gibi değişim, madenciliğin 
doğası gereği süreklilik arz eder. Beklenmedik kesintilerle 
karşılaşmamak için bu durumun farkında olunmalı, değişim 
ve işletme süreci doğru yönetilmelidir. Bu yönetim için 
gerekli ve yeterli sayıda insan kaynağı, gerekli donanımlar 
ve yazılımlar işletmeye başlarken doğru planlanmalı ve 
bütçelenmelidir. 

Eğer doğru bir yönetim planı yapılmaz, doğru kaynaklar ve 
yeteri kadar zaman ayrılmaz ise elektrik, kontrol ve iletişim 
sistemleri tasarlanırken sahip olunan rezerv kontrolsüz bir 
şekilde kullanılmaya başlanır. Bu durumda üst seviyede 
tanımlanmış olan riskler doğru yönetilemez. Bunun sonucu 
olarak da bazen elektrik kesintileri ve bunlara bağlı tehlikeli 
olaylar ve hatta kazalar ortaya çıkabilir.

Elektrik, kontrol ve iletişim sistemlerinin mühendislik ve 
işletme yönetimi, madenlerin ve dolayısıyla dünyanın sürdü-
rülebilirliğine katkı sağlar. 
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Türkiye’de Elektrik Üretiminde
Kömür Kullanımı 
ve Stratejik Önemi

E
nerji, ülkelerin ekonomisi için önemli bir unsur olmakla 
birlikte, insan yaşamının en önemli olgusudur. Elektrik 
enerjisi ise insan hayatında tartışmasız bir yere ve 
önemli bir önceliğe sahiptir. Enerjinin bulunmadığı bir 

yaşam, günümüz dünyasında neredeyse mümkün değildir ve 
önemi hızla artmaktadır. 

Enerjinin, toplumların ekonomik gelişmeleri arkasındaki en önemli 
dinamiklerden biri olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Gerçekte, 
enerji ile ekonomik gelişme karşılıklı olarak birbirini etkilemekte-
dir: Enerji kullanımındaki artış, ekonomik gelişmeyi tetiklemekte, 
ekonomik gelişme ise enerji kullanımını arttırmaktadır. Söz 
konusu ilişki, yaklaşık 1,5 milyar insanın hala elektriğe erişemediği 
dünyamızda, enerji kullanımının her yıl biraz daha hızlı artmasına 
neden olmakta, enerjiye ilişkin konular, gerek küresel gerekse 
ulusal düzlemde gündemi giderek daha fazla işgal etmektedir9.

Bir ülkenin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme 
düzeyi, sanayileşme, kentleşme ile birlikte teknolojik gelişmişlik 
gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre bağlı olarak şekillenmek-
tedir. Bu bağlamda, sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli 
girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin zamanında, kaliteli ve 
yeterli miktarda, ekonomik şartlar ve çevre etkileri de dikkate 
alınarak temini ülkeler açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine paralel olarak ener-
jiye olan talepleri hızla artmaktadır. Kabaca son yarım yüzyılda 
dünya nüfusu yaklaşık iki kat artarken enerji talebi yaklaşık altı 
kat artmıştır. Bunun anlamı, kişi başına düşen enerji tüketimi 
yaklaşık üç kat artmıştır. Artan bu talep enerji kaynaklarının 
daha çok önem kazanmasına neden olmuştur1.

Uluslararası Enerji Ajansının tahminlerine göre; 2013 yılında 
13,63 milyar tep (ton petrol eşdeğeri) olan dünya birincil enerji 
talebinin 2035 yılında, mevcut enerji politikaları ile devam senar-
yosuna göre, % 51 oranında artışla 18,3 milyar TEP, yeni enerji 
politikaları ile devam edilmesi durumunda % 40 oranında artış 

ile 16,96 milyar tep ve atmosferdeki sera gazı emisyonlarının 
indirgenerek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılma-
sının hedeflendiği senaryonun uygulanabilmesi durumunda % 
23 oranında artışla 14,87 milyar tep’e ulaşması beklenmektedir3.

2013 yılı içinde dünya (ölçülebilir ve ticari) birincil enerji tüke-
timi 13,31 milyar tep kadardır. Bunun yaklaşık % 35,98 petrol, 
% 29,3, kömür, % 27,30 doğal gaz, % 9,52 yeni ve yenilenebilir 
enerji, % 8,48’i ise nükleer enerjidir5.

1973 yılında, elektrik üretiminde % 38,3 oranında kullanılan 
kömürün payı 2009 yılında % 40,6’ya yükselmiştir. Aynı dönemde, 
doğalgazın elektrik üretimindeki payı % 12,1’den % 21,4’e çıkmış, 
petrolün payı ise % 24,7’den % 5,1 düzeyine gerilemiştir9.

Gelecek için yapılan enerji senaryolarının tamamına göre; 2035 
yılında fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür), hâkim kaynaklar 
olmaya devam etmekle birlikte enerji talebindeki payları azala-
caktır. 2013 yılında dünya birincil enerji kaynaklarının % 78,5’ini 
oluşturan fosil yakıtların 2035 yılındaki payı, mevcut enerji politi-
kaları ile devam senaryosuna göre % 80’e, yeni enerji politikaları 
ile devam senaryosuna göre % 75’e ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasının hedeflendiği senaryoya göre % 62’ye düşecektir5.

Uluslararası Enerji Ajansının 2013 yılı son raporuna göre enerji 
sektörüne 2013 - 2035 yılları arasında küresel ölçekte toplam 38,9 
trilyon dolar yatırım yapılacağı tahmin edilmekte olup, enerji 
sektörleri bazındaki dağılımı aşağıda belirtildiği şekildedir5.

 • 17,4 trilyon dolarının elektrik sektörü (% 58 üretim, % 11 iletim ve 

% 31 dağıtım),

 • 10,2 trilyon dolarının petrol sektörü (% 87 arama ve üretim, % 3 

taşıma ve % 10 rafinaj),

 • 9,8 trilyon dolarının gaz sektörü (% 71 arama ve üretim, % 23 iletim 

ve dağıtım ve % 6 sıvılaştırılmış doğalgaz),

 • 1,5 trilyon dolarının kömür sektörüne (% 94 madencilik ve % 6 

taşıma) yapılması planlanmaktadır.

Türkiye’nin elektrik enerjisi gereksinimi 2000 yılında 125 milyar kWh/
yıl olurken bu 2013 yılında 245,484 milyar kWh/yıl olmuş, 2015 yılında 
303,14 milyar kWh/yıl ve 2023 yılında ise 500 milyar kWh/yıl olması 
beklenmektedir. Bu noktada Türkiye Elektrik enerjisi ihtiyacının yerli 
kaynaklar ile özellikle de kömür kullanımıyla karşılanması stratejik bir 
önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye elektrik enerjisi 
ihtiyacına vurgu yapılmış ve elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanma-
sında yerli kömürlerimizin stratejik önemi vurgulanmıştır.
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Türkiye’de petrol ve doğal gaz dışındaki birincil enerji kay-
naklarının tümü mevcuttur. Bu rezervler içerisinde ise kömür 
rezervlerinin önemli bir yeri vardır. Ülkemizde de bulunan 
birincil enerji kaynaklarının görünür, muhtemel ve mümkün 
rezerv miktarları Çizelge 1’de verilmektedir4.

Türkiye enerji kaynakları değişik bir bakış açısı ile Çizelge 2’de verildiği 
şekilde bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Bu sınıflamada Türkiye’deki 
enerji kaynakları; bilinen ve halen kullanılan enerji kaynakları, kulla-
nılmaya yeni başlanılan enerji kaynakları ve gelecekte kullanılması 
muhtemel enerji kaynakları olmak üzere üç bölüme ayırılmıştır7. 

Türkiye’nin kaynaklar bazında 2013 yılı enerji üretimi, 34,47 tep’tir. 
Bunun, % 58’i kömür, % 10 hidrolik enerji, % 10 petrol ve doğal gaz, 
% 16’sı gayri ticari enerji ve % 6’sı ise diğer kaynaklardır. Türkiye’nin 
2013 yılı enerji tüketimi 119,50 MEP (milyon ton petrol eşdeğeri)’tir. 
Bunun % 32,0 doğalgaz, % 26,0 petrol, % 31,0 kömür ve % 4,0 hid-
rolik ve % 7,0’i ise diğer yenilenebilir ile karşılanmaktadır3.

Gerçekleştirilmiş olan bu çalışma kapsamında öncellikli olarak 
dünyada ve Türkiye’de enerji verileri ile kömür kullanımına yer 
verilmiş, daha sonraki aşmalarda ise Türkiye elektrik enerjisi üreti-
minde kullanılan yerli kömür kaynaklarının önemi vurgulanmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de Kömür
Dünyada Kömür
Günümüzde dünya kömür rezervlerinin petrol ve doğalgaza 
göre çok daha yeterli olduğu açık olan bir gerçektir. Dünya 
kömür rezervleri, yetmişten fazla ülkenin sınırları içerisinde 
yer almaktadır. 2012 yılı itibariyle Dünyanın toplam (görünür 
+ muhtemel + mümkün) kömür rezervleri 826 milyar tondur. 
Ülke bazında ABD 238 milyar ton olan kömür rezerviyle 
dünya kömür rezervlerinin % 28,8’ine sahip iken Rusya % 19, 
Çin % 14, Avustralya % 9,2, Hindistan %  7,1, Ukrayna % 4,1, 
Kazakistan % 3,8, G. Afrika % 3,7 diğer ülkeler ise % 10,4’üne 
sahiptirler.

Dünya kömür üretimi 2012 yılında 7,8 milyar ton olarak ger-
çekleşmiş olup bugünkü üretim hızıyla kömürün 119 yıl daha 
dünya enerji talebini karşılayacağı görülmektedir. Önemli 
kömür üreticileri Çin, A.B.D., Hindistan, Avustralya, Rusya, 
Endonezya, ve Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. En büyük tüketici 
ise Çin olup, 2010’da 6,62 milyar ton olan dünya kömür tüke-
timinin yaklaşık % 50’sini sarf etmiştir. Diğer önemli tüketici 
ülkeler A.B.D., Hindistan, Rusya, Almanya, Güney Afrika ve 
Japonya’dır. IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) gelecek 25 yılda 
dünya kömür tüketiminin % 25 artacağını tahmin etmektedir. 
Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda ve dünyanın birçok geliş-
miş ülkesinde elektrik üretimi kömüre dayanmaktadır. 

Enerji kaynaklarının gelecekteki kullanımlarına ilişkin olarak 
tahminlerini her yıl güncelleyen Uluslararası Enerji Ajansı, 
gelecekteki kömür tüketim tahminini her yıl bir önceki yıla 
göre arttırmaktadır. Ajans’ın, 2030 yılı kömür kullanımına 
ilişkin referans senaryo tahminleri; 2005 tarihli çalışmasında 
% 21,8 ve 2006 tarihli çalışmasında ise % 22,9 iken, 2007’de % 
26, 2008’de % 28,2, 2009’da % 28,8, 2010’la 2011’de % 29,1 ve 
2012’de ise % 29,3 şeklinde sürekli artış göstermiştir5.

Kömürün, elektrik üretiminde kullanım payı ise daha da çarpı-
cıdır. 1973 yılında elektrik üretiminde % 38,3 oranında kulla-
nılan kömürün payı 2009 yılında % 40,6’ya yükselmiştir. Aynı 
dönemde, doğalgazın elektrik üretimindeki payı % 12,1’den 
% 21,4’e çıkmış, petrolün payı ise % 24,7’den % 5,1 düzeyine 
gerilemiştir. Uluslararası Enerji Ajansı, kömürün 2009 yılında % 
40,6, 2011 yılında % 41,2 olan elektrik enerjisi üretimi amaçlı 
kullanım payının 2030 yılında % 42,6 düzeyine yükseleceğini 
tahmin etmektedir. Aynı konuda ABD Enerji Bakanlığı’nın tah-
mini ise % 36 düzeyindedir5.

Elektrik üretiminde kömürün kullanım oranları Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde % 93, Polonya’da % 92, Avustralya’da % 77, 
Çin ve Kazakistan’da % 70, Hindistan’da % 69, İsrail’de % 63, 
Çek Cumhuriyeti’nde % 60, Fas‘ta % 55, Yunanistan’da % 52, 
ABD’de % 49, Almanya’da % 46’dır. Kömür yaygın ve ucuz bir 
enerji kaynağı olarak hayati önem taşımakta ve enerji arzında 
güvenirliğini korumaktadır. Bugün dünyanın primer enerji 
üretiminin % 25 - 28’i ve elektrik üretiminin % 41’i kömürden 
sağlanmaktadır. Tahminlere göre 2030 yılında kömürden 
elektrik üretim oranı % 44’e ulaşacaktır8. 

Rezerv Miktarları
Kaynaklar Görünür Muhtemel Mümkün Toplam
Taşkömürü (Milyon Ton) 534,6 431,5 368,4 1.334,6
Linyit (Milyon Ton) --- --- --- ---
Afşin - Elbistan 4.917,9 4.917,9
Diğer 4.920,0 1.345,0 262,0 6.527,0
Toplam 9.837,9 1.345,0 262,0 11.444,9
Asfaltit (Milyon Ton) 40,7 29,5 7,3 77,5
Bitümler (Milyon Ton) 1.641,4 --- --- 1.641,4
Hidrolik
GWh/Yıl 129.388 --- --- 129.388
MW/Yıl 36.603 --- --- 36.603
Ham Petrol (Milyon Ton) 44,3 --- --- 44,3
Doğalgaz (Milyar m3) 6,2 --- --- 6,2
Nükleer Kaynaklar (Ton)
Tabii Uranyum 9.129 --- --- 9.129
Toryum 380.000 --- --- 380.000
Jeotermal (MW/Yıl)
Elektrik 98 --- 512 600
Termal 3.348 --- 28.152 31.500
Güneş (Milyon tep)
Elektrik --- --- --- ---
Isı --- --- --- 32,6
Rüzgar
Elektrik (MW) --- --- --- 48.000
Isı --- --- --- ---
Biyokütle (Milyon tep)
Elektrik --- --- --- 2,6
Isı --- --- --- 6,0

 
Çizelge 1. Türkiye birincil enerji kaynakları rezervleri4.

Bilinen ve Halen 
Kullanılan Enerji 

Kaynakları

Yeni Kullanılmaya 
Başlanılan Enerji 

Kaynakları

Gelecekte Kullanılması 
Muhtemel Enerji 

Kaynakları
Hidrolik Enerji Güneş Enerjisi Nükleer Enerji

Kömür Rüzgar Enerjisi Gaz Hidrat

Petrol ve Doğal Gaz Biyoyakıt Enerjisi Hidrojen Enerjisi

Jeotermal Enerji
Bor Maddenin Enerji 
Alanında Kullanımı
Deniz Dalga Enerjisi

 
Çizelge 2. Türkiye enerji kaynakları sınıflaması6.
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Türkiye’de Kömür
535 milyon tonu görünür olmak üzere yaklaşık 1,3 milyar ton 
taş kömürü ve 9,8 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde 
toplam 11,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bununla 
beraber, ülkemizin linyit potansiyeli henüz tam olarak ortaya 
konmuş değildir. Türkiye’de kömür genel olarak linyit ve taş-
kömürü başlıkları altında değerlendirilmekte olup taşkömürü 
rezervleri TTK tarafından, linyit rezervlerimiz ise Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel 
sektör tarafından işletilmektedir. Taş kömürlerinin tamamı lin-
yitlerin ise % 86’sı kamuya ait ruhsat sınırları içinde bulunmak-
tadır. Linyit rezervleri ülke geneline yayılmıştır. Hemen hemen 
bütün coğrafi bölgelerde ve kırktan fazla ilde linyit rezervlerine 
rastlanılmaktadır. Linyit rezervlerinin % 21’i TKİ, % 42’si EÜAŞ, 
% 23’ü MTA ve % 13’ü ise özel sektör elindedir. Türkiye’de 39,5 
milyon tonu görünür, 29,4 milyon tonu mümkün olmak üzere 
toplam 76,3 milyon ton asfaltit rezervi bulunmaktadır. Ayrıca 
1,6 milyar ton da bitümlü kömür bulunmaktadır3. 

Ülkemizdeki linyit üretimi; enerji sektörü (termik santral), sanayi 
sektörü ve ısınma (konut) sektörü olmak üzere 3 ana sektörün 
taleplerinin karşılanmasına yöneliktir. 2012 yılı itibariyle, linyit 
üretiminin % 50’si TKİ, geri kalan ise EÜAŞ ve özel sektör tarafın-
dan yapılmıştır. Linyit tüketiminde en büyük pay % 82 ile termik 
santrallere aittir. Türkiye kömür üretimi 2010 yılında taşkömü-
ründe 2,87 milyon ton, linyitte ise 75,6 milyon ton olmuştur3.

Türkiye Kurulu Gücü ve Elektrik Üretimi 
Ülkemizde ilk elektrik santralinin 1902 yılında Mersin - Tarsus’ta 
özel bir şirket tarafından kurulmasını müteakip, ilk termik sant-
ral da 1913 yılında İstanbul - Silahtarağa’da hizmete girmiştir12. 

Türkiye kurulu gücü 1970’de 2.234 MW iken, 2000 yılına 27.264 
MW, 2009’da 41.747,8 MW, 2011’de 53.235 MW ve 2014 yılında 
ise 66.134 MW olmuştur. 2014 yılı verilerine göre bu kurulu gücün 
% 35’i hidroelektrik (barajlı+akarsu), % 32’si doğalgaz + LNG, % 
19’u kömür (yerli + ithal), % 5’i rüzgar, % 0.1’i jeotermal ve % 9’u 
ise termik - diğer enerji kaynaklarıdır (Şekil 1). Gerçekleştirilen 
projeksiyonlara göre Türkiye’nin yıllık kurulu gücünün 2015 
yılında 60.900 MW, 2020 yılında 66.407 MW seviyesine ulaşacağı 
beklenmektedir. Türkiye’nin elektrik tüketimi ekonomik büyüme 
hızıyla doğrudan bağlantılı seyir izlemektedir. Ekonomik büyüme 
hızının arttığı yıllarda, elektrik tüketiminde büyümeye paralel 
bir artış görülmektedir. Ancak küçülme olduğu yıllarda, elektrik 
tüketiminde düşüş görülme ihtimali daha düşüktür, onun yerine 
tüketim artış hızında yavaşlama izlenmektedir.

Türkiye’nin elektrik üretiminin son yirmi yılda ortalama % 7,0 
oranında artarak, 1990 yılında 58 milyar kWh’dan 2009 yılında 
195 milyar kWh/yıla, 2011 yılında 228,4 milyar kWh/yıla, 2013 
yılında ise 239,3 milyar ulaştığı görülmektedir. 1990 yılında 
üretilen elektrik % 35 kömür, %18 doğalgaz, % 40 hidrolik, % 
6,8 petrol, % 0,2 rüzgar ve jeotermal kaynaklardan elde edilir-
ken, 2013 yılında % 25,4 kömür, % 44,0 doğal gaz+LNG, % 24,7 
hidroelektrik (barajlı + akarsu), % 3,1 rüzgar, % 0,5 jeotermal ve 
diğer kaynaklardan oluşmaktadır (Şekil 2).

Üretim kapasite projeksiyonlarına göre bu artışın, önü-
müzdeki on yıllık süreç içinde de devam edecek olup, yıllık 
ortalama talep artışının yüksek talep serisinde yüzde % 75 
ve düşük talep serisinde ise % 6,7 seviyelerinde oluşması 
beklenmektedir. Bu tahminlere göre Türkiye’nin yıllık 
elektrik tüketiminin 2015 yılında 291 - 303 milyar kWh/yıl, 
2020 yılında 398 - 433 milyar kWh/yıl seviyesine ulaşacağı 
beklenmektedir10.

Türkiye elektrik tüketimi, son 10 yıllık dönemde yılda orta-
lama % 4,4 artış göstermiştir. Türkiye’nin elektrik tüketimi 
artarak, kriz yılları olan 2001 ve 2009 dışında daralma 
görülmemiştir. 

1984 yılında 3096 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle bir-
likte elektrik sektöründe özelleştirme çalışmaları başlamış-
tır. 1984 yılında kurulu güç toplamında % 85 olan kamu 
payı 2009 yılında %  54,1; 2010 yılında % 48,8, 2011 yılında 
% 46,8, 2012 yılında % 41,7 ve bu azalma devam ederek 
2013 yılında ise % 37,1 seviyesine inmiştir. Önümüzdeki 
yıllarda da bu durumun devam etmesi beklenmektedir. 
1984 yılında Türkiye toplam elektrik üretiminde % 87,2 
olan kamu payı, 2009 yılında % 45,9; 2010 yılında % 45,2, 
2011 yılında % 38,9, 2012 yılında % 37,9 ve bu azalma 2013 
yılında ise % 33,4 seviyesine gerilerken buna paralel olarak 
da toplam üretimde özel sektör payı artmıştır. Burada göze 
çarpan diğer bir önemli durum da; özellikle 1995 yılından 
sonra, Türkiye elektrik sektöründe, kamu payı sürekli 
olarak azalırken özel sektör payı artmıştır. Kurulu güç ve 
toplam elektrik üretiminde kamu - özel sektör paylarının 
1984 - 2013 yılarına göre gelişimi Şekil 3 ve Şekil 4’de veril-
mektedir. 

Şekil 1. Türkiye’de 2014 yılı elektrik enerjisi kurulu gücü10

Şekil 2. Türkiye’de 2013 yılı elektrik enerjisi tüketimi11
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Türkiye Elektrik Üretiminde Yerli Kömür Kullanımı ve 
Stratejik Açıdan Değerlendirilmesi
Son yıllarda Türkiye’nin, kurulu gücü ve elektrik üretiminde yerli 
kaynaklar kullanımı hiç de azımsanamayacak bir şekilde azal-
makta ve dışa bağımlılık, artan bir şekilde devam etmektedir.  
Türkiye’de enerji üretimi için kullanılan tesislerin yaklaşık % 45 
- 50’sinin doğalgaz, % 9 - 10’unun ithal kömür ve % 3 - 4’ünün 
fueloil olmak üzere kullandığı, buna göre ülkemizde üretilen 
elektriğin % 57 - 64 dolayında ithal kaynaklardan sağlandığı 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca önümüzdeki yıllarda bu durumun 
artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de şu anda 
yerli kömüre dayalı kurulan termik santrallerin toplam kurulu 
gücü 8.536 MW olup, eklenebilecek kurulu güç 15.880 MW ve 
toplam potansiyel ise 25.111 MW seviyesindir (Çizelge 3).

Bütün bunların yanı sıra, elektrik üretiminde kullanılan yerli kay-
naklarımızdan linyit potansiyelimizin sadece % 33’lük kısmı kul-
lanılmak suretiyle yaklaşık 38,9 milyar kWh/yıl, taş kömürünün 
ise % 21’lik kısmı değerlendirilmek suretiyle yaklaşık 2,3 milyar 
kWh/yıl elektrik üretimi yapılmaktadır. Oysaki bu kaynakların 
% 100 kapasite ile değerlendirilmeleri sonucunda yerli linyitle-
rimizden yaklaşık 118 milyar kWh/yıl, taş kömürlerimizden ise 
yaklaşık 11 milyar kWh/yıl elektrik üretilebilecektir.

Kömürün doğalgaza karşı rekabet gücü olmasına rağmen, 
geçmiş yıllarda verilen yanlış kararlarla kömürün önemi 

düşürülmüştür. Alım garantili “al ya da öde” 
şeklindeki doğalgaz alım anlaşmaları nede-
niyle enerji kaynaklarının pazarlanmasında 
rekabet ortadan kaldırılmıştır.

Kömür, bugün olduğu gibi gelecekte de 
en büyük enerji kaynaklarından biridir. 
Bunun farkında olan ülkeler, zengin kömür 
rezervlerine sahip ülkelerde kömür ocakları 
satın almışlardır ve almaya devam etmekte-
dirler. Gelecekte ithal kömüre bağımlı olma 
durumundaki Türkiye’nin, üstünde durması 
gereken konulardan biri budur.

Türkiye’de özellikle 2000 yılından bu yana 
elektrik enerjisinde her yıl artan bir şekilde 
ithal kömür kullanımı başlamış ve bu durum 
kurulu güçte ve elektrik üretiminde kendisini 
göstermiştir. 

1999 yılında Türkiye’nin kurulu gücü top-
lamı 26.119 MW olurken, kömür kurulu 
gücü 6,67 MW (% 25,6) olarak gerçekleşmiş 
ve bunun tamamı yerli kömür olmuştur. 
2000 yılında ise Türkiye kurulu gücü toplam 
27.264,9 MW olurken, bu dönemde ithal 
kömür kullanımı da başlamış, kömür kurulu 
gücü 6,99 MW (% 25,6) olarak gerçekleşmiş, 
ancak bunun % 97,92’si yerli, % 2,08’i ise 
ithal kömür olmuştur. Bu olumsuz durum 

ithal kömür lehine artarak devam etmiş, 2012 yılında Türkiye 
kurulu gücü toplam 57.060 MW olurken, bu dönemde kömür  

Şekil 3. 1984 - 2013 Türkiye kurulu gücün kamu - özel sektör pay değişimleri.

Şekil 4. 1984 - 2013 Türkiye elektrik üretiminin kamu - özel sektör pay değişimleri.

Saha Adı Rezerv
(1000 Ton)

Kurulu Güç (MW)

Mevcut Başlanan Yapılabilir Toplam

Afşin - Elbistan 5.000 2.795 7.205 10.000

Afşin - Elbistan* 515 1.300 1.300

Adana - Tufanbeyli 424 1.050 1.050

Adıyaman -Gölbaşı 51 150 150

Ankara -Çayırhan 340 640 300 940

Bolu - Göynük 38 135 135 270

Bursa - Orhaneli - Keles 100 210 210

Çanakkale - Çan 83 320 320

Çankırı - Orta 94 170 170

Eskişehir -Mihalıççık 55 290 290

Konya - llgın 143 500 500

Konya -Karapınar* 1.280 2.500 2.500

Kütahya -Tunçbilek 283 865 800 665

Kütahya -Seyitömer 152 600 600

Manisa - Soma 666 1.034 600 1.634

Muğla - Milas 277 1.050 1.050

Muğla - Yatağan 161 630 630

Tekirdağ - Saray 129 300 300

Sivas - Kangal 79 457 457

Şırnak - Asfaltit 76 135 270 270 675

Bartın - Amasra 408 1.100 1.100

Zonguldak - Çatalağzı 884 300 300

TOPLAM 11.238 8.536 695 15.880 25.111
 

Çizelge 3. Türkiye kömür rezervlerinin kurulu güç bakımından termik santral 
potansiyeli (TMMOB - MMO, 2010’dan değiştirilmiş).
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kurulu gücü 12.047 MW (% 21,12) olarak gerçekleşmiş, bunun 
% 69,53’ü yerli, % 30,47’si ise ithal kömür olarak gerçekleşmiş-
tir. 2013 yılı sonu itibariyle ise kurulu güç 64.044 MW, kömür 
kurulu gücünün % 19,7 olarak gerçekleşmiş, bunun % 68,08’si 
yerli, % 31,90’si ise ithal kömür olmuştur (Şekil 5).

Yapılan projeksiyonlara göre 2015 yılında Türkiye’nin kurulu gücü-
nün 66.406,8 MW, kömür kurulu gücünün 14.840,4 MW (% 22,34) 
olarak gerçekleşmesi beklenirken, bunun 
% 65,76’sının yerli, %  34,23’nün ise ithal 
kömür olması planlanmaktadır (Şekil 6).

Elektrik üretiminde de durum bundan 
pek farklı değildir. Durum kurulu güce 
paralel olarak devam etmiştir. 1999 
yılında Türkiye toplam elektrik üretimi 
123.247,4 milyar kWh/yıl olurken kömür-
den elde edilen elektrik miktarı 38.215,9 
milyar kWh/yıl (% 31) olarak gerçekleşmiş 
ve bunun tamamı yerli kömür olmuştur. 
2000 yılında ise Türkiye elektrik üretimi 
toplam 124.921,6 milyar kWh/yıl olurken, 
bu dönemde ithal kömür kullanımı da baş-
lamış, kömürden üretilen elektrik miktarı 

38.186,3 milyar kWh/yıl (% 30,56) olarak 
gerçekleşmiş, ancak bunun % 98,31’i 
yerli, % 1,7’i ise ithal kömür olmuştur. Bu 
olumsuz durum ithal kömür lehine arta-
rak devam etmiş, 2012 yılında Türkiye 
elektrik üretimi 239.496 milyar kWh/yıl 
olurken, bu dönemde kömürden elde 
edilen elektrik miktarı 67.164,45 milyar 
kWh/yıl (% 28,0) olarak gerçekleşmiş 
bunun % 56,50’si yerli, % 43,49’u ise ithal 
kömür olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı 
sonu itibariyle ise elektrik üretim miktarı 
239.293,293 milyar kWh/yıl olurken, 
kömürden elde edilen elektrik miktarı 
% 25,8 olarak gerçekleşmiş bunun % 
52.18’si yerli, % 47,80’u ise ithal kömür 
olarak gerçekleşmiştir (Şekil 7).

2015 yılında Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık 303.140 milyar 
kWh/yıl, kömür kurulu gücünün 89.764 milyar kWh/yıl (% 29,61) 
olarak gerçekleşmesi beklenirken, bunun % 50,7’sinin yerli, % 
49,3’nün ise ithal kömür olması planlanmaktadır (Şekil 8).

2000 - 2015 yılları arasında Şekil 5 ve 6’da görüldüğü gibi gerek 
Türkiye’nin kurulu gücü, gerekse elektrik üretiminde kömür 
kullanımının Türkiye ihtiyaçları oranında bir artış göstermediği 
görülmektedir. Bütün bunların yanı sıra ithal kömür kullanı-
mında belli bir artış dikkat çekmektedir.

Sonuçlar 
Ülkelerin ihtiyacı olan enerji; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme 
düzeyi, sanayileşme, kentleşme ile birlikte teknolojik gelişmiş-
lik gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Bütün bunların yanı sıra, enerjiyi pahalıya 
kullanan ülkeler büyük ekonomik zorluklar yaşamaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansının tahminlerine göre dünya birincil 
enerji talebinin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi 
beklenmektedir. Buna paralel olarak Türkiye birincil enerji 
ihtiyacı da artarak devam edecektir. 

Şekil 5. 2013 Yılı sonu itibariyle Türkiye kurulu gücünde yerli ve ithal kömür miktarları10

Şekil 6. 2000 - 2015 yılları Türkiye kurulu güç gelişiminde kömürün durumu

Şekil 7. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye elektrik üretiminde yerli ve ithal kömür miktarları10
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Dünyada birincil enerji kaynakları rezervleri açısından bir 
değerlendirme yapıldığında kömür rezervlerinin petrol ve 
doğalgaza göre çok daha yeterli olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle dünya elektrik enerjisi üretiminde kömür kullanımı 
artarak devam edecektir. Türkiye’de ise dünyanın tersine, 
kömürden elektrik enerjisi elde edilme noktasında tam bir 
yarar sağlanamamaktadır. Kömür, bugün olduğu gibi gele-
cekte de en büyük enerji kaynaklarından biridir. Bunun far-
kında olan ülkeler, zengin kömür rezervlerine sahip ülkelerde 
kömür ocakları satın almışlardır ve almaya devam etmekte-
dirler. Gelecekte ithal kömüre bağımlı olma durumundaki 
Türkiye’nin üstünde durması gereken konulardan biri budur. 

Türkiye’de kömürün doğalgaza karşı rekabet gücü olmasına 
rağmen geçmiş yıllarda hükümetlerce verilen yanlış enerji 
kararları nedeniyle kömürün önemi düşürülmüştür. Bütün 
bunların doğal bir sonucu olarak da elektrik enerjisi üretiminde 
kömür kullanımı azalmıştır.

Türkiye elektrik enerjisi üretiminde elinde bulundurmuş 
olduğu yerli kömür kaynaklarını tam olarak değerlendireme-
mektedir. Bu kaynakların değerlendirilmesi ülkemiz açısından 
çok önemlidir.

Türkiye linyit kaynaklarının büyük bölümü Kangal’dan güneye, 
önce Afşin-Elbistan’a, sonra Adana-Tufanbeyli’ye uzanan, ora-
dan Konya Karapınar’a kıvrılan bir yay üzerindedir. Bu kaynak-
lar elektrik üretimi için değerlendirmeye uygundur. Türkiye’de 
bulunan ve elektrik üretimi açısından uygun olan alanlarda, 

kömür kaynaklarının değerlendirilebilmesi için titiz bir şekilde 
rezerv tespiti, kömür madenciliği planlaması, santrallar için yer 
seçimi, yerleşim planlaması ve imar düzenlemelerinin yapıl-
ması öncelikli olarak yapılmalıdır.

Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılıktan 
kurtulmak için yerli kaynaklarımızın başında gelen kömüre 
yönelmesi gerekmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki yıllar-
daki stratejik planlamalarda, elektrik eldesinde doğalgaz ve 
ithal kömürün payı azaltılmalı, yerli kömürlerimizin payı ise 
arttırılmalıdır. 

Türkiye’de, ithal kömüre dayalı santralların tesisi son yıllarda 
hız kazanmıştır. Ülkemizde özellikle 2000 yılından başlayarak 
artan bir şekilde elektrik enerjisi üretiminde ithal kömür kul-
lanımı başlamış olup, bu durum artarak devam etmiştir. İthal 
kömür  kaynaklıelektrik enerjisi eldesinin artarak devam etmesi 
önümüzdeki yıllarda da beklenmekle birlikte, bu ülkemiz açı-
sından olumsuz bir durumdur. Bu bağlamda Türkiye’nin var 
olan yerli kömürlerinin değerlendirilmesi ve bütün bunların 
yanı sıra kömür aramalarına hız verilerek, kömürlerimizin 
enerji sektörümüzün hizmetine sunulması gerekmektedir. 
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Yer Altı Kömür Madenciliğinde 
İş Kazaları ve Teknolojik Altyapı 

Geçmişten Bugüne Kömür Madenciliği ve 
Meydana Gelen İş Kazaları
Kömür madenciliği tarihine bakıldığında, ilk kömür üretiminin 
yer üstünde görülen ve mostra diye tabir edilen damarlardan 
gerçekleştirildiği bilinse de özellikle sanayi devriminin ortaya 
çıkışıyla birlikte daha büyük çaplı üretimler için madencilik 
faaliyetleri yer altına inmeye başladı. 1850’li yıllardan 1970’li 
yıllara kadar geçen süreçte maden ocaklarında, özellikle kömür 
madeni işletmelerinde meydana gelen kazalarda binlerce işçi 
yaralanırken binlerce işçi de hayatını kaybetti. 

İkinci dünya savaşına kadar 
kömür, sanayileşmiş ülkelerin 
ekonomisi için büyük bir 
önem taşıdı. 1950’de bile 
kömür, dünya enerji kayna-
ğının % 58’ini sağlamaktaydı. 
1974 yılına gelindiğinde ise 
bu oran petrol ve doğal gaz 
üretimindeki önemli artışlar 
yüzünden % 29’a kadar geri-

ledi. 1973’te görülen petrol fiyatlarındaki büyük artışlar ve petrol 
- gaz rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle 1950’li yılların ortaların-
dan beri kömür sanayini kısıtlama politikası gütmüş birçok ülkede 
kömür üretimi yeniden canlanmaya ve artış göstermeye başladı.

Geçmişten bugüne kadar teknolojik yenilikler, gelişmiş ülke-
lerde ekonomik olarak kalkınmanın en önemli faktörlerinden 
birisi olarak ortaya çıktı. Bu dönemde, farklı sektörlere ait farklı 
teknolojik gelişme hızları ortaya çıkarken bu hızdan en az payı 
alan genellikle madencilik sektörü oldu. Ancak madencilik 
sektörü ve özellikle kömür madenciliğinde beklenen teknolojik 
gelişim, yeterli hızda değilmiş gibi gözükse de küresel dünyanın 
getirdiği ve kullanımı mecbur kılınan bazı yeniliklerle de maden-
cilik sektörü, teknolojik gelişimin her zaman içinde yer aldı.

İlerleyen süreç ile birlikte kömür madenciliğinde teknolojik 
gelişmelerin sektöre yansımaları da farklılaştı. Teknoloji, 

zamanla sektörde genel olarak üretimi arttırmaktan çok mali-
yet azaltıcı bir karakter olarak ön plana çıktı. 

Kömür üretim maliyetlerinin ayarlanmasında ne kadar tek-
nolojiden faydalanılsa da madencilik sektörü iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının en fazla görüldüğü sektörlerden birisi 
oldu. Türkiye’de son yaşanan Soma faciası ve son yıllarda bu 
tür kazaların sıklıkla tekrarlanması; maden ocaklarının yapısı, 
işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili soruları her zaman gündemde 
tuttu. Sadece kömür madenciliğinde, 1991 - 2008 döneminde 
iş kazaları ve meslek hastalığı nedeniyle toplam 2.554 kişi 
hayatını kaybederken sürekli iş göremez hale gelenlerin sayısı 
ise 13.087 olarak kayıtlara geçti. 

Ülkemizde meydana gelen maden kazaları ile ilgili istatistiksel 
veriler incelendiğinde, kazalardaki ölüm sayılarının taş kömürü 
ve linyit ocaklarında farklılık gösterdiği de görülmektedir. 2007 
yılında milyon ton başına düşen ölüm sayısı*; taş kömürü ocakla-
rında linyitin 30 katı olarak gerçekleşirken yıllara göre bakıldığında 
ise aradaki fark değişmekle birlikte yine de her yıl, taş kömürü 
ocaklarındaki ölüm oranı linyitin oldukça üzerinde olmuştur.

Taş kömürü üretimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve taşe-
ronları tarafından yapılması dışında 2000 yılı sonrasında özel 
işletmeler tarafından da gerçekleştirilmeye başlandı. Yaşanan 
maden kazaları sonucu meydana gelen ölüm oranlarına, TTK 
ve özel işletilen maden ocakları ayrımında bakıldığı zaman, 
özel işletmelerde daha fazla olduğu görülmektedir. Tabii 
buradaki önemli husus, özel işletme olarak tabir edilen maden 
ocaklarında 2000 yılından itibaren üretim yapıldığı ve asıl üre-
timin de 2005 yılından itibaren artırıldığıdır.

ABD’de meydana gelen maden kazalarını tarihsel açıdan ince-
lediğimizde de 1940’lara kadar maden kazalarında ve ölüm 

Soma’da meydana gelen maden faciasının ardından, ülkemizde işletilen 
kömür madenleri yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle, ülkenin büyüme 
hedeflerinin yüksek olduğu, kömürden enerji elde etmenin çokça dile 
getirildiği ve bu hedefin gerçekleştirilmeye çalışıldığı dönemde meydana 
gelen bu denli büyük bir faciaya, kontrolsüz bir üretimin sebep olup 
olmadığı ise halen araştırılmaya ve tartışılmaya devam ediliyor. Soma’da 
yaşanan facianın ardından konuşulması ya da söylenmesi gereken pek 
çok şey varken, halen kazanın nasıl meydana geldiği bilinmediği ve yasal 
süreç devam ettiği için bizler adına ancak madenlerimizde güvenlik zafi-
yetlerini ve kullanılan son teknolojileri dile getirmek mümkündür.

Volkan Okyay
Maden Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@madencilik-turkiye.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com

İş sağlığı ve 
güvenliği kavramı, 

bir kültür ve
eğitim meselesi 

olarak önümüze 
çıkıyor

* Madencilik Türkiye Dergisi olarak “milyon ton üretim başına düşen ölüm sayısı” ifadesini 
etik bulmadığımızı, böyle bir oranın insani açıdan çok da uygun bir ifade olmadığını  
ancak ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan bir ifade olması 
sebebi ile bu yazımızda kullanmak durumunda kaldığımızı belirtmek isteriz.



sayılarında önemli artışlar meydana gelmiştir. 1940 - 1950 
yılları arasında düşmeye başlayan ölüm oranları, 1950’li yıllar-
dan 1970’lere kadar bir değişim göstermemiştir. Ancak ABD’de 
hem kaza sayıları hem de ölüm oranlarında 1970’lerden sonra 
daha keskin bir düşüş meydana gelmiştir. 1940’lı yıllara kadar 
görülen kazalar ve ölümlerdeki artışlar sonucunda, 1940’tan 
itibaren kömür madenciliği iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa-
lar çıkarılmış, maden ocaklarındaki sorunlar ve iş güvenliğini 
tehlikeye sokan durumlar ile ilgili yeni teknolojiler geliştirilmiş 
ve yaygınlaştırılmıştır. Ülkede 1960 yılından itibaren iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar hızlandırılmış, bu 
gelişmeler ışığında ABD’de ölümlü maden kazalarının oranları 
özellikle 1970’lerden itibaren hızla düşmüştür.

ABD’den sonra dünyanın en önemli kömür üreticilerinden biri 
olan Çin’de ise hızla gelişen ve büyüyen ekonomi ile birlikte 
madenlerde meydana gelen kaza sayılarında ve ölümlerde 
önemli derecede artışlar meydana gelmiştir. Artan ölüm 
oranları sonrası Çin tarafından 2004 yılında maden ocaklarının 
yenilenmesi kararı alınmış ve 2004 - 2006 döneminde maden 
ocaklarında yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Gerçekleştirilen 
bu çalışmaların ardından, 2004 yılından itibaren ülkede maden 
kazaları sonucu ölüm oranlarında büyük düşüşler meydana 
gelmiştir. Ayrıca Çin’de yeniden yapılandırma ile birlikte küçük, 
verimsiz ve zarar eden maden ocakları da kapatılmıştır. 

ABD ve Çin’de gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki reformların, ölümlü kaza oranlarında büyük düşüşlere 
sebep olduğu görülürken ülkemizde de madenler için bir iş 
sağlığı ve güvenliği reformunun yapılması zamanının geldiği 
görülüyor. Özellikle iş kazaları konusunda ufak değişiklikler-
den, rötuşlardan farklı olarak daha geniş kapsamlı bir hukuksal 
çalışmanın yapılması ve bunun da hayata geçirilmesi büyük 
önem arz ediyor.

Tüm bu çalışmalar yapılırken de ülkenin madenlerinin 
kendine has özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Örneğin; Almanya’da yer alan bir taş kömürü madeninin şart-
larıyla Zonguldak’ta yer alan taş kömürü işletmesinin şartla-
rının aynı olmaması, iş sağlığı ve güvenliği açısından alınacak 
önlemlerin de farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu sebeple 
madenlere standart uygulamalar yapmak yerine daha özel 
önlemler almalı, madenlerin kendisine has karakteristik 
özellikleri, jeolojik şartları ve mineral özelliği göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Yer Altı Kömür Madenlerinde İş Kazalarının Nedenleri
Yer altı kömür madenlerinde iş kazalarının nedenleri üzerine 
yapılan araştırmalardan, modern tekniklerin kullanıldığı bir 
maden ocağı ile klasik yöntemler ile çalıştırılan bir maden 
ocağının karşılaştırıldığı bir çalışmada, yeni teknolojilerin 
kullanılmasının, klasik yöntemlere göre hem verimliliğe, hem 
de iş güvenliğine fayda sağladığını göstermiştir. Bununla 
birlikte iş güvenliğini geliştirmek üzerine sistematik eğitim 
programlarının da üzerinde durulmuş ve pozitif etkisi gözler 
önüne serilmiştir. 
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Bugüne kadar meydana gelen kazalarda elde edilen veriler-
den yola çıkılarak madenlerde meydana gelen kazalar sonucu 
ortaya çıkan ölümlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yaşanan eksik uygulamalardan kaynaklandığı görülmüştür. 
Kazalar ve ölümlerin nedenleri arasında havalandırma sistem-
lerindeki sorunlar, kaçış yolları yetersizliği, kişisel koruyucu 
donanımların yetersizliği gibi altyapı ve teknolojik sorunlar 
sayılmaktadır. Bu tür problemlerin önlenebilir olduğu ve iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve yaptırım yetersizlikle-
rinden kaynaklandığı üzerinde önemle durulmaktadır. 

Ülkemizde faaliyet gösteren maden ocaklarında meydana 
gelen patlamalar ve yangınların nedenleri araştırıldığında; 
genel nedenlere benzer şekilde, üretim yönteminin gerekle-
rinin tam olarak yerine getirilmemesi, üretim plan ve projesi-
nin bulunmaması ve havalandırmadaki eksiklik ve aksaklıklar 
birinci sırada yer almıştır.

Yer Altı Kömür Madenciliğinde Yeni Teknolojiler
Gelişen teknolojinin madencilik sektörüne ne denli yansıdığını 
ve bu konuyla ilgili yeni bazı uygulamaları zaman zaman der-
gimizde de siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Ancak bilindiği 
üzere ülkemizde  maden teknolojilerinin kullanımı maalesef 
aynı hızda gerçekleşmiyor. 

Özellikle 15 - 20 yıl öncesinin teknolojisi ile kurulmuş bir made-
nin tekrar yeni bir teknolojiye dönüştürülmesi hem ekonomik 
olarak hem de zaman açısından önemli bir sorun oluşturmakta. 
Ancak tüm bunlar yeni teknolojilerin kullanımına ve güvenli 
yer altı madenciliğinin oluşturulmasına bir engel olarak da 
gösterilmemelidir.

Yer altında çalışmanın en büyük zorluklarından biri bilindiği 
üzere yer altında haberleşmedir. Özel durumların yaşandığı 
anlarda ise yer altında iletişim çok daha büyük bir önem 
kazanmaktadır. Yer altında kaza yaşanmaması açısından 
yapılacak çalışmalar yanında olası her türlü olumsuzluğa 
hazırlıklı olmanın da insan hayatı için büyük önem arz ettiği 
bilindiğinden her hangi bir kaza anında yer altından sağla-
nacak bir iletişimin onlarca madencinin hayatının kurtarılma-
sına önemli bir fayda sağlayacağı da aşikar. Sektörün ihtiyacı 
olan bu mobil teknolojiler alanında birçok üretici firma 
dünya üstünde faaliyetlerine ve Ar-Ge çalışmalarına devam 
etmekte, yeni mobil teknolojiler konusunda çözümler ve 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Yeni teknolojilerin kullanıldığı, üst düzey güvenlikli maden-
lerin yer aldığı ABD’de 2006 yılında çıkan bir yasa ile yer altı 
kömür madenlerinde kablosuz haberleşme ve elektronik takip 
sistemleri kullanımı mecbur kılınmıştır. Yer altı maden güveliği 
konusunda atılan bu adım ile yer altında çalışan tüm maden-
ciler ile irtibat sağlanabildiği gibi, her bir madencinin takibi 
de tek tek gerçekleştirilebilmektedir. Bu da yer altında oluşan 
olağanüstü bir halde daha doğru bilgi akışını sağlamakta ve 
yer üstünden yapılacak müdahale için de önemli bir avantajı 
işverene getirmektedir.

Yer altı kömür madenciliğinde kullanılması gereken mobil 
ve kablosuz teknolojiler  dışında, küçük ve maliyeti düşük 
depolama ve hesaplama parçalarının kullanımı, ileri gözet-
leme (monitoring) sistemleri ve düşük maliyetli bataryalar yer 
alırken, bunlar servis ve çalışan verimliliğini arttıracağı gibi 
güvenlik açısından önemli fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. 

Yer altında haberleşme lüksüne sahip olmak kadar özellikle 
kömür madenlerinde yer altında meydana gelen gaz sızıntıla-
rına karşı da dijital takip sistemleri büyük önem kazanmaktadır. 
Özellikle yer altı kömür madenlerini her an müdahale edilmesi 
gereken bir hasta gibi düşünmemiz gerekirse anlık her türlü 
“yaşam fonksiyonunu” da yakında takip etmemiz gerekli. Bu 
sebeple önemli bir rahatsızlığı olan hastanın her anı kontrol 
altında tutulup kayıt altına alınıyormuşçasına bir kömür made-
ninin de “yaşamsal fonksiyonları” takip altına alınmalı, gerekli 
görüldüğü anda en doğru şekilde müdahalesi yapılabilmelidir. 
Ve tüm bunlar bir yer altı kömür madeninin ulaşabildiği tüm 
noktalarda sağlıklı bir şekilde uygulanabilmelidir.

Bir yer altı kömür madeninden, iş güvenliği açısından en 
doğru ve en güvenli veriyi toplayabilmek, o madenin karakteri 
hakkında da doğru bilgiler verecektir. Özellikle kömür üretimi 
yapılan bir madende kömürün kendi kendine yanma durumu, 
kömür yatağının bünyesindeki metan varlığı ve yan kayaçların 
özellikleri gibi hayati fonksiyonlar iyi irdelenmelidir. 

Madende haberleşme, gaz kontrolü gibi yaşamsal fonksiyon-
ların yanında tahkimat sistemi de önemli yer tutmaktadır. 
Özellikle kendi kendine kolay yanabilen bir kömürün işletildiği 
madende, yapılacak tahkimatın da buna göre belirlenmesi 
büyük önem arz eder. Bunun için de yangın ihtimali yüksek 
olan madenlerde çelik tahkimat kullanımı zehirlenmelerin 
önüne geçemese de ahşap tahkimat gibi; yangının büyüme-
sine, daha fazla karbon monoksit ortaya çıkmasına müsaade 
etmeyecektir. Ayrıca çelik tahkimat çok yüksek ısıya dayanabi-
leceğinden ahşap tahkimat gibi yanarak göçüklere de sebebi-
yet vermeyecektir.

Genel olarak bakıldığında tüm bu önlemleri en doğru şekilde 
almamıza rağmen kaza olasılığını sıfırlamış sayılmayız. 
Ülkemizde yaşanan kömür madeni kazalarını incelediğimizde 
de, teknolojik olarak nelerde eksik olduğumuzu biliyoruz. 
Geçmişte yaşanan kazalardan da anlıyoruz ki, ülkemizde 
meydana gelen maden kazalarının birçoğu metan ve kömür 
tozu patlamaları, ocak içi yangınlar ya da gazdan zehirlenme 
vakaları olarak ön plana çıkmakta. Bu da ülkemiz yer altı kömür 
madenciliğinin hem çıkarılacak yeni yasalar ile hukuki olarak 
hem de yeni teknolojilerin kullanımına getirilecek özel kurallar 
ile iş sağlığı ve güvenliği açısından daha sağlıklı bir kömür 
madenciliğine evrilmesini sağlayacaktır.

ILO Sözleşmesi ve Güvenli Kömür Madenciliği
Soma’da yaşanan facianın ardından en çok dile getirilen 
konulardan birisi de Türkiye’nin, iş kazalarının ve meslek has-
talıklarının en yoğun olduğu sektörlerden biri olan madencilik 
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sektörü adına Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1995 
tarihinde ülkelere gönderdiği “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık 
Sözleşmesi”ni halen imzalamamış olmasıdır. Sözleşme, maden 
işletmesi sahiplerine ve hükümetlere önemli yükümlülükler 
ve sorumluluklar getirirken ILO’nun sağladığı bilgilere göre, 
sözleşmeyi bugüne kadar 28 ülke onaylamıştır. 28 ülke arasında 
Brezilya, ABD, Rusya, Ermenistan, Almanya, Zimbabve gibi ülke-
ler yer almaktadır.

16 Mayıs 2014 tarihli Hürriyet Gazetesi web sitesinde yer alan 
haberde, imzalanmayan ILO “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık 
Sözleşmesi” ile ilgili olarak ILO Madencilik uzmanı Martin Hahn’ın 
görüşlerine yer veriliyor. Hahn, Türkiye’nin henüz onaylamadığı 
sözleşmeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor: “Bu sözleşme 
madencilik sektörüne özgü önlemler içeriyor. Ve bu önlemlerin 
tamamı, madencilikte iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarını düzelt-
mek için önemli bir çerçeve çiziyor”.

Türkiye’nin, 155 No’lu “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 
Ortamına İlişkin Sözleşme”yi 2005 yılında, 187 No’lu “İş Sağlığı 
ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ni ise bu yılın 
başında imzaladığını dile getiren Hahn, “Bunlar iş sağlığı ve 
güvenliği açısından iki merkezi sözleşme ve ülke çapında iş sağ-
lığı ve güvenliğinin gelişmesi açısından bir temel oluşturuyor. 
Türkiye’de, madencilik sektörünün önemini göz önüne alırsak 
Türkiye’nin, 176 numaralı sözleşmeyi onaylaması bu sektördeki 
iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını daha odaklı şekilde ele alma-
sını sağlar” şeklinde açıklıyor.

Yine aynı gazetenin aynı haberinde konunun uzmanlarından 
Türk-İş Eğitim Uzmanı Özcan Karabulut’un da görüşlerine yer 
veriliyor. Karabulut, 176 numaralı ILO sözleşmesinin onay-
lanması için daha önce girişimleri olduğunu ancak sonuçsuz 
kaldığını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: “176 No’lu sözleşme 
onaylanmadan, iç hukuka yansıtılmadan, bunun ruhuna uygun 
önlemler alınmadan madenlerde yeterli önlemlerin alınmasının 
güç olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bize göre özellikle maden-
lerde bu iş kazalarının önlenmesi için bu sözleşme onaylanmalı 
ve iç hukuka aktarılmalı. Bu sözleşme bir kanun gibi. Ayrıntılı 
maddeleri var. Madenlerde alınması gereken önlemleri tek tek 
sıralıyor. Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliğini uluslararası 
alanda da güvence altına alıyor.”

Karabulut, ILO’nun “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık 
Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından neden 
imzalanmadığı sorusuna ise şu çarpıcı cevabı veriyor: “İşverene 
belli yükümlülükler getiriyor. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliğine 
her zaman maliyet unsuru olarak bakar, bu maliyetten kaçınmak 
için. Türkiye’de taşeronlaşmanın bütün iş kollarında yaygın 
olduğunu biliyoruz. Maden ocaklarında da taşeron işçi var. 
Taşeron işçi uygulaması, sendikasız, örgütsüz, bir bakıma köle 
koşullarında çalışma anlamına geliyor. Taşeron işçiler, iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı koşullarda çalışıyorlar. 
İş kazalarına, meslek hastalarına herkesten daha çok açıklar. 
Tabii ki 176 numaralı sözleşmenin onaylanması taşeronlaşma 
sorununu çözmez ancak onaylanırsa ileri bir adım atılmış olur. 

Dünyanın en iyi yönetmeliğini de çıkarsanız uygulama kısmı 
çok önemli. Denetimlerin etkin olması gerekiyor. İşverenin de 
bunları uygulaması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği her şeyden 
önce bir kültür meselesi. İşverenin, işçinin sağlıklı çalışma ve 
yaşama hakkının bir insan hakkı olduğunun bilincinde olması 
gerekiyor. Bir Avrupa Birliği ülkesinde biz bu tür sorular sordu-
ğumuz zaman, işverenin uygulamaması gibi bir şey söz konusu 
olamaz. Alınacak uzun bir mesafe var.”

Karabulut’un da sözlerinde bahsettiği gibi iş sağlığı ve güven-
liği kavramı bir kültür, eğitim meselesi olarak önümüze çıkıyor. 
Özellikle son yıllarda ülke olarak gerçekleştirdiğimiz ekonomik 
gelişimin, kuşkusuz kontrolsüz madenciliğin ortaya çıkmasında 
önemli bir payı olabilir. Özellikle üretim ile ekonomik büyü-
menin konuşulduğu bir dönemde enerjiye olan ihtiyaç da her 
geçen gün artmakta. Oluşan büyük enerji arzıyla birlikte kömüre 
olan talebin, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği aşi-
kar. Şimdi konuşulması gereken konu ise güvenli kömür üretimi 
ile enerji ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımız. Tıpkı Almanya’da, 
İngiltere’de ve gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi.

Sonuç
İş sağlığı ve güvenliği kavramının batı ülkelerinde bir kültür ola-
rak yerleşmesi çok uzun yıllar önce atılan temellerle gerçekleşti 
ve bu kavramın oturması da önemli bir süre aldı. Sanayi devri-
minin ardından, gelişmiş ülkelerde gelişen teknolojiye paralel 
olarak insana verilen önem her geçen gün artarken getirilen 
kurallar ve yasalarla birlikte ölümlü kazalarda da önemli düşüşler 
meydana geldi. ABD’nin 1970’lerden sonra iş sağlığı ve güven-
liği konusunda gerçekleştirdiği, Çin’in ise 2006’dan sonra yaptığı 
madencilik konusundaki reformlarla özellikle, kömür madenleri 
daha güvenli çalışma alanları olarak ön plana çıktı. 

Ülkemizde ise ortalama her beş yılda bir büyük bir maden faci-
asının ortaya çıkması halen iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
doğru çalışmaların yapılmadığını ortaya koyuyor. Uygulamaların 
yapılmaması bir yana, Soma olayıyla görüldüğü üzere denetim-
lerin de bu konuda başarısız olduğu ortada. Soma’dan sonra 
devletin konu hakkında çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların 
sonuçları olacağını biliyoruz. Umarız, yapılacak çalışmalar bu 
sefer Soma gibi faciaların ortaya çıkmasının önüne geçer. Doğru 
teknolojiler ve doğru bir iş sağlığı ve güvenliği politikası ile yeni 
bir çalışma ortamının zemini hazırlanır. 
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2
010 yılında küresel anlamda tüketilen enerji miktarı 18 
milyar ton kömüre eşdeğerdir. Dünya kömür üretimi 
2010 yılında 7,2 milyar tona ulaşmıştır. Bu üretimin, 
6,2 milyar tonu taş kömüründen, geriye kalan 1 milyar 

tonu ise linyit kömüründen oluşmaktadır. Bu bağlamda taş 
kömürü, bitümlü kömürlerin 5,3 milyar tonunu ve kok kömü-
rünün 0,9 milyar tonunu oluşturmaktadır. Avrupa Ekonomik 
İşbirliği örgütüne üye ülkelerde, kömür tüketimi önemli ölçüde 
artış göstermiştir. Bu ülkeler dışında kalan ülkelerde, son on yıl 
içerisinde % 94‘lük bir artışla 1,7 Gtce’ye yükselmiştir. Kömür, 
yalnızca temel bir enerji kaynağını oluşturmayıp ayrıca Avrupa 
Birliği endüstriyel yarışında ve iş güvenliği açısından da büyük 
öneme sahiptir. Öte yandan, Türkiye çok genç bir nüfusa ve 

gelişen bir ekonomiye sahip-
tir. 2010 yılında toplam enerji 
tüketimi 150 Mtce olup resmi 
kaynakların olası senaryo-
larına göre önümüzdeki on 
sene içerisinde iki katına 
çıkacaktır. Bu tebliğde, Tür-
kiye ve Avrupa ülkelerindeki 
kömür endüstrisi ve enerji 
istatistik verilerine dayalı bir 
değerlendirme yapılmıştır.

İnsan yaşamının ve endüstriyel faaliyetlerin vazgeçilemez bir 
gereksinimi olan enerji, güvenilir kaynak temini, kaynakların 
en etkin ve optimum maliyetlerle üretimi ve kullanıma sunul-
ması gibi temel ekonomik kurallar dizgesi içinde üretilmelidir. 
Diğer yandan, yerli kaynakların öncelikli ve zorunlu kullanımı 
ise ulusal ekonominin göz ardı edilemez direnç noktalarından 
en önemlisini oluşturmaktadır. Bu amaçla ekonomik planlarda 
“KAYNAK”, “PLANLAMA”, “EMNİYET”, “OPTİMİZASYON” gibi 
kavramlar, gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında 
temel parametreler olmaktadır. Ulusal enerji politikaları ve 

uygulamalarında günümüzde yaşanan çarpık gelişim, bizi 
giderek daha çok dışa bağımlı hale dönüştürmektedir. Enerji 
kaynaklarımız ve kullanımı ile ilgili, madenciliğimizi doğrudan 
ilgilendiren mühendislik verileri de ne yazık ki güvenli bir eko-
nomik geleceği anlatmamaktadır.

Dünya Kömür ve Enerji Üretim Verileri
Dünyadaki gelişmeler yakından incelendiğinde, kömür 
madenciliği ve enerji üretimi arasındaki bağın çok güçlü 
olduğu ve enerji üretiminde bu fosil kaynakların kullanımının 
önem ve önceliği açıkça görülmektedir. Dünya enerji kaynak-
ları, üretim ve tüketim trendleri, günümüzde fosil yakıtlarının 
hala öncelikli kaynaklar içinde olduğunu göstermektedir. 
Enerji temininde kaynak çeşitlendirme yaklaşımı yanlış olma-
makla birlikte, yerli kaynaklardan yana öncelikli bir dengenin 
korunması aynı zamanda ulusal enerji güvenliği açısından da 
önem taşımaktadır.

Kömür rezervleri açısından, dünya’nın birçok ülkesinde 
işletilebilir önemli büyüklüklerde rezervler bulunmaktadır. 
Dünya taş kömürü ve linyit kömürü rezervlerinin petrol 
ve doğalgaz ile karşılaştırmalı bir değerlendirmesi Çizelge 
1’de verilmektedir. Dünya toplam kömür rezervlerinin 
% 51’i antrasit ve bitümlü kömür, % 49’u ise linyit ve alt 
bitümlü kömürler grubundadır. Linyit ve alt bitümlü kömür 
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İTÜ Maden Fakültesi
Cevher Hazırlama Müh. Bölümü

Bölge
Petrol

x109 ton
Doğal gaz
Trilyon m3

Kömür (x109 ton)
Taş kömürü Linyit

Kuzey Amerika 11.5 8.4 116.71 139.77
Orta ve Güney Amerika 13.0 6.2 7.84 13.74
Avrupa 2.7 5.2 41.64 88.19
Eski SSCB Ülkeleri 9.1 56.7 97.48 132.70
Ortadoğu 91.2 49.5 0.20 --
Afrika 10.1 10.2 61.20 0.25
Asya ve Okyanusya 5.8 10.2 184.45 107.90
Dünya Toplam 143.4 146.4 509.52 482.55

 
Çizelge 1. Dünya Fosil Yakıt Rezervleri

Soma'da kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve 
emekçilerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.
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rezervlerinin % 73,4’ü dört ülkede ( Almanya: % 8,9; eski 
SSCB: % 27,5; ABD: % 28,1 ve Avustralya : % 8,9) yer almak-
tadır. Antrasit ve bitümlü kömür rezervlerinin ise % 87,6’sı 
altı ülkede (Eski SSCB: % 19,1; Çin: % 12,2; Hindistan: % 14,3; 
ABD: % 21,9; G.Afrika Cumhuriyeti: % 10,9 ve Avustralya: % 
9,3) toplanmıştır.

Günümüzde dünya enerji gereksiniminin % 84’ü kömür, 
petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan, geri kalanı da başta 
hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere diğer kaynaklardan kar-
şılanmaktadır. Dünya kömür rezervinin 984 milyar ton olduğu, 
bunun 519 milyar tonunun taş kömürü ve geri kalanının da 
linyit rezervlerinden oluştuğu bilinmektedir. Bu rezerv miktarı 
içinde Türkiye’nin payı % 0,4’tür. Dünya kömür rezervlerinin 
günümüz üretim seviyeleri göz önüne alındığında, bu yakıtın 
daha uzun yıllar kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır. 

Fosil yakıtların dünyada bilinen rezerv dağılımları; % 68 kömür, 
% 18 petrol ve % 14 doğal gazdır. Rezervin çokluğu, kömürün 
uzun vadeli yeterliliğini de beraberinde getirmektedir. Mevcut 
üretim seviyeleri, dünya kömür rezervlerinin 200 yılı aşkın bir 
sürede tüketilebileceğini göstermektedir. Nitekim dünya enerji 
üretiminde, 1997 yılında % 42 olan kömür payının, 2020 yılında 
% 48’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca komşumuz 
Yunanistan’da halen elektrik enerjisinin % 70’i kömürden üre-
tilmektedir. Çeşitli dünya ülkelerinin, elektrik enerjisi üretiminde 
başlıca kaynak olarak kullandığı kömürün, elektrik üretimindeki 
paylarına ilişkin bir değerlendirme Şekil 1’de verilmektedir. 
Diğer yandan, 2010 yılı toplam taş kömürü üretimi ve ihracat 
verileri ise Şekil 2’de verilmektedir. Yarı bitümlü ve koklaşabilir 
kömürler kategorisinde Atlantik ve Pasifik ülkeleri arasındaki arz 
talep ilişkisine ait değerlendirme Şekil 3’de verilmiştir.

Gelişen ülkelerde, öncelikli olarak arz güvenliği daha yüksek 
olan öz kaynaklar kullanılmaktadır. Bu aşamada, enerji kay-
nağı olarak çok önemli bir konuma sahip olan kömür, kolay 
bir şekilde elde edilebilir ve aynı zamanda temiz bir kaynak 
olarak kabul edilebilmektedir. Rezerv açısından bir değer-

lendirme yapıldığındaysa 
kömürün, 100 yılı aşkın bir 
süre içerisinde tükenebile-
ceği tahmin edilirken diğer 
fosil yakıtlar olan, doğalgaz 
ve petrol rezervlerinin 45 
ve 60 yıl süreceği tahmin 
edilmektedir. Ayrıca dünya 
elektrik üretiminde % 40’lık 
bir paya sahip olan kömür, 
bu anlamda enerji endüst-
risinin önemli bir yapı taşını 
oluşturmaktadır.

Her ne kadar 100 yılı aşkın 
bir süre içerisinde tüke-
nebileceği tahmin edilse 
de mevcut tüketim kapa-
siteleri ile kömür 230-240 
yıllık bir potansiyele sahiptir. 
Dünyadaki kömür üretim - 
tüketimi değerlerine ilişkin 
bir değerlendirme de Şekil 
4’te verilmektedir. 

Şekil 1. Dünya Ülkeleri Kömürden Elektrik Üretimi Payları
(*: OECD üyesi olmayan ülkelere ait 2009 verileri)

Şekil 2. Taş kömürü üretimi ve ihracat verileri – 2010

Şekil 3. Atlantik ve Pasifik ülkeleri Yarı bitümlü-koklaşabilir 
kömür arz ve talep verileri
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Global çapta bir değerlendirme yapıldığında 2010 yılında üre-
tilen enerjinin miktarı 18 milyar ton kömür eşdeğerine (Mtce) 
denk düşmektedir. Dünya kömür üretimi, 2010 yılında yaklaşık 
7,2 milyar ton olup bunun 6,2 milyar tonunu taş kömürü geri 
kalan 1 milyar tonunu ise linyit oluşturmaktadır.

Her bir birincil enerji kaynağının son kullanım profilleri fark-
lılıklar göstermektedir. Örneğin benzin genelde ulaşım sek-
töründe yer alırken doğal gaz, güç üretiminde olduğu kadar 
ısınma alanında da kullanılmaktadır. Kömür ise genellikle 
enerji ve demir-çelik üretiminde kullanılırken nükleer enerji 
sadece enerji üretiminde kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları; hem ısı üretim anlamında hem de enerji üretiminde 
yer bulurken bio-yakıtlar ulaşım sektöründe giderek artan 
kullanımlara sahiptir. Dünya birincil enerji kaynaklarının 2010 
yılındaki dağılımları Şekil 5’te gösterilmektedir.

Avrupa ve Türkiye Kömür ve Enerji Üretim Verileri
Bu tebliğ kapsamında, daha çok, içinde bulunduğumuz Avrupa 
kıtası ülkelerinin kömür ve enerji üretim verileri ve ülkelerin 
durumlarına ilişkin veriler derlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Avrupa ülkelerine ait 2010 taş kömürü, linyit üretimleri ve taş 
kömürü ithalat verileri Çizelge 2’de; yine Avrupa ülkelerinden 

kömür ithalatçısı olan bu ülke-
lere ait enerji üretim verilerinin 
bir değerlendirmesi ise Çizelge 
3’te verilmiştir.

Kömür endüstrisi; dünyada 
ve Avrupa’da olduğu gibi, 
ülkemizde de emek yoğun ve 
istihdam yaratıcı etkisi oldukça 
yüksek bir endüstri koludur. 
Üretimlerde mekanizasyon ne 
denli geliştirilirse geliştirilsin, 
istihdam sağlayıcı gücü son 
derece yüksek bir endüstri kolu-
dur. 2010 yılında Avrupa ülkele-
rinde 140 milyon tona yakın taş 

kömürü ve yaklaşık 400 milyon ton linyit üretilmiştir. Gerek 
kömür gerekse enerji üretiminde 255.000’den fazla istihdam 
sağlanmıştır. Çerçeve biraz daha genişletilerek Türkiye ve 
Ukrayna da dahil edildiğinde bu rakam 600.000’lere kadar 
yükselmektedir. 2008 ve 2010 yıllarına ait istihdam verileri, 
nüfuslar ve kişi başına gayri safi hasıla değerleriyle birlikte 
Çizelge 4’te verilmiştir. 

Şekil 4. Dünya kömür tüketim değerleri - 2010

Şekil 5. 2010 yılına ait dünya birincil enerji kaynaklarının dağılımı

Ülke
Taş köm.
üretimi

Linyit
üretimi

Taş köm.
ithalatı

Avusturya -- -- 3.0
Belçika -- -- 3.0
Bulgaristan 3.0 27.2 3.5
Çek Cumh. 11.4 43.8 1.9
Danimarka -- -- 4.5
Finlandiya -- -- 5.9
Fransa -- -- 18.5
Almanya 12.9 169.4 45.1
Yunanistan -- 56.5 0.6
Macaristan -- 9.1 1.8
İrlanda -- -- 1.6
İtalya -- -- 22.7
Hollanda -- -- 12.8
Polonya 76.6 56.3 13.4
Portekiz -- -- 2.7
Romanya 2.2 27.0 1.0
Slovakya -- 2.4 3.4
Slovenya -- 4.4 --
İspanya 8.4 -- 12.8
İsviçre -- -- 3.3
İngiltere 18.4 -- 26.5
Toplam 132.9 396.1 188.0

 
Çizelge 2. Kömür üretim ve ithalat verileri-2010

(Avrupa Birliği Ülkesi – milyon ton)

Ülke
Nüfus

(milyon)

Birincil
enerji

üretimi
(Mtke)

Birincil
enerji

tüketimi
(Mtke)

Toplam
Enerji

Üretimi
(TWh)

Enerji
üretimi

taş köm.
(TWh)

Linyit
termik

kapasitesi
(GW)

Avusturya 8.4 16.0 47.2 67.0 6.3 3.0
Belçika 10.8 21.9 81.1 95.1 7.8 2.2
Danimarka 5.5 33.2 28.1 38.6 16.9 6.4
Finlandiya 5.4 24.5 50.9 80.4 15.8 7.5
Fransa 64.7 194.0 377.5 567.6 26.5 7.1
İrlanda 4.5 2.8 21.3 28.3 4.4 0.9
İtalya 60.4 41.2 243.1 295.0 41.6 10.4

Lüksemburg 0.5 0.1 6.0 3.2 -- --

Hollanda 16.6 99.6 119.0 114.7 25.2 4.2

Portekiz 10.6 8.5 33.6 52.7 7.2 2.2

İsviçre 9.4 46.5 72.5 152.8 2.8 1.1
 

Çizelge 3. Avrupa Birliği kömür ithalatçısı ülkelere ait enerji verileri (2010)
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Avrupa Ülkeleri Kömür ve Enerji 
BULGARİSTAN: Bulgaristan’da enerji üretimi, düşük kalorifik 
değerli linyitlerle ve çok az bir miktarda da olsa hidrotermal 
kaynaklardan sağlanmaktadır. Elektrik üretiminin 1/3’ü fosil 
kaynaklardan sağlanmakta olup yaklaşık olarak 3 milyar tonluk 
bir rezerve karşılık gelmektedir. Rezervin % 88,7’sini linyit, % 
10,9’unu kahverengi kömür ve geri kalan % 0,4’lük kısmını ise 
taş kömürü oluşturmaktadır.

Günümüzde Bulgaristan’da, elektriğin 1/3’ü bu yerli fosil yakıt-
lardan üretilmektedir. Bulgaristan’ın enerji açısından mevcut 
kurulu kapasitesi 11.215 MW’tır ve bunun 4.410 MW’ı kömür 
yakıtlı santrallerden, 2.000 MW’ı nükleer enerji santrallerinden, 
3.010 MW’ı yenilenebilir kaynaklardan ve 1.795 MW’ı ise diğer 
katı yakıtlardan ve hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. 
2010 yılı toplam enerji tüketimi ise 37,5 TWh olmuştur. Linyit 
üretimi ağırlıklı olarak açık ocak işletmeciliğiyle üretilmekte 
olup, başlıca üç bölgeden çıkarılarak, yıllık ortalama 30 milyon 
tondan fazla üretim yapılabilmektedir. 

ÇEK CUMHURİYETİ: Çek Cumhuriyetindeki yerli enerji kayna-
ğını da kömür oluşturmaktadır. Kömürün tahmini rezervi 2,4 
milyar tondur. Kahverengi kömür bu kaynakların % 70’ini oluş-
turmaktadır. 2010 yılında birincil enerji kaynakları açısından; Çek 
Cumhuriyeti’nin enerji ihtiyacının % 41’i kömürden (25,5 Mtce), 
% 19’u doğal gazdan (11,7 Mtce) ve % 20’si petrolden sağlan-
mıştır. Çok az bir pay da ithal edilmektedir. 2010 yılında kömür 
kullanılan termik santrallerin kurulu gücü 10,8 GW’tır. Çek cum-
huriyetinin enerji kuruluna göre kömürün, 2030 yılına kadar en 
önemli enerji kaynakları arasında yer alacağı öngörülmektedir.

ALMANYA: Almanya’da önemli miktarlarda taş kömürü (2500 mil-
yon ton) ve linyit (40500 milyon ton) rezervleri vardır. 2010 yılında 
nükleer enerji dışında üretilen enerji 137,3 Mtce olup bunun 52,3 
Mtce’sini linyitten (% 38,1), 13,2 Mtce’sini taş kömüründen (% 9,6) 
ve geri kalan miktarını ise doğal gaz ve yenilenebilir enerji kay-
nakları gibi kaynaklardan elde etmişlerdir. Enerji tüketimi yaklaşık 
olarak 480 Mtce’ye karşılık gelmekte ve bunun % 22,8’ini kömür-
den karşılanmaktadır. Bu verilere göre kömür, enerji üretiminde 

ikincil bir rol oynamakla 
birlikte, kömüre dayalı istas-
yonlardan yapılan üretim ile 
gelecek dönemlerde yenilene-
bilir enerji kaynaklarının yeterli 
olamadığı durumlarda, enerji 
tüketiminde oluşacak olan 
enerji eksiğini tamamlayacak 
nitelikte olacaktır. 

YUNANİSTAN: Yunanistan’da 
çok az miktarda kömür rezervi 
bulunmasına rağmen yerli 
enerji kaynakları arasında en 
önemlisi olarak yine kömür 
yer almaktadır. Enerji üretimi, 
genel anlamda petrol ürünle-

rinden elde edilmektedir ve yaklaşık % 9’luk bir kısmı ise ithal edilen 
doğal gazdan sağlanmaktadır. Taş kömürü açısından bir değer-
lendirme yapıldığında ise toplam enerji tüketiminin % 1,3’ünü 
oluşturduğu görülmektedir. Yunanistan’ın linyit rezervi 4,9 milyar 
ton civarında olup bunun 3,1 milyar tonu işletilebilir durumdadır. 

MACARİSTAN: Macaristan’da 8,5 milyar tonluk bir kömür 
rezervi bulunmaktadır ve bunun %  80’ini linyitik kömürler 
oluşturmaktadır. Toplam elektrik üretimi 2010 yılında 37,5 
TWh’dir ve bunun % 17’si kömür kaynaklı enerji üretiminden 
sağlanmaktadır. Macaristan’da linyit bazlı enerji üretiminin 
çoğu, Matrai Eromi Zrt adı verilen MATRA termik santralinden 
sağlanmakta olup enerji üretimi pazar payının % 15’ini oluştur-
maktadır. Bu termik santralin enerji kapasitesi toplamda 935 
MW’tır. Macaristan’da üretilen kömürün % 95’i ısı ve enerji üre-
timinde kullanılmakta geri kalan kısım belediyelerde, evsel kul-
lanımlarda ve diğer tüketim alanlarında değerlendirilmektedir. 

POLONYA: Polonya’da kahverengi kömür ve linyit, yerel enerji 
üretim kaynakları açısından son derece önemli ve stratejik 
yakıtlardır. Günümüzde enerji üretiminde kömür ve linyit en 
yaygın olarak kullanılan katı yakıtlar olup orta vadede daha 
da geliştirilebileceği düşünülmektedir. Polonya toplamda 
16,9 milyar tonluk bir taş kömürü rezervine sahiptir ve işleti-
lebilir linyit rezervleri ise yaklaşık 15 milyar ton civarındadır. 
Polonya’da termik santraller enerji üretiminde önemli bir yer 
tutar ve günümüzde olmasa da 2020 yılında bu santrallere ek 
olarak bir nükleer santral inşası düşünülmektedir. Polonya’da 
2030 yılına kadar planlanan enerji politikasında kömür, yine 
temel yakıt olarak kullanılacak olup % 30 artış olan enerji 
ihtiyacında gaz tüketimi % 42 oranında ve petrol ürünlerinin 
tüketimi ise % 7 oranında artacaktır. Bu anlamda kömürün, 
Polonya’da en azından 2030 yılına kadar en çok kullanılan 
enerji hammaddesi olacağı öngörülmektedir.

ROMANYA: Romanya’da kömür ve doğal gaz gibi enerji kay-
nakları önemli miktarlarda olup kömürün işletilmesi ise 150 yıl 
öncesine dayanmaktadır. Ülkenin birincil enerji ihtiyacının % 70’i 
yerel kaynaklarla sağlanmaktadır. Doğal gaz rezervleri 180   

Çizelge 4. Avrupa Birliği ülkeleri kömür-enerji sektöründe istihdam verileri

2008 2010 2011

Taş 
Kömürü

Linvit Toplam
Taş 

Kömürü
Linvit Toplam

"Gayri Safi Milli 
Hasıla($)"

Nüfus/
Milyon

Bosna Hersek - 1500 1500 - 1300 1300 8.970 4.622.163
Bulgaristan 4700 8600 13300 4600 8200 12800 13.250 7.504.868
Çek Cumhuriyeti 17000 13000 30000 13700 10200 23900 23.640 10.532.770
Almanya 31200 16500 47700 24200 16700 40900 38.140 81.751.602
Yunanistan - 8400 8400 - 8400 8400 27.380 11.309.885
Macaristan - 3100 3100 - 2400 2400 19.270 9.985.722
Polonya 118800 17400 136200 114100 16300 130400 19.010 38.200.037
Romanya 11500 14400 25900 8800 13500 22300 14.060 21.413.815
Sırbistan - 12500 12500 - 12500 12500 11.230 7.310.555
Slovakya - 4500 4500 - 3900 3900 23.120 5.435.273
Slovenya - 2100 2100 - 1800 1800 27.140 2.050.189
İspanya 8200 - 8200 5400 - 5400 31.640 46.152.926
Türkiye 17500 36000 53500 18500 37000 55500 ????? 73.722.988
Ukrayna 271300 - 287300 271000 - 271000 6.570 4.5137.707
Birleşik Krallık 6100 - 6100 6000 - 6000 36.590 62.435.709
Toplam 502300 138000 640300 466300 132200 598500





15 Temmuz 201496

milyar m3, yıllık üretim miktarı 12 milyar m3’tür. Romanya’nın 
taş kömürü rezervi 650 milyon ton olup, bunun 252,5 milyon 
tonu işletilebilir niteliktedir. Linyit rezervleri ise 490 milyon 
tondur ve bunun ancak % 80’i işletilebilmektedir. Romanya’daki 
taş kömürü ve linyit, ısı ve enerji üretimi için kullanılmaktadır. 
Toplam enerji üretim kapasitesi 15.300 MW olan ülkede, termik 
santraller bu ihtiyacın % 38,5’lik bir kısmını, diğer fosil yakıtlarla 
çalışan tesisler 4.514 MW, hidrotermik santraller 2.627 MW ve 
nükleer enerji ise 1.310 MW’lık bölümünü oluşturmaktadır. 
Potansiyel rüzgar enerjisi üretimi 14.000 MW olup, günümüze 
kadar 2.000 MW‘ı üretime alınmıştır. Çevrenin korunmasıyla ilgili 
Avrupa Birliğince oluşturulan yasalar çerçevesinde Romanya, 
yeni kurulacak olan enerji tesislerinde CO2 tutunumu ve depo-
lanmasıyla ilgili önlemler alacağını deklare etmektedir.

SIRBİSTAN: Sırbistan’da linyit üretimi, nakliyesi, enerji üretimi, dağı-
tımı gibi konularda EPS veya diğer adıyla Sırbistan Elektrik Enerjisi 
Endüstrisi görev almaktadır. Linyit, Sırbistan’da enerji üretiminde 
önemli kaynaklar arasında olup, 2010 yılında Sırbistan’da üretilen 
35,9 TWh enerjinin 25 TWh’i linyit bazlı tesislerde üretilmiştir. 

SLOVAKYA: Slovakya’da işletilebilir miktarda yerel enerji kay-
nakları son derece sınırlıdır. Ancak sınırlı kaynaklara sahip olsa 
da yaklaşık petrol rezervi 2 milyon ton, linyit rezervi ise 420 mil-
yon ton civarındadır. 2010 yılında 2,38 milyon ton linyit üretimi 
gerçekleştirilmiş ve üretilen bu linyitle toplam güç üretiminin 
% 6,8’ini oluşturan 1,89 TWh‘lik bir enerji elde edilmiştir. 2011 
yılında devreye alınan CCGT termik santrali ile 436 MW’lık bir 
enerji tesisi daha eklenmiş olup, Slovakya’nın enerji ithalat ve 
ihracat dengesine yeni bir boyut kazandırmıştır.

İSPANYA: İspanya’nın enerji tüketimi her yıl ortalama % 1 ora-
nında artarak, geçtiğimiz 2010 yılında 199,8 Mtce’ye ulaşmıştır. 
İspanya’nın tek yerel enerji kaynağı kömür olup, toplam rezervi 
4.500 milyon tondur. Bu rezervlerin önemli bir kısmını taş 
kömürü oluşturmasına rağmen düşük kalorifik değer ve yük-
sek kül içeriğine sahip kömür kaynakları enerji santrallerinde 
kullanıma uygun bulunmamaktadır. Ancak, termik santrallere 
eklenen baca gazı desülfürizasyon üniteleriyle günümüzde 
enerji santrallerinde kullanılabilmektedir. 

İspanya’daki enerji tesislerinin çevresel kısıtlamaları karşılamaları 
için zorunlu temel hedefleri bulunmaktadır. Bunlar; sülfürdioksi-
din giderilmesi, azot oksidin ve partikül emisyonlarıyla birlikte kar-
bondioksit emisyonlarının düşürülmesidir. Çünkü, İspanya’daki 
kömür yakıtlarından yaklaşık % 15’lik bir CO2 salınımı olmaktadır. 
Bu şartlar göz önüne alındığında İspanya’nın gelecekte kurulacak 
olan tesislerde, sıfır emisyon ve temiz kömür teknolojisi ile çalışa-
cak santrallerin kurulması önem kazanacaktır.

Türkiye Kömür Endüstrisi ve Enerji Verileri
Türkiye’de genç nüfusun artmasıyla beraber enerji tüketimi 
de artmaktadır. 2011 yılı itibariyle toplam elektrik üretiminin 
% 44,7’si doğalgazdan, % 18,2’si yerli kömürden, % 10’u ithal 
kömürden, % 22,8’i hidrolik kaynaklardan, % 1,67’si petrolden, % 
2,07’si rüzgardan, % 0,49’u ise diğer yenilenebilir kaynaklardan 

üretilmiştir. Türkiye enerji üretimi kurulu gücünün büyük bir 
bölümünü termik santraller oluşturmaktadır. Türkiye’de 2010 yılı 
elektrik üretiminin dağılımına bakıldığında doğalgazdan üretimin 
payının % 49 civarında olduğu görülmektedir (Şekil 6 ve 7). 2011 
yılı için ise ithal kaynaklardan üretimin payı % 56,4’e ulaşmıştır.

Türkiye linyit bakımından zengin bir ülke olup, en büyük linyit 
rezervleri Afşin - Elbistan bölgesinde yer almaktadır. Ancak 
bu bölgede yer alan linyitler düşük kalorifik değerli linyitler-
dir. Soma bölgesi linyitleri, rezerv açısından Afşin’den sonra 
gelmektedir. Soma ve Afşin - Elbistan haricinde Tunçbilek, 
Seyitömer, Bursa, Çan, Muğla, Beypazarı, Sivas ve Konya - 
Karapınar gibi birçok bölgede de linyit rezervleri bulunmak-
tadır. Türkiye’de çıkarılan linyitlerin yaklaşık olarak sadece % 
6’sı 3.000 kcal/kg üzerinde ısıl değere sahiptir. 2010 yılında 
çıkarılan linyit toplamda 69 milyon ton olup bunun % 80’i açık 
ocak madenciliğiyle üretilmiştir.

Taş kömürü açısından bir değerlendirme yapıldığında ise 
Zonguldak havzasında, toplam taş kömürü rezervi 1,32 milyar 
ton, buna karşılık görünür rezerv 519 milyon ton düzeyinde 
bulunmaktadır. Bu kömürlerin kalorifik değeri 6.200 ila 7.200 
kcal/kg arasında değişmektedir. 

Genel Değerlendirme
Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, 
küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynak-
lara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Uluslararası 
Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut 
enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi 
durumunda dünya birincil enerji talebinin 2007 – 2030 
arasındaki dönemde yüzde 40 oranında artacağına işaret 
etmektedir. 

Şekil 6. Türkiye enerji üretimi kurulu güç dağılımı-2010

Şekil 7. Türkiye enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı-2010



50 yıldır 
tasarlıyoruz,
geliştiriyoruz,
üretiyoruz...
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Referans senaryo olarak adlandırılan ve yıllık ortalama % 1,5 
düzeyinde talep artışına karşılık gelen bu durumda, dünya 
birincil enerji talebi 2007’deki 12 milyar ton petrol eşdeğeri 
(tep) düzeyinden, 2030 yılında 16,8 milyar tep düzeyine ula-
şacaktır. Referans senaryoya göre fosil yakıtlar, 2007 ve 2030 
arasındaki dönemde enerji tüketimindeki artışın 3/4’ünden 
fazlasına karşılık gelerek birincil enerjide hakim kaynaklar ola-
rak kalmaya devam edecektir. Söz konusu talep artışının zama-
nında ve güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için, 2030 yılına 
kadar küresel çapta enerji sektörü arz altyapısına 26 trilyon 
dolar tutarında yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup 
yalnızca elektrik sektörüne üretim, iletim ve dağıtım için 13,7 
trilyon dolar yatırımın gerçekleşmesi gerekmektedir. Avrupa 
ülkelerinde üretilen enerjinin kaynaklarına göre bir sınıflan-
dırma yapıldığında, en yüksek payın doğal gaza ait olduğu, 
kömürün ise ikinci sırada yer aldığı görülmektedir (Çizelge 5).

Türkiye’nin Enerji Talebindeki Gelişmeler
Resmi istatistiklere göre; Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi 
ve altıncı büyük elektrik piyasasına sahip olduğu ifade edilen 
Türkiye’nin, elektrik tüketimleri 2009’da 103.500 MTEP, 2010 
yılında ise 109.266 MTEP olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ithal 
enerji bağımlığı % 71,5 olan Türkiye’nin yıllık enerji talep artışı 
(1990’dan itibaren) % 4,6 olarak gerçekleşirken aynı dönemde 
Avrupa Birliği’nde bu oran % 1,6 olmuştur. Diğer yandan, 2011 
yılı sonu itibariyle elektrik üretim kapasitesi 52.235 MW’a ulaşan 
Türkiye’nin aynı yıl elektrik üretimi 228.431 milyar kWh, tüketimi 
ise 229.344 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Yıllar bazında, 
Türkiye elektrik üretim ve tüketim değerleri (TEİAŞ verileriyle) 
Çizelge 6’da verilmektedir. Ülkemizin ileriye yönelik birincil 
enerji yıllık talep artışı tahmini % 4’tür. 2020 yılına kadar elektrik 

talep artış oranlarının, % 6,5 ile % 
7,5 arasında olacağı kestirimi yapıl-
maktadır. 2030 yılına kadar yıllık 
artış tahminlerine ilişkin bir değer-
lendirme Çizelge 7’de, 2011 yılı 
itibariyle kişi başına enerji tüketim 
değerleri ise Çizelge 8’de özetlen-
mektedir. ETKB, gelecek 15 yıldaki 
yatırım gereksinimini 100 milyar 
dolar olarak öngörürken EPDK ise 
2010 - 2030 dönemi için yatırım 
gereksinimini 225 - 280 milyar 
dolar olarak tahmin etmektedir.

Enerji bağlamında dünyada baş 
döndürücü gelişmeler, küresel-
leşme ve sonuçları, ülkemizin 
konumu, yerli kaynaklarımız “Ulusal 
Bir Planlama” kapsamında hızla göz-
den geçirilmeli, uzun soluklu poli-
tikalar uygulamaya alınmalı, yerli 
kaynaklarımızın önemi, önceliği ve 
etkin kullanımı dönemsel değişim-
lerden etkilenmeyecek biçimde 
sağlanmalıdır. Rezerv miktarının 

fazlalığının yanında yaygın ve güvenilir olmasıyla kömür halen 
dünyanın ve ülkemizin en önemli enerji kaynaklarından biridir.

Enerji hammaddeleri çeşitlendirmesi uygun bir politik tercih 
gibi düşünülmesine karşın, yerli kaynaklarından yeterli  

Brüt üretim 
(milyon kWh)

Değişim %
(önceki yıla 

göre)

Tüketim
(milyon kWh)

Değişim %
(önceki yıla 

göre)

2000 124.922 7,28 128.276 8,26
2001 122.725 -1,76 126.871 -1,10
2002 129.400 5,44 132.553 4,48
2003 140.581 8,64 141.151 6,49
2004 150.698 7,20 150.018 6,28
2005 161.956 7,47 160.794 7,18
2006 176.300 8,86 174.637 8,61

2007 191.558 8,65 190.000 8,80

2008 198.418 3,58 198.058 4,24

2009 194.112 -2,17 193.472 -2,32

2010 210.000 8,18 208.700 7,87

2011 228.431 8,78 229.344 9,89
 

Çizelge 6. Türkiye 2000-2011 Yılları Elektrik Üretimi/Tüketimi (TEİAŞ verileri)

Yıllık talep artış oranı -%-
Dünya ortalaması 2,4
Gelişmiş ülkeler (ort.) ≤ 2,0
Gelişmekte olan ülkeler (ort.) ≥ 4,0
Türkiye 6,7 – 7,5

 
Çizelge 7. Elektrik enerjisi talebinde 2030’a kadar yıllık artış tahminleri

kWsa
Dünya ortalaması 2 500
Gelişmiş ülkeler (ort.) 8 900
ABD 12 322
Türkiye 3 099

 
Çizelge 8. Kişi başına enerji kullanım oranları (2011)

Çizelge 5. Kaynaklarına göre Avrupa ülkelerinde enerji üretimi

Toplam Kömür & 
Kömür Ürünleri

Petrol Doğal Gaz
Nükleer 

Enerji
Hidro & 

Diğerleri
Toplam Üretilen Güç

% % % % % Avrupa payı(%) Twh
EU-27 26 3 23 28 20 100 3210,06
Avusturya 7 2 18 0 73 2,1 68,99
Belçika 7 1 32 51 9 2,8 91,23
Bulgaristan 48 1 5 36 10 1,3 42,26
Kıbrıs 0 99 0 0 1 0,2 5,23
Çek Cumhuriyeti 60 0 1 33 6 2,6 82,25
Danimarka 48 3 19 0 30 1,1 36,36
Estonya 92 1 1 0 6 0,3 8,78
Filandiya 22 1 14 32 31 2,3 72,06
Fransa 5 1 4 76 14 16,9 542,35
Almanya 43 2 13 23 19 18,5 592,46
Yunanistan 55 13 18 0 14 1,9 61,37
Macaristan 18 2 29 43 8 1,1 35,91
İrlanda 23 3 58 0 16 0,9 28,24
İtalya 15 9 50 0 26 9,1 292,64
Letonya 0 0 36 0 64 0,2 5,57
Litvanya 0 5 14 71 10 0,5 15,36
Lüksemburg 0 0 73 0 27 0,1 3,88
Malta 0 99 0 0 1 0,1 2,17
Hollanda 23 1 61 4 11 3,5 113,5
Polonya 89 2 3 0 6 4,7 151,72
Portekiz 26 7 29 0 38 1,6 50,21
Romanya 38 2 13 20 27 1,8 58,02
Slovakya 16 2 8 54 20 0,8 26,16
Slovenya 31 0 4 35 30 0,5 16,4
İspanya 13 6 36 18 27 9,1 293,85
İsviçre 1 1 1 38 59 1,3 136,72
Birleşik Krallık 28 1 45 18 8 11,7 375,67
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miktarlarda faydalanmak yerine kaynağı dışarıda enerji poli-
tikalarına yönelmenin bedeli ağır ve aşılmaz krizlere neden 
olmaktadır. Halihazırda % 48’lere varan ve 10 yıllık bir gele-
cekte % 70’leri geçecek gibi gözüken kaynağı dışarıda bir 
doğalgaz bağ(sap)lantısı ile “Ulusal Enerji Politikasından” söz 
etme olanağı görülmemektedir. Uzun ömürlü yapılmış olan 
doğalgaz anlaşmalarından hukuki olarak kurtulmanın yolları 
aranmalı, en azından yerli kaynaklarımızın kullanım oranlarını 
doğalgaz kullanım seviyelerinin altına düşürmeyen, gerçek 
anlamda “Ulusal Enerji Politikasının” tesisi sağlanmalıdır.

Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak ve ekonomik büyümesini 
sürdürebilmek için yerel kaynaklarına önem vermek zorundadır. 
Doğalgaz ve petrol rezervimiz az miktarda - yetersiz olduğu 
için ve dünyada bu kaynaklarda meydana gelebilecek krizlere 
müdahale şansı olmadığından, fosil yakıt olarak tek ve önemli 
kaynağı olan “kömüre” ve hidrolik kaynak olarak “suya” önem 
ve öncelik vererek bu konularda gerekli iyileştirmeleri hızla 
gerçekleştirmelidir. Kömür dışında en önemli ve vazgeçilemez 
ikinci kaynağımız hidrolik kaynaklarımız olup mevcut koşullarda 
irili ufaklı 10.500 MW toplam kapasiteli potansiyelden hızla 
yararlanmak için gerekli öncelikler derhal yürürlüğe alınmalıdır

ETKB verilerine göre ise; “1990 – 2008 döneminde ülkemizde birin-
cil enerji talebi artış hızı aynı dönemde dünya ortalamasının 3 katı 
olarak % 4,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye, OECD ülkeleri içeri-
sinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı ger-
çekleştiği ülke durumundadır. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2000 
yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla 
talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumunda olmuştur.”

Öte yandan enerji ithalatı payının, son dört yıldan bu yana top-
lam ithalatın % 20’lerinin üzerinde seyrettiği de ayrıca üzerinde 
düşünülmesi gereken önemli bir nokta olmaktadır (Çizelge 9).

2008 yılının başlangıcında, elektrik tarifelerine % 19,5’lik zam 
yapılmıştır. Aslında OECD ortalama elektrik fiyatının üzerinde 
elektrik fiyatlarına sahip Türkiye’nin, bu yeni fiyat artışı tartışma 
konusu olmuştur. Türkiye’de 2008 yılının 2. çeyreğinde sanayide, 
elektrik satış fiyatı 12,6 cent/kWh olarak gerçekleşmiştir. Aynı 
dönemde, sanayide elektrik satış fiyatı ABD’de 6,6 cent/kWh, 
Kore’de 5,9 cent/kWh, İsviçre’de 9,7 cent/kWh olmuştur. Bu 
durum, sanayiciler arasında, Türkiye’nin endüstriyel üretiminin 
uluslararası pazarda rekabetçi olmayacağı değerlendirmesinin 
yapılmasına neden olmuş ve bu pahalı fiyatların gözden geçi-
rilmesi istenmiştir. 2008 içinde yapılan zamlarla elektrik fiyatı % 
56,13 oranında artmıştır. En son Şubat 2010’da yürürlüğe giren 
zamla, artış oranı 2008 başına göre % 74,70’e ulaşmıştır.

Sonuç
Ülkemiz; birincil enerji tüketiminde % 71,3, elektrik tüketi-
minde ise kaynaklar açısından % 60’lara varan oranda dışa 
bağımlıdır. Oysa insan yaşamı için doğal ve zorunlu bir ihtiyaç 
kaynağı olan enerji kullanımında, yerli ve yenilenebilir enerji 
potansiyeli değerlendirilerek 2011’de 54 milyar dolar düzeyin-
deki toplam ithalatın hemen hemen % 25’ini oluşturan enerji 
girdileri ithalatının (dışa bağımlı) azaltılmasında;

 • Üretimden tüketime merkezi bir planlama ve kamusal yararın ön 

planda tutulması,

 • Birim tüketime karşın efektif birim üretim,

 • Yerli kaynakların optimal düzeyde kullanım önceliği,

 • Enerjide arz güvenliği,

 • Enerji üretim kaynaklarından efektif yararlanma seviyesi,

 • Olumsuz çevresel etkilerin minimum düzeylerde tutulması

gibi anahtar kavramların öncelikli olduğu uzun erimli bir enerji 
politikasının vazgeçilmez olduğu düşünülmektedir.

Yerli bir kaynak olan KÖMÜR ise tüm enerji kaynakları ara-
sında, KALKINMANIN ve ENERJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ve 
GÜVENLİĞİ sağlayıcı en önemli kaynak olarak vazgeçilemez olup 
hidrolik kaynaklarımızla birlikte, enerji planlamalarında önceli-
ğini korumak zorundadır. Yerli kaynaklardan enerji üretiminin 
geliştirilmesini teşvik ederek gerek ithalat/ihracat dengesizliğinin 
önüne geçilebilecek, gerekse de maden ve enerji santral yatırım 
ve işletmeleri ile önemli oranlarda istihdam sağlanabilecektir. Bu 
kaynaklarımıza ilave olarak yenilenebilir kaynaklarımızı da opti-
mal ölçeklerle kullanmak suretiyle enerji kaynaklarımızın çeşitlen-
dirilmesi ve etkin yararlanma olanakları doğmuş olacaktır. 

Bu yazı; Türkiye 18.Kömür Kongresi’nde sunulan “Avrupa ve 
Türkiye kömür endüstrisi ve enerji üretim verileri” başlıklı bildi-
rinin, Makina Müh.Odası tarafından Nisan 2012’de hazırlanmış 
olan “Türkiye’nin Enerji Görünümü” raporundan derlenen 
verilerin revizyonu ile hazırlanmıştır. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Petrol, doğalgaz 7.766 9.366 14.140 19.220 21.784 31.109 16.378
Kömür 929 1.222 1.579 1.978 2.570 3.315 3.055
Kok kömürü, rafine 
petrol ürünleri

2.833 3.797 5.507 7.631 9.492 13.829 10.437

Enerji ithalatı 11.528 14.384 21.226 28.828 33.846 48.252 29.870
Toplam ithalat 69.340 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.775
Enerji ithalat payı, % 16,6 14,7 18,2 20,7 19,9 23,9 21,2

 
Çizelge 9. Türkiye 2000-2011 Yılları Elektrik Üretimi/Tüketimi (TEİAŞ verileri)
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Dünyanın En Büyük
10 Kömür Madeni Kazası

D
ünya kömür madenciliği, özellikle buhar gücünün 
keşfedilmesi sonrası sanayi devriminde önem 
kazanmış ve sağladığı büyük enerji ile 1880’lerden 
bu yana vazgeçilmez bir hale gelmiştir. İngiltere’nin 

öncülüğünü yaptığı bu akım hızla Amerika Birleşik Devletleri, 
Batı Avrupa, Japonya’ya ulaşmış ve ülkeler kömür madeni 
potansiyellerini bir an önce ekonomiye kazandırmak için bir 
yarış içine girmişlerdir. Her ne kadar İngiltere’de 1833 yılında 
iş güvenliği konusu önem kazanmaya başlamış olsa da gerek 
teknolojik şartlar gerekse bilimsel olmayan çalışma şekilleri 
tarih boyunca çok ciddi kazalara sebebiyet vermiş, çok ciddi 
rakamlara ulaşan ölümlü facialar yaşanmıştır. Bu sayımızda 
sizlere tümü 19. ve 20. yüzyılda kalmış bu tarihi kazaların en 
büyüklerini derledik.

1-) Benxihu Kömür Faciası - Çin (1942)
Benxihu Kömür Havzası’nda yaşanan ve 1.549 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan facia, kömür madenciliği tarihindeki en büyük 
facia olarak bilinmektedir. 26 Nisan 1942 tarihinde Benxi 
yakınlarındaki Honkeiko Kömür Madeni’nde meydana gelen 
kazanın nedeni gaz ve kömür tozunun yanması olarak açıklandı 
ve söylenilenlere göre patlamada madenin girişinden dahi 
alevler fışkırdı. Patlamadan sonra, içerideki yangını söndürmek 
amacıyla havalandırma ve girişlerin kapatılması da maden 
içinde hayatta kalmayı başaran tüm işçilerin hayatına mal oldu. 
Madenin etrafına çekilen elektrikli tel, madende çalışan işçilerin 
yakınlarını uzakta tutarak, işçi yakınlarının bu insanlık dışı müda-
haleye engel olmasını önledi. Demir ve kömür çıkartılan maden, 
Japonya’nın istila ettiği bölgede yer almakta ve madendeki 
işçiler zorla çalıştırılmaktaydı. 31’i Japon olan 1.549 madenciden 
arta kalan bedenler ancak 10 gün süren bir çalışma sonunda 
madenden çıkarılabildi ve büyük bir mezarlığa gömüldüler.

2-) Courrieres Kömür Madeni Faciası - Fransa (1906)
Avrupa madencilik tarihinin en büyük ve ölümcül kazası olan 
Courrieres Kömür Madeni Faciası, 10 Mart 1906’da Kuzey 
Fransa’da meydana geldi. Üçte ikisinin çocuklardan oluştuğu 
1.099 işçinin ölümüne sebep olan patlamanın nedeninin 

kömür tozu yanması nedeniyle çıkan yangın olduğu bilinse 
de kömür tozlarının ilk olarak nasıl alev aldığı sorusuna 
halen cevap bulunamadı. 9 Mart öğleden sonra yerin 270 
metre altında başlayan yangının durdurulması için çalışmalar 
yapılırken, 10 Mart sabahı yaşanan büyük patlama sonucu 
hem yer üstündeki hem de madenin derinliklerindeki işçiler 
hayatlarını kaybettiler. Büyük patlamaya rağmen 3’ü 18 yaş 
altında olan 13 işçi yer altında hayatlarını sürdürerek 20 gün 
sonra kurtulmayı başardı.

3-) Mitsubishi Hojyo Kömür Madeni Faciası - Japonya (1914)
Japonya tarihinin en büyük maden kazası olarak bilinen 
Mitsubishi Hojyo Kömür Madeni faciası, 15 Aralık 1914 tari-
hinde meydana geldi. 687 kişinin ölümüne neden olan kaza-
nın bir grizu patlaması nedeniyle yaşandığı kayıtlara geçti. 
Japonya’nın Kyushu Adasında yer alan yer altı madeninde 
yaşanan grizu patlaması sonrası tüm havalandırmalardan 
siyah dumanların yükseldiği ve ortaya çıkan basınç sonrası 
yaşanan bir diğer patlama ile asansörün havada 15 metre yük-
seldiği tanıkların ifadelerine yansıdı. Maden girişine 200 metre 
mesafedeki herkesin bu patlamadan etkilendiği de verilen 
diğer bilgiler arasında yer aldı.

Derleme
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Türkiye
bilgi@madencilik-turkiye.com
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4-) Laobaidong Kömür Havzası Faciası - Çin (1960)
Çin’in, Benxihu’dan sonraki en büyük ikinci maden faciası, 
9 Mayıs 1960 tarihinde oldu ve faciada 684 kişi hayatını 
kaybetti. Metan patlaması nedeniyle meydana gelen facia 
ayrıca, 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin de en büyük 
madencilik faciası olarak tarihe geçti ve 1992 yılına kadar Çin 
Hükümeti tarafından üstü örtülüp sansürlendi. Laobaidong 
Kömür Madeni, Shanxi eyaletinin Datong kenti yakınlarında 
yer almaktadır.

5-) Mitsui Mike Kömür Madeni Faciası - Japonya (1963)
9 Kasım 1963 yılında Mitsui Mike Kömür Madeni’nde meydana 
gelen faciada, Japonya’nın en büyük ikinci kazası yaşandı ve 
458 kişi hayatını kaybederken, 833 işçi de yaralandı. Facia, 
kömür tozunun yerin 500 metre altında patlaması sonucu bir-
çok bölgede tünellerin çökmesiyle meydana geldi ve ölümlerin 
438 kadarı karbon monoksit zehirlenmesinden kaynaklandı. 
Gaz zehirlenmesine maruz kalmasına rağmen kazadan kurtul-
mayı başaranlar ciddi beyin hasarlarına uğradılar. 1899 yılında 
Mitsui tarafından satın alınan Mike Madeni, Japonya’nın en 
eski ve en büyük kömür madenlerinden biriydi. Maden, kaza-
nın ardından, 1997 yılında kapanana dek çalışmaya devam etti.

6-) Senghenydd Kömür Havzası Faciası - Galler (1913)
Birleşik Krallık’ın en büyük maden faciası olarak bilinen ve Galler 
bölgesindeki Glamorgan sınırları içerisinde yer alan Senghenydd 
Havzasında meydana gelen faciada 439 işçi hayatını kaybetti. 
14 Ekim 1913 tarihinde meydana gelen facianın nedeni kömür 
tozu patlaması olarak belirtildi. Patlama sonrası hayatta kalmayı 
başaranlar ise karbon monoksit zehirlenmesine maruz kaldılar 
ve birçoğu hayatlarını daha sonra kaybetti. Yangının başlama 
sebebinin elektrikli bir cihazdan kaynaklandığı düşünülürken 
araştırmalara göre bir bölgede alev alan kömür tozu nedeniyle 
başlayan yangın hızla ilerledi ve tüm madeni sardı.

7-) Coalbrook Maden Faciası - Güney Afrika (1960)
Güney Afrika kömür madenciliğinin kara lekesi 21 Ocak 1960 
tarihinde, Orange Free eyaleti sınırları içerisinde yer alan 
Clydesdale Kömür Havzası’nda meydana geldi. 435 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan kazanın nedeni diğer facialardan fark-
lıydı. Kazada yer altında 3 km2 alana sahip bir bölgede göçme 
yaşandı ve olayda 900 civarında topuk göçerek faciaya neden 
oldu. Göçme yaşandığı sırada yer altında 1.000 civarı madenci 
vardı. Madencilerin yarısı eğimli kuyulardan kaçmayı başarır-
ken, geri kalanlar yer altında kapana kısıldı ve metan gazına 
maruz kaldı. Kurtarma ekibinden de bir kısım görevli, kurtarma 
çalışmaları sırasında hayatını kaybetti.

8-) Wankie Havzası Faciası - Rodezya (1972)
Nisan 1980 yılında Zimbabve ismiyle Birleşmiş Milletler tarafın-
dan tanınan ve o dönemlerde Rodezya olarak bilinen ülkenin 
en büyük maden kazası, 6 Haziran 1972 tarihinde yaşandı. 
Rodezya’nın kuzeybatısında yer alan Wankie Havzası’nda yaşa-
nan facia, Afrika kıtasının en büyük ikinci faciası olarak tarihe 
geçti ve 126’sı Rodezyalı olmak üzere farklı milletlerden 426 
madenci hayatını kaybetti. Birbirini takip eden seri patlamalar 

sonucu meydana gelen faciada patlamaların ilki ana kuyuyu yıktı 
ve yüzeydeki 4 işçinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 400’ün 
üzerinde madenci de yer altında mahsur kaldı. Yaşanan göçme-
lerle, ölümcül metan ve karbon monoksit gazlarına maruz kalan 
madencilerin 8’i hariç hepsi hayatını kaybetti. Facianın ertesi 
günü de devam eden patlamalar kurtarma çalışmalarını imkansız 
kıldı ve sadece 3 madencinin cansız bedenine ulaşılabildi.

9-) Oaks Havzası Patlaması - İngiltere (1866)
Birleşik Krallık’ta yaşanan ikinci büyük kömür madeni faciası, 
12 Aralık 1866 tarihinde Barnsley, Güney Yorkshire’da mey-
dana geldi. 19. yüzyıla ait bu faciada 388 madencinin hayatını 
kaybettiği kayıtlara geçti. Yer altında yeni galeri açarken 
meydana gelen grizu ve kömür tozu patlamaları nedeniyle 
yaşanan facianın ardından 13 Aralık tarihinde yaşanan iki 
grizu patlaması sonucu da kurtarma ekibinden 27 kişi hayatını 
kaybetti. Aynı ocakta 1847 yılında da bir grizu patlaması mey-
dana gelmiş ve 73 kişi yaşamını yitirmişti. 1960’larda kapanana 
kadar, İngiltere’nin en büyük kömür havzalarından biri olan 
Oaks Havzası’nda 17 patlama daha meydana geldi.

10-) Dhanbad Kömür Madenleri Faciaları - Hindistan (1965 
ve 1975)
Dhanbad kömür madenlerinde yaşanan facialarda 27 Mayıs 
1965 gecesi 375 kişi, 27 Aralık 1975 günü ise 372 kişi hayatını 
kaybetti. Hindistan’ın en önemli kömür havzası Dhanbad ilin-
deki Dhori havzasında, grizu ve kömür tozu patlamaları nede-
niyle yaşanan facianın, yer altına elinde gemici feneriyle giren 
bir kişi nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Kazanın bir sabotaj olma 
ihtimali günümüzde de tartışılmaya devam ediyor. Bu olaydan 
10 yıl sonra, yine aynı havzadaki Chasnala Madeni’nde bir kömür 
tozu patlaması gerçekleşti. 372 kişinin hayatına mal olan facia, 
patlama sonrası su barajını tutan ayakların yıkılması ve suyun 
madenin derinliklerine dolması sonucu meydana geldi. 

Kaynaklar:
1. http://worldnews.about.com/od/disasters/tp/Worlds-Worst-Mining-Disasters.htm
2. http://www.mining-technology.com/features/feature-world-worst-coal-mining-

disasters-china/
3. http://www.hurriyetdailynews.com/worlds-worst-coal-mine-disasters.aspx?pageID

=238&nID=66447&NewsCatID=359
4. http://onedio.com/haber/dunya-tarihinin-en-buyuk-11-madencilik-

faciasi-303630?utm_medium=pch_link&utm_source=nafer&utm_
content=click&utm_campaign=D%C3%BCnya%20Tarihinin%20En%20
B%C3%BCy%C3%BCk%2011%20Madencilik%20Facias%C4%B1&utm_term=0xid-
53733dc39f0cd73777281cc8-524e8fb60e3d39a22d000004
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T
arihsel bir perspektifle bakıldığında, iş dünyası açı-
sından ‘Kurumsal Sorumluluk’ yaklaşımının gelişimi 
endüstri devrimine dek geri götürülebilse de modern 
şeklini almaya başlaması, büyük ölçüde serbest piyasa 

ekonomisinin gelişimi ve küreselleşme süreçleriyle yakından 
ilişkilidir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere geliş-
miş batılı ekonomilerde özel sektör aktörlerinin ekonomi 
içindeki hacmi ve etkinliği artmaya başladıkça, bu aktörlerin iş 
yapma alışkanlık ve pratikleri kamu yaklaşımlarından farklılaş-
maya başlamıştır. Kamu kurum ve şirketlerinden farklı olarak 
özel firmaların operasyonlarını ne şekilde yürüteceklerine dair 
detaylı düzenlemelerin bulunmayışı, özel sektör açısından bir 
boşluk yaratmıştır. Mevzuat eksikliği ortamında bazı özel sek-
tör operasyonlarının çevre ve toplum üzerinde kalıcı olumsuz 
etkiler doğurmaya başladığı gözlenmiştir.

Süreç içerisinde olumsuz etkilerin, gerek toplum gerekse Sivil 
Toplum Kuruluşları’nın (STK) reaksiyonunu doğurması, firma-
ların uzun vadeli ticari faaliyetleri üzerinde tehdit oluşturmaya 
başlamıştır. Ticari faaliyetlerinin devamlılığını güvence altına 
almak ve itibarlarını korumak amacıyla sektör temsilcileri, 
kamu müdahalesini ve yasal düzenlemeleri beklemeksizin 
ya da bu düzenlemelere paralel olarak bir dizi standart ve 
pratik geliştirmeye başlayarak bir anlamda kendi kendilerini 
düzenleme (self-regulation) yoluna başvurmuşlardır. Benzer 
şekilde çeşitli uluslararası kuruluşlar, projelere destek verme-
nin ön koşulu olarak bir dizi iyi uygulama standartlarının takip 
edilmesini talep etmeye başlamıştır. Söz konusu standartlar, 
operasyonlara yönelik toplum, STK, medya ve devlet gibi dışsal 
tehdit ve baskılara gerek bıraktırmayacak şekilde tasarlanmış-
tır. Kurumsal sorumluluk olarak kavramsallaştırılan bu yakla-
şıma daha yakından bakıldığında, operasyonların çevresel ve 
toplumsal etkilerini minimize ederek yönetmek, çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek, çalışanlar ile çevre top-
lulukların temel hak ve hürriyetlerine duyarlı olmak gibi bazı 
esaslar içerdiği görülecektir.

Kurumsal sorumluluk yaklaşımının gelişmiş Batılı ülke 
sınırlarını aşarak, gelişmekte olan ülkelere de yansımasını 
hızlandıran faktörlerden biri küreselleşme süreci olmuştur. 
Küreselleşmeyle birlikte bilindiği üzere ulus devlet sınırları 
giderek anlamını yitirmeye başlamış, toplumlar arası nüfus 
hareketleri artmış, kültürel etkileşim gelişmiş, finans piya-
saları birbirinden etkilenmeye başlamıştır. Şirketlerin ulus 
devlet sınırlarını aşarak küresel ölçekte faaliyet göstermeye 
başlamasıyla birlikte şirketler, kendi iş kültürleri ve pratiklerini 
yatırım yaptıkları gelişmekte olan ülkelere de taşımışlardır. 
Global aktörlerin ulusal ticari aktörlerle etkileşimi, kurumsal 
sorumluluk yaklaşımının bazı yerel kuruluşlarca da belli ölçüde 
benimsenmesine yol açmıştır.

Kurumsal sorumluluk değer ve standartlarını benimseyerek 
yönetim sistemlerinin eksenine oturtarak uygulamaya koy-
mak, bu ilkeleri kağıt üzerinde kabul etmekten çok daha zor-
dur. Çünkü kurumsal sorumluluğun gereğini hakkıyla yerine 
getirmek, üst yönetimin sahiplenme ve güçlü taahhüdünün 
yanında, kayda değer insan kaynağı, bütçe, emek ve entelek-
tüel gayret gerektirmektedir. 

Konuya dar bir perspektifle bakıldığında kurumsal sorumluluk 
yaklaşımını benimsemenin ticari bir değeri olduğunu söyle-
mek kolay olmayacaktır. İşletmeciler açısından çalışanlar, çevre 
ve toplum için tahsis edilen maliyetleri üstlenmek, yalnızca 
insani ve vicdani bir sorumlulukmuş algısına yol açmaktadır. 
Dolayısıyla yoğun rekabet ve verimliliği artırma baskısı altında 
faaliyet gösteren işletmelerin ticari bir değeri olmayan bu tür 
kurumsal harcamaları yapmalarını beklemek, fazlasıyla naif ve 
iyimser bir beklenti olacaktır.

Hal böyleyken, bütün sistemini mali ve operasyonel verimlilik 
üzerine bina eden işletmelerin kurumsal sorumluluk konusuna 
kaynak tahsis etmesi için yeterli rasyonel gerekçeler mevcut 
mudur? Modern işletmeler sırf moda olduğu ve kulağa hoş 
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geldiği için mi kurumsal sorumluluk politikalarını geliştirip 
benimserler, yoksa “ticari bir değer” (a business case) gördük-
leri için mi bu yola başvururlar? Bu soruların yanıtı, pek çok 
işletmenin kurumsal politikalarına yön vermektedir. 

Kurumsal Sorumluluk, Firmalar İçin Ne Yapar?
Gerek ulusal gerekse küresel ölçekte bakıldığında sistematik 
şekilde büyüme sağlayan, yeni yatırım alanlarına daha kolay 
erişebilen ve saygınlığı her geçen gün artan firmaların kurumsal 
değerlere daha fazla fon tahsis etme eğiliminde oldukları göz-
lenmektedir. Çelişkiymiş gibi görünen bu yaklaşıma yakından 
bakıldığında, firmaların kurumsal sorumluluk politikalarına neden 
fon tahsis ettiklerini anlamak mümkün olabilmektedir. Kurumsal 
sorumluluğa bütçe ayırmak, yöneticilerinin yalnızca iyi niyetli ve 
duyarlı kimselerden oluşmalarıyla değil, aynı zamanda kurumsal 
risklerini etkili bir şekilde yönetme niyetleriyle de yakından ilgilidir.

Peki, etkili ve proaktif bir risk yönetim enstrümanı olarak görü-
lebilecek olan kurumsal sorumluluk politikaları işletmelere 
nasıl bir katkı sağlar? Konuya daha spesifik olarak madencilik 
sektörü açısından bakacak olursak şu değerlendirmeleri yap-
mak mümkün olacaktır:

 • Çevre, toplum, iş sağlığı ve güvenliği ve insan hakları gibi konu-

larda uygulamaya konan politikalar, firmaları iş kazaları, örgütlü 

toplumsal hareketler, çevresel felaketler gibi muhtemel sosyal, 

idari ve hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalma ihtimalini azal-

tır, bundan kaçınamadığı hallerde ise meydana gelen tehditlerin 

etkin yönetimine hazırlıklı olmalarına katkı sağlar.

 • Sektör ve operasyonlar üzerinde güçlü etkileri ve geniş yetkileri 

bulunan kamu kurum ve otoritelerinin belli bir işletmeye karşı 

alacağı pozisyonun tonu, ilgili firmanın sahip olduğu kurumsal 

sorumluluk standartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte-

dir. Çalışanına adil ve müşfik davranan, komşu topluluklara saygı 

gösteren ve onların kaygı ve beklentilerine duyarlılık gösteren, yasa 

ve düzenlemeleri hassasiyetle takip eden, tabiata zarar vermek-

ten kaçınan firmaların itibarı yüksek olur. Muteber firmalar kamu 

makamlarına güven verir, bu güven işletmeler ile otoriteler arasında 

gerginlikler yerine yapıcı diyalogların gelişimine zemin teşkil eder.

 • İşletme ile paydaşları arasındaki uzlaşmazlıkların çözüm merci-

lerinden biri olan hukuki süreçlerin çıktılarını önceden tahmin 

etmek her zaman kolay olmamakta ve bazı mahkeme kararları 

işletmeler açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. kurumsal 

sorumluluk politikaları, firmalar ile paydaşlar arasındaki uzlaşmaz-

lıkların büyük soruna dönüşmeden ilk aşamada çözülmesi açısın-

dan etkili enstrümanlar sunmakta, bu sayede sonucu önceden 

kestirilemeyen hukuki risklerin bertarafına katkı sağlamaktadır.

 • Çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini önemseyen firmalar, iş güven-

liğine kayda değer yatırım yapmakta tereddüt etmemektedirler. 

Zira iş güvenliğinden tasarruf etmenin alternatif maliyetinin 

çok daha yüksek olduğu risk hesabı yapan işletmeler tarafından 

bilinmektedir. Daha açık ifadeyle bir çalışanın iş kazası sonucu 

yaralanması ya da ölmesinin maliyeti, bu kazayı önlemeye yöne-

lik tedbirlerin maliyetine kıyasla çok daha yüksektir. Bu maliyet, 

insani olarak duyulacak üzüntü ve manevi çöküntünün yanı sıra, 

üretim durdurma, tazminatlar, hapis cezaları, itibar kaybı ve düşük 

çalışan performansı gibi sayısız yükler getirmektedir. Soma’da 301 

madencinin canına mal olan büyük facia, bu konuda daha fazla 

söz söylemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir örnektir.

 • Çevresel etkilerini yönetemeyen firmalara yönelik örgütlü müca-

deleler, işletmeler açısından sayısız sıkıntılar doğurabilmektedir. 

İdari ve mali müeyyideler, sivil toplum örgütlerinin başlattığı 

mücadeleler, yerel ve ulusal ölçekli medya ilgisi, firmanın itibarına 

ağır darbeler getirebilir. İtibarını yitiren firmaların yeni maden ya da 

enerji sahalarına erişimleri daha zorlaşmakta ve potansiyel yatırım 

fırsatları tamamıyla kaçırılabilmektedir. Ayrıca bu durum tüm sek-

törün de doğrudan olumsuz etkilenmesine sebep olabilmektedir.

 • Çevresindeki toplumla açık ve şeffaf diyalogdan kaçınan, toplumsal 

fayda ve kalkınma fırsatları geliştirmekten imtina eden operas-

yonlar, kamuya ve topluma ait olduğu düşünülen rezervleri (ç)alıp 

giden ve büyük karlar eden sermayedarlar olarak görülmektedir. İyi 

uygulamalar olarak kabul edilen standartlar çerçevesinde toplumla 

sağlıklı ilişkiler geliştiremeyen maden firmaları, zamanla işletme için 

sosyal lisans (social license to operate) olarak tanımlanan toplumsal 

rızalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Gerek 

Türkiye gerekse dünyanın farklı yörelerinde benzer sorunlarla 

karşılan pek çok firma, operasyonlarını durdurma ve hatta resmi 

lisanslarını kaybetme tehdidiyle yüzleşmektedir.

Yukarıda örnekler eşliğinde kısa bir özeti sunulan kurumsal 
risklerin panzehiri, sıralanan sorunlar henüz meydana gelme-
den veya sorunlar belirmeye başlar başlamaz gidermeye odaklı 
kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Kurumsal sorumluluk, her 
derde deva, dokununca bütün sorunları bertaraf eden sihirli 
bir değnek olmadığı gibi, firmaların kendi tanıtımlarını yapmak 
amacıyla içini boşalttıkları ve reklam malzemesine indirge-
dikleri süreçler olarak da görülmemelidir. Aksine, işletmelere 
kimlik kazandıran, işlerini ne şekilde yaptıkları hakkında fikir 
veren bir değerler silsilesi olarak görülmelidir kurumsal sorum-
luluk. Risklerini etkili bir şekilde yönetmek ve itibarlarını güçlü 
tutmak suretiyle insani yükümlülüklerini yerine getirmek ve 
ticari menfaatlerini korumak isteyen firmalar açısından kendi 
sektör ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal değerleri benimsemek, 
bir tercihten ziyade kaçınılmaz bir gereklilik olarak Soma’da bir 
kez daha ortaya çıkmıştır.  
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Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan kömür madeninde 
13/05/2014 tarihinde meydana gelen patlama tüm Türkiye’yi 
yasa boğdu. Maalesef bu patlama sonucunda 301 maden 
işçisi hayatını kaybetti. Bu kadar fazla sayıda kişinin hayatını 
kaybettiği bu olay, içimizde derin bir acı uyandırdı. Patlama 
sonucu meydana gelen olayda kazanın sebepleri, sorumlu-
ları açısından geniş çaplı araştırmalar ve incelemeler yapıldı. 
Bu olay, bize iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha 
göstermiş oldu.  

Madencilik ve taş ocağı sektörü, tehlike sınıfında, çok tehlikeli 
sınıfta yer almaktadır. Sektörün genel anlamda yapılan iş, 
çalışma koşulları vb. açıdan iş sağlığı ve güvenliği anlamında 
tehlikeleri mevcuttur. Gerekli birtakım önlemlerin alınmaması 
da bu mevcut duruma eklenince çok daha fazla tehlike arz 
etmektedir. Maden ocakları içerisinde de kömür madenlerinde 
meydana gelen kaza sayısı daha fazladır. 

Bir önceki sayıda belirtmiş olduğum üzere, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından tüm 
Türkiye’de en fazla karşılaşılan ciddi kazaların kaza kodları ve 
belirlenen kaza kodlarında en fazla kazanın olduğu faaliyet 
grupları açıklanmıştı. Bu araştırma sonucu, tüm Türkiye’de 
en fazla kazanın olduğu 2. faaliyet grubu ise kömür ve linyit 
çıkartılması idi. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan düzenlemeler ve genel 
yaklaşımlar geçmişten günümüze çeşitlilik göstermektedir. 
Daha öncesinde, gerek 4857 sayılı İş Kanunu gerek iş güvenliği 
yönetmeliği kapsamında, iş güvenliği çalışmaları uygulan-
makta idi. Sonrasında bildiğiniz üzere 2013 yılında 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartıldı ve tüm işyerlerinde 
kademeli olarak uygulanmaya başladı. Kanun, işverenlere bir-
takım yükümlülükler getirdi. Bu çerçevede işverenler;

 • İşyerinde var olan veya meydana gelebilecek tehlikelere karşı 

işçileri korumak ve bu kapsamda gerekli sağlık ve güvenlik ted-

birlerini almak, 

 • İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve sürekliliğini 

sağlamak,

 • Risk değerleme raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir 

önleme politikası geliştirmek,

 • Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her 

türlü tedbiri almak,

 • Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma-

ları yapmak,

 • İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları gidermek,

 • Çalışanların, hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdür.  

İşverenler açısından iş güvenliği sadece yasal yükümlülükler 
bakımından yerine getirilmekte, bazı konular maliyet unsuru 
oluşturduğu için uygulamaya alınmamaktadır. Fakat işveren-
ler üzerlerine düşen gerekli tedbirleri almalı, var olan veya 
olabilecek risklerin önlenmesi için gerekli tüm çalışmaları 
yapmalıdırlar. Bu patlama, bunun önemini bir kez daha bize 
göstermiştir.

Ayrıca, işyerlerinde iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır. 
Kurum bünyesinde iyi bir iş güvenliği yönetimi olması ve iş 
güvenliği kültürünün gelişmesi, kazaların önlenmesi açısından 
da düzenleyici bir rol oynamaktadır. Kurumda iş güvenliği 
kültürünün yerleşmesi ile işçilerde bu konuda bilinçlendirme 
sağlanacaktır.  Bu şekilde proaktif önleyici bir yaklaşım 
oluşturulmalıdır.

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza sonrası, “İş 
kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı” 30.05.2014 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu 
kanun tasarısı ile yer altında çalışan işçilerin haftalık çalışma 
süreleri ve yıllık ücretli izin sürelerinin yeniden düzenlenmesi; 
işçilere fazla çalışma yaptırılmasının engellenmesi; Manisa 
ili Soma ilçesinde meydana gelen kazada 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü mad-
desinin (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara ve bunların hak 
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sahiplerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
belirlenecek sürede aylık net ücretleri tutarında ödeme yapıl-
ması gündeme alınmıştır.

Kanun tasarısındaki, gündeme gelen ilgili maddeler aşağıda 
belirtilmiştir.

 • İş Kanunu’nun 18. maddesine istinaden 30 veya daha fazla işçi 

çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz 

süreli iş sözleşmesini fesheden işverence iş sözleşmesinin geçerli 

bir sebebe dayandırılması gerekiyordu. Yer altında çalışan işçiler 

için bu madde yeniden revize edilerek, 30 veya daha fazla işçi 

çalıştıran yer altı işlerinde altı aylık kıdem süresi kaldırılmıştır. 

 • Yer altı işlerinde çalışan işçiler için çalışma süresi haftada en çok 36 

saat olarak belirlenmiş, daha fazla çalıştırma yapılmayacağı eklen-

miştir. Günlük çalışma süresi de altı saatten fazla olamaz.

 • Yer altında çalışan işçilere fazla mesai yaptırılmayacaktır.

 • Yıllık ücretli izin haklarında, maden çalışanlarına diğer çalışanlara 

göre İş Kanunu’ndaki izin sürelerine 4 gün daha eklenmiştir.

 • 4857 sayılı Kanun’un 41. maddesine sekizinci fıkrasından sonra gel-

mek üzere “Yer altında çalışan işçilere, 4857’nin 42. ve 43. maddele-

rinde sayılan hallerde haftalık 36 saati aşan her 1 saat fazla çalışma 

için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 

miktarının % 50 arttırılması suretiyle ödenir.” fıkrası eklenmiştir. 

 • 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra sigortalılığı başla-

yan ve maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli 

olarak çalışan sigortalıların emeklilikleri için 5510 sayılı Kanun’da 

55 olarak öngörülen yaş şartı, yer altı işlerinin diğer işlere göre 

daha ağır ve tehlikeli olduğu hususu göz önüne alınarak 50’ye 

düşürülmekte, ayrıca maden ocakları (elementer cıva bulunduğu 

saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı 

gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların bu işlerde, 

herhangi bir nedenle fiilen çalışmadıkları sürelerin de fiili hizmet 

süresi zammı kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde yaşanan maden 

kazası nedeniyle kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kollarında 

çalışanlardan, kazanın meydana geldiği maden ocağında çalışan-

lar ile vefat edenlerin hak sahiplerine yaşadıkları olumsuzlukların 

kısmen de olsa giderilmesi amacıyla Fon’dan ödeme yapılması 

öngörülmektedir. 

Tasarı ayrıca, alt işveren işçilerinin iş mevzuatından kaynak-
lanan haklarının kullanılmasının sağlanması, hak kayıplarının 
engellenmesi ve ücretlerinin garantiye alınmasını da içer-
mektedir. 6331 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile asıl 
işverene, alt işverenin gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbir-
lerini alıp almadığını gözetmek ve denetlemek yükümlülüğü 
getirilmiştir. Asıl işveren, alt işverenin işçilerini çalıştırmaya 
başlamadan ve sözleşmenin devamı aşamasında iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerini yerine getirip getirmediğini kontrol 
etmekle sorumlu tutulmuştur. Asıl işveren, alt işveren işçile-
rinin iş güvenliği araçlarının sağlanması, onların eğitilmesi ve 
iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığının belirlenmesi 
amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yüküm-
lülük, alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kay-
naklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 
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İş Güvenliği: Bir Kültür mü 
Yoksa Zorunluluk mu Olmalı?

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

H
er sektörde olduğu gibi maden sektöründe de iş 
güvenliği için belirlenmiş kurallar bulunmaktadır. 
Bu kuralların içeriği ve iş güvenliğindeki başarı, 
ülkenin tecrübelerine, yasal düzenlemelerinin 

kapsayıcılığına, kurumların bu kuralları uygulamasına ve 
nihayetinde emniyete verilen öneme bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. Mayıs ayında Soma’da yasamış olduğumuz 
elim kazanın da aslında yukarıda sayılan farklı sebeplerin bir 
araya gelerek oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Her ne kadar gelişmiş maden ülkeleri kadar madencilik tecrü-
besi olan bir ülke değilsek de bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay 
olduğu bir dönemde geçmiş tecrübelerden faydalanmak, var 
olan düzenlemeleri ve uygulamaları incelemek ve bunlardan 
faydalanmak gerçekten çok zor olmasa gerek. Bunun için ilgili 
bakanlıkların ve kurumların gerekli çalışmaları yapması gerek-
mektedir. Sektörü düzenleyenlerin, asgari gereksinimleri belir-
leme zorunlulukları vardır. Bu tür düzenlemelerin çok genel 
çerçevede değil, spesifik olarak yapılması daha doğru olandır. 
Ancak bunun, sadece sektörü düzenleyenlerden beklenilme-
mesi; şirketlerin ve operasyonların da iş güvenliği konusunda 
proaktif olmaları ve yeniliklere açık olmaları gerekmektedir.  

En iyi düzenlemelere sahip bir sektörde bile ihmaller olabil-
mektedir. Bugün hemen her maden ocağında “Önce Emniyet” 
tabelası en görünen yerlerde asılı olmasına karşın, bu ifade 
maalesef çoğunlukla tabelada kalmaktadır. Asgari ölçekteki 
zorunlu kurallara uyulması maalesef emniyet için yeterli olma-
maktadır. Gerçek anlamda ‘önce emniyet’ denilebilmesi için, iş 
emniyetinin uygulamada her şeyden önce gelmesi gerekmek-
tedir. Bu mantalitenin, özellikle yönetim tarafından benim-
senmesi oldukça önemlidir. Üretim ve emniyet arasında bir 
seçim yapılması gereken bir durumda, iş emniyetinin ve insan 

sağlığının tercih edilmesi gerekmektedir. Bu düşünceye sahip 
olan bir kurumda, maden yöneticileri riskli durumlarda risk 
almak yerine iş emniyeti için üretimi durdurmayı seçeceklerdir.

Bir diğer nokta da madendeki ‘iş güvenliği kültürü’dür. 
Çalışanların da yaptıkları işte ‘önce emniyet’ düşüncesine sahip 
olmaları gerekmektedir. Madencilik ağır ve zor bir iş sektörü 
olduğu için çoğunlukla erkeklerden oluşan bir çalışma ortamı-
dır. Bu durum neticesinde cesaret ve risk almak çalışanlar için 
çoğu zaman övünç sebebidir. Halbuki iş emniyeti konusunda 
aşırı cesaret bir çok defa hiç gerekmediği halde yaralanmalara 
sebep olabilmektedir. “Bana bir şey olmaz” düşüncesinde 
çalışmak, bir iş yeri emniyeti için olabilecek en kötü yaklaşım 
tarzıdır. Örneğin; kişisel koruma ekipmanlarının (baret, ucu 
korumalı çizmeler, reflektörlü yelek, eldiven vs.) sürekli olarak 
kullanılması bir zorunluluktur. Ama birçok defa çalışanlar, 
bulundukları ocaktaki kültüre göre bu tür koruyucu araçları 
kullanmamaktadırlar. Bu durum, araba kullanırken emniyet 
kemeri kullanmamak için toka takmaya benzemektedir. Bir 
nebze olsun istediğini elde eden çalışan sonuç itibariyle hayati 
bir risk almaktadır.

Madenlerde kaza sebeplerine bakıldığı zaman aslında, kaza-
lara bir kaç temel sorunun sebep olduğu görülecektir. Bunların 
başında yapılan işin acele bir şekilde yapılmak istenmesi gel-
mektedir. Geç kalınan bir iş çalışanlar üzerinde baskıya sebep 
olmakta ve sonuç itibariyle kaza ihtimalini artırmaktadır. Bu tür 
durumlarda iş güvenliği ikinci plana atıldığı için hız ve dikkat-
sizlik, potansiyel tehlikeleri görmeyi engellemektedir. Özellikle 
vardiya sonları ve yemek öğün önceleri en yüksek risk grubu 
sayılacak zaman dilimleri olarak bilinmektedir.

Yapılan bir işin bölünmesi, gecikmesi veya durması sonrasında 
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işe geri dönüş sonrasında kaza riskleri artmaktadır. Bu sebeple 
durmuş olan bir işe, azami dikkat ve inceleme ile geri dönül-
mesi gerekmektedir. Gerek yer altında gerekse yer üstünde bu 
durum oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Yer altı kömür ocaklarında gaz birikmelerinden ötürü patlama, 
göçük veya zehirli gazların salınımıyla yaşanan kazalar oldukça 
üzücü sonuçlara yol açabilmektedir. Bu tür kazalar çoğunlukla 
yer altı maden işletmelerinde yaşanmakta ve geçen ay yaşadı-
ğımız facia büyüklüğüne bile çıkabilmektedir. Yapılması gere-
ken elbette, bu tür kazaları mümkün kılacak şartları engelle-
mek olmalıdır. En önemli noktalardan biri madencilere gerekli 
bir iş güvenliği eğitiminin (yalnızca bir defa değil) periyodik 
olarak veriliyor olmasıdır. Maalesef birçok kazada, çalışanların 
olay anında ve sonrasında ne yapacaklarını bilmedikleri ortaya 
çıkmaktadır. Bunun temel sebebi, yeterli eğitimin verilmemiş 
olması veya bir defaya mahsus verilmiş olmasıdır. 

Ocakların acil durum tahliye planının yapılmış olması ve peri-
yodik olarak güncellenmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir. 
Madene ait acil durum kurtarma ekibinin her daim hazır bulun-
ması tercih değil, zorunluluk olmalıdır. Bu tür kurtarma ekip-
leri genellikle çalışanlar arasından seçilebilir. Bunun yanı sıra 
gerekli teknolojilerden faydalanılıyor olması (gaz detektörleri, 
oksijen maskeleri, sığınma odaları, telsiz, madenci takip cihazı 
ve reflektörlü yelek vs.) kurtulma veya kurtarılmayı mümkün 
kılacaktır.

Kazalara sebep olan bir diğer durum ise kullanılan araçla 
geri geri giderken yaşanan kazalardır. Bu sebeple hareket 
etmeden önce etraf iyice kolaçan edilmeli ve mümkünse ileri 
gidilerek manevra yapılıp araç düz hale getirilmelidir. Kuzey 
Amerika’daki birçok madende şirket kuralı olarak geri geri git-
meden önce 3, ileri gitmeden önce ise 2 kez kornaya basılarak 
etrafa bir uyarı verilmektedir.

Ekipmanlara binerken veya üzerlerinden inerken, merdivenler-
den inerken veya çıkarken emniyet parmaklıklarından fayda-
lanılmalıdır. Geçmişte gerçekleşen kazalar arasında yaygın 

Bir bakır madeninde gerçekleçmiş olan 
iletişim eksikliğinden kaynaklı ölümlü bir kaza
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olarak, atılan adımlara dikkat edilmemesi sonucu merdivenler-
den kayma, ekipmana çıkarken düşme yer almaktadır.

Bir diğer yaygın kaza sebebi ise iletişim eksikliğinden kaynak-
lanmaktadır. Ocakta bulunan hemen her makinenin karşıdan 
kolay okunabilecek şekilde numarasının bulunması, ocak 

içerisindeki hemen herkesin telsize veya madenci takip siste-
mine sahip olması ve emin olunmayan durumlarda kişilerin 
birbirleriyle iletişim kurmaları oldukça önemlidir. Özellikle 
patlatmalardan önce patlatma yapılacak yere girişlerin bloke 
edilmesi ve diğer çalışanların bu işlemden haberdar edilmesi 
büyük önem arz etmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda 0-1 yıl tecrübeye sahip çalı-
şanların en yüksek kaza riskine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun temel sebepleri arasında tecrübe eksikliği, çevreye 
yabancılık, soru sormaktan çekinme yer almaktadır. Bir son-
raki yüksek risk grubu ise 20 - 25 yıldan fazla tecrübeye sahip 
çalışanlardır. Bunun temel sebebi ise uzun tecrübe süresinin 
verdiği aşırı rahatlık ve yaş olarak fiziksel yavaşlamadan kay-
naklanmaktadır. Aşağıdaki 
şekilde bir madendeki 
yaralanma riski ile dene-
yim süresi arasındaki ilişki 
gösterilmektedir.

Soma faciası, hepimiz için 
çok büyük dersler çıkarma-
mız gereken bir faciadır. 
Yapılan hataların üzerine 
kararlı bir şekilde gitmemiz, 
bunları düzeltmemiz ve olası 
kazaları engellememiz vefat 
eden madenci kardeşleri-
mize borcumuzdur. Maden 
çalışanlarının mesai ücretleri-
nin, çalışma koşullarının veya 
asgari ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesi elbette ki 
olumlu adımlardır. Ancak 
vardiya saatlerinin azaltıl-
ması, teoride yararlı görünse 

de pratikte işletmeleri zor durumda bırakabilecek bir adımdır. 
Bu kazanın vardiya değişimine denk gelmiş olması üzücü olsa 
da vardiya sayısının arttırılmasının bu tür bir kaza için önleyici 
olmayacağı ortadadır. 

8 saatlik vardiyalar madencilikte oldukça yaygındır. Hatta ABD 
ve Kanada’da bir çok açık ocak işletmesi 12 saatlik vardiyalarla 
çalışmaktadır. Vardiya değişimleri üretimde en büyük zaman 
kaybının yaşandığı aralıktır. 24 saatlik bir günün 4 vardiyaya 
çıkarılması üretim verimliliği açısından oldukça sıkıntı yarata-
bilecek bir durumdur. Bunun yerine; vardiyaların değişiminde 
bilgi aktarımının yapılması için gereken toplantıların zorunlu 
hale getirilmesi, yer altı ocaklarında vardiya değişimlerinin 
yer üstünde yapılması, maden kazalarının veya atlatılmış olan 
kazaların gizlenmesi yerine Çalışma Bakanlığının ilgili birimine 
kesinlikle bildirilmesi ve bu kazalarla atlatılmış olan kazaların 
hem olayın gerçekleştiği madende hem de diğer madenlerde 
duyurulması sağlanmalıdır. Her vardiyada 10 - 15 dakikalık iş 
emniyeti üzerine bir toplantı yapılması çalışanlar için daha 
faydalı olacaktır. 

Sonuç olarak madencilik zor çalışma koşullarına sahip olsa da 
kazaların minimuma indirilmesi mümkündür. Bunun başarıla-
bilmesi için iş güvenliğinin uyulması gereken zorunluluktan 
çok iş yeri kültürü haline getirilmesi gerekmektedir. Bu girişim 
elbette zaman alacaktır ve kararlılık gerektirecektir ancak 
nihai olarak madencilerin vardiya sonunda evlerine sağ salim 
dönmelerini de mümkün kılacaktır. Bu noktada yapacağımız 
hiçbir şey kaybettiğimiz madencilerimizi geri döndürmeye-
cektir ancak, ilerleyen süreçte başka madencilerimizin ekmek 
paraları için hayatlarını tehlikeye atmamaları adına herkesin 
üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Soma’da ekmek parası 
için hayatını kaybetmiş olan madenci kardeşlerimizi anıyor, 
ailelerine ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. 

 

Şekil 1: Maden çalışanlarının deneyim sürelerine göre yaralanma riskleri 

Soma faciası hepimiz için çok büyük dersler çıkarmamız gereken bir faciadır. Yapılan hataların üzerine 
kararlı bir şekilde gitmemiz, bunları düzeltmemiz ve olası kazaları engellememiz, vefat eden madenci 
kardeşlerimize borcumuzdur. Maden çalışanlarının mesai ücretlerinin, çalışma koşullarının veya asgari 
ücretlerinin yeniden düzenlenmesi elbette ki olumlu adımlardır. Ancak vardiya saatlerinin azaltılması, 
teoride yararlı görünse de pratikte işletmeleri zor durumda bırakabilecek bir adımdır. Bu kazanın vardiya 
değişimine denk gelmiş olması üzücü olsa da vardiya sayısının arttırılmasının bu tür bir kaza için önleyici 
olmayacağı ortadadır.  

8 saatlik vardiyalar madencilikte oldukça yaygındır. Hatta ABD ve Kanada’da bir çok açık ocak işletmesi 
12 saatlik vardiyalarla çalışmaktadır. Vardiya değişimleri üretimde en büyük zaman kaybının yaşandığı 
aralıktır. 24 saatlik bir günün 4 vardiyaya çıkarılması üretim verimliliği açısından oldukça sıkıntı 
yaratabilecek bir durumdur. Bunun yerine vardiyaların değişiminde bilgi aktarımının yapılması için 
gereken toplantıların zorunlu hale getirilmesi, yer altı ocaklarında vardiya değişimlerinin yer üstünde 
yapılması, maden kazalarının veya atlatılmış olan kazaların gizlenmesi yerine kesinlikle Çalışma 
Bakanlığının ilgili birimine bildirilmesi ve bu kazaların/atlatılmış olan kazaların hem olayın gerçekleştiği 
hem de diğer madenlerde duyurulması sağlanmalıdır. Her vardiyada 10-15 dakikalık iş emniyeti üzerine 
bir toplantı yapılması çalışanlar için daha faydalı olacaktır.  

Sonuç olarak madencilik zor çalışma koşullarına sahip olsa da kazaların minimuma indirilmesi 
mümkündür. Bunun başarılabilmesi için iş güvenliğinin uyulması gereken zorunluluktan çok iş yeri 
kültürü haline getirilmesi gerekmektedir. Bu girişim elbette zaman alacaktır ve kararlılık gerektirecektir 
ancak nihai olarak madencilerin vardiya sonunda evlerine sağ salim dönmelerini de mümkün kılacaktır. 
Bu noktada yapacağımız hiç bir şey kaybettiğimiz madencilerimizi geri döndürmeyecektir ancak ilerleyen 
süreçte başka madencilerimizin ekmek paraları için hayatlarını tehlikeye atmamaları için herkesin 
üzerine düseni yapması gerekmektedir. Soma’da ekmek parası için hayatını kaybetmiş olan madenci 
kardeşlerimizi anıyor, ailelerine ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. 
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3213 Sayılı Maden Yasasının 
Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı-I

3213 sayılı Maden Yasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı, migem.gov.tr sitesinde, 
07.05.2014 tarihinde yayımlanmıştır.

3213 sayılı Yasa, yayımından itibaren birçok değişikliğe uğra-
mıştır. Köklü değişiklikler ise, 5177 ve 5995 sayılı yasalarla 
olmuştur. 5177 sayılı Yasa 05.06.2004 tarihinde 5995 sayılı Yasa 
ise 24.06.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece her beş 
senede Maden Yasası’nda değişikliğe gidildiği somutlaşmış, 
gidileceği de beklenti haline gelmiştir.

Bundan önce kaleme alınan yazılarımızda; 
 • Maden Yasası 2’nci maddesindeki maden tanımında anlatım 

bozukluğu olduğu için düzeltilmesini, 

 • 5’inci maddede hakların bölünmezliği ilkesinin değiştirilmesini 

ve hakların bölünebilmesinin sağlanmasını, nitekim bölünebilirlik 

durumunun, 5177 sayılı Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi 5. fıkrası 

uyarınca geçici süreli uygulandığını,

 • 7’nci maddesine mera tahsisleri konusunda kurallar getirilmesini, 

zorunlu izinleri verecek kamu kurumlarına süre şartı konmasını, 

 • 10’uncu maddesinin 8. fıkrası (a) ve (e) bentlerinin madde metnin-

den çıkarılmasını, zira 12’nci maddeyle çelişki oluşturduğunu, 

 • 11’inci maddenin güncelleştirilmesi gerektiğini, 

 • 12’nci maddede geçen, el konulan maden ile el konulma imkanı 

ortadan kalkmış madene aynı cezanın verilmesinin hakkaniyete 

uymadığını, idari para cezaları konusunda İdare Mahkemelerinin 

görevli olması konusunda düzenleme yapılmasını,

 • 24’üncü maddenin 11. fıkrasının Maden Yasası’nın temeline aykırılık 

oluşturduğunu ve maddenin sil baştan yeniden düzenlenmesini,

 • İşletme iznine konu zorunlu izinlerden bir ya da birkaçının ipta-

linin işletme ruhsatının iptalini doğurmayacağı kuralının mutlaka 

Yasa’da yer almasını önermiştik. Kaleme alınan taslakta ileri sürü-

düğümüz bu görüşlerden sadece 24’üncü maddenin 11. fıkrasına 

değişiklikler getirildiğini ve yeterli olmadığını görüyoruz.

1-Taslakta, teminat ve yıllık harç yerine, ruhsat bedelinin geçe-
ceğini öğreniyoruz. 3213 sayılı Yasa’nın ilk şeklinden itibaren 
uygulama alanı bulan teminat, artık her yıl ocak ayının son 

gününe kadar ruhsat bedeli adı altında alınacaktır.

Teminat bir güvence olup, Maden Yasası kurallarına uyumsuz-
luk halinde irat kaydedilip tamamlanması istenen bir ödemeydi. 
Ruhsat bedeli ise her yıl alınacaktır. Maden Yasası kurallarına 
aykırı bir durumu tespit edilmeyen ruhsat sahalarının yıllarca 
içeride duran teminatlarının epeyce aşındığı tartışmasızdır. 
Taslak, yasalaşıp yürürlük kazandığı tarihten itibaren yürürlükte 
olan ruhsatlar üç ay içerisinde ruhsat bedelinden az olan temi-
natlarını tamamlayacaklar, üç ay içinde tamamlanmaz ise ikinci 
bir üç ay süre verilecek, verilen bu sürede de eksik ruhsat bedeli 
yatırılmaz ise faaliyet durdurulacak, takip eden altı ay içinde de 
eksik ruhsat bedeli yatırılmaz ise ruhsat iptal edilecektir.

Örneğin 2011 yılında 100 hektarlık 10 yıllık işletme ruhsatına 
bağlanan II-A Grubu ruhsatın teminat miktarı, hektar başına 
yıllık ruhsat harcının (3.521,10 lira) % 1’i, olan 35,22 liradır. 
Teminat miktarı 10.000 liradan az olamayacağı için, teminat 
10.000 lira olmuştur. Maden Yasası’na aykırı bir durumun tes-
pit edilmediği halde bu miktar değişmeyecektir. 

2014 yılı için 4.839,60 lira işletme ruhsat harcı, bir bu kadar da 
ÇUT (Çevre ile Uyum Teminatı) ile toplamda 9.679,20 lira ödeyen 
100 hektarlık II-A Grubu maden ruhsatının, taslağın yasalaşması 
halinde her yıl ödeyeceği ruhsat bedeli, 40.000 lira olacaktır. 

2011 yılında 2000 hektarlık alanda 10 yıllık işletme ruhsatına 
bağlanan IV. Grup kömür ruhsatlı bir sahanın, teminat miktarı 
70.440 liradır. Bu miktar, bir seferde alınmak şartıyla ve Yasa’ya 
aykırı tutum ve davranış tespit edilmediği sürece geçerli olan 
miktardır. Yapılacak düzenlemeye göre her yıl alınacak ruhsat 
bedeli ise 50.000 lira olacaktır. 2014 yılında, ÇUT ile birlikte 
9.679,20 lira ödeyen ruhsat sahibi, taslağın yasalaşması halinde 
5 kat daha fazla yıllık ruhsat harcı ödemek zorunda kalacaktır. 

IV. Grup sahalarda miktarlar değişmektedir. 2000 hektarlık 
altın işletme ruhsatlı sahada, ruhsat bedeli 100.000 lira, aynı 
alanda krom sahasında ruhsat bedeli, 80.000 liradır. 

Hukuk Soru 
Cevap Köşesi
Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda 
Maden Kanunu ve Uyglama Yönet-
meliği ile ilgili olarak sizlerle paylaş-
tığı görüşlerinin yanında, madencilik 
sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız 
hukuksal sorunların çözümüne yol gös-
termek amacıyla bu sayfadan soruları-
nıza da cevap verecektir. İlgili soruları-
nızı hukuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderebilirsiniz.

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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Yukarıda yaptığımız hesaplamalardan görüleceği üzere, 
işletme ruhsat sahibi, taslağın yürürlüğe girmesi ile yıllık ruhsat 
harcını eskiye göre, ruhsat bedeli adı altında en az 5 kat daha 
fazla ödemek zorunda kalacaktır. Düzenleme bu şekliyle yürür-
lük kazanırsa işletme ruhsat sayısının azalacağı kuşkusuzdur. 
Zaten amaç da budur. 

2-Yasanın 5’inci maddesi 2. fıkrasına getirilmesi düşünülen 
değişiklik ile ruhsat devirlerinin iki kat ruhsat bedeli karşılığında 
devredilebileceği, devir işleminin ise Bakan onayı ile gerçekleşe-
bileceği, öngörülmektedir.

i-Devir esnasındaki ruhsat bedelinin iki katı alınacaktır. Yukarıda 
açıkladığımız üzere, 100 hektarlık bir II-A Grubu işletme ruhsatı 
80.000 lira, 2000 hektarlık IV. Grup kömür işletme ruhsatı, 
100.000 lira, IV. Grup 2000 hektarlık krom işletme ruhsat sahası 
da 160.000 lira karşılığında devredilebilecektir.

ii-Devir işlemi Bakan onayı ile olacaktır. Sözü edilen bu işlemin 
bürokratik işlemleri çoğaltacağı kaçınılmazdır. Ruhsat saha-
sının devir edilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak görüş 
yazısı, Bakanlık kademelerinden geçerek Bakan’a sunulacak ve 
Bakan’ın onaylaması ile devir işlemi gerçekleşebilecektir. 

Şu anda ruhsat devirleri 16.06.2012 gün 28325 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
uyarınca Başbakanlığa sunulup olumlu ya da olumsuz 
cevap beklenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
3213 sayılı Yasa ile görev ve yetkilerle donatıldığından, 
buna karşı çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile bu görev ve 
yetkilerin önüne geçilerek, Yasanın uygulayıcısı ve uygula-
tıcısı konumunda olan Bakanlık yerine bir diğer kurumca bu 
yetkilerin kullanıldığı; Anayasa, Maden Yasası ve Uygulama 
Yönetmeliği varken bu kural ve düzenlemeler atlanarak 
Genelge ile işlem tesis edilmesinin Hukuk Devleti ilkesi ile 
bağdaşır hiçbir yönü yoktur.

Taslakla devir işleminin Bakan onayına tabi tutulması düşü-
nülmekte, onay vermeme durumlarını açıklayan Yönetmelik 
düzenlemesinden taslakta söz edilmemektedir. Konunun bu 
şekliyle uygulanmasının hem zor hem de birçok yargısal ihti-
laflar çıkaracağı kaçınılmazdır.

3-Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımları düzenleyen 
13’üncü maddede yapılması düşünülen değişiklikle;

i-Ruhsatların verilebilmesi için ruhsat bedelinin tamamının yatı-
rılması gerekmektedir. 

ii-Ruhsatların verilmesinden sonra, Bakanlığın belirlediği ban-
kada açılacak hesaba her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat 
bedeli yatırılacaktır. Ocak ayı sonuna kadar ruhsat bedeli yatı-
rılmadığı takdirde, ruhsat sahasında faaliyetler durdurulacak, 
yatırılmayan ruhsat bedelinin Haziran ayı sonuna kadar yasal 
faizi ile birlikte yatırılmaması halinde ise ruhsat iptal edilecektir. 

Ocak ayı sonuna kadar ruh-
sat bedelinin yatırılmaması 
halinde ruhsat sahasında 
faaliyetlerin durdurulması 
sakıncalıdır. Ruhsat sahasında 
faaliyetin durdurulması yerine 
daha başka tedbirler düşü-
nülmelidir. İhmalden kaynaklı 
bir gecikme sonucu faaliyetin 
durdurulması Maden Yasasının 
özüne aykırıdır. Madencilik faa-
liyeti yapılmasını sağlayan alet 
ve tesisler üzerine münferiden 
haciz ve ihtiyati tedbir uygula-
masının mümkün olmayacağını, haciz ve ihtiyati tedbir ile madenin 
faaliyetine müdahale edilemeyeceğini kural altına alan Maden 
Yasası hükümlerine, taslağın bu düzenlemesi taban tabana zıttır.

Ocak ayı sonuna kadar yatırılmayan ruhsat bedelinin haziran 
sonuna kadar % 25 fazlasıyla yatırılması, haziran sonuna kadar 
yatırılmaz ise bunun ruhsat bedelinin % 50‘si fazlasıyla alın-
ması, bir sonraki ocak ayı sonuna kadar yatırılmaz ise ruhsatın 
iptal edileceği, şeklinde bir düzenlemenin daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. Çalışan bir sahanın faaliyetinin durdurulması 
ruhsat sahibi açısından hem maddi hem de manevi külfettir.

iii-Taslakla 13’üncü maddenin 4. fıkrasında yapılması düşünü-
len değişiklikte; “Genel Müdürlükçe tespit edilen çevre ile uyum 
planı çerçevesinde yapılacak çalışmaların, bir yıl içerisinde 
yapılması ruhsat sahibinden istenir, mücbir sebepler dışında 
bu süre içerisinde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahi-
bine altı aylık ek süre verilir. Verilen bu sürede çevre ile uyum 
planı çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılarak bitirilmemesi 
halinde tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin 
olması şartıyla, Genel Müdürlükçe gerekli tedbirlerin alınması 
amacıyla bir proje çerçevesinde ihale yolu ile çevre ile uyum 
çalışmaları tamamlattırılır ve çevre ile uyum planı çerçevesinde 
toplanan tutar ruhsat sahibine iade edilmez. İhale bedeli, çevre 
ile uyum planının uygulanması amacıyla Bakanlığın belirlediği 
bankada açılan hesapta toplanan tutardan karşılanır. İhale 
bedeli 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sahibinden tahsil edilir. 
Çevre ile uyum planı çalışmalarının yukarıda verilen süreler 
içerisinde ruhsat sahibince tamamlanması halinde çevre ile 
uyum planı çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığın hesa-
bında bu işletme ruhsatıyla ilgili olarak toplanan tutar, ruhsat 
sahibine iade edilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve 
esaslar yönetmelikte belirlenir.”, denilmektedir. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde 31.12.2013 
tarihi itibariyle, 13382 İşletme Ruhsatı olduğu, bu ruhsatla-
rın 8936’sının ise İşletme İzinli olduğu bilgisi yer almaktadır. 
Öncelikle, işletme izinli ruhsatların esas alınacağı düşünüldü-
ğünde, Genel Müdürlük 8936 İşletme izinli sahanın çevre ile uyum 
planı çerçevesinde yapılacak çalışmalarını tespit edecektir. Böyle 
bir tespitin Genel Müdürlükçe yapılması olanaksızdır. 5995 sayılı 
Yasa ile değişik 24’üncü maddenin ilk fıkrasında, “..faaliyet  
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sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de 
içeren, işletme projesi” kuralı bulunmaktadır. Bu kural uyarınca 
çevre ile uyum, faaliyet sonrasına bırakılmaktadır. Taslakta, faali-
yet sonrasına ait bir ifade kullanılmadığından faaliyet ile birlikte 
çevre ile uyumunun da ele alınacağı izlenimi doğmaktadır. 
Ancak, çevre ile uyum çalışmaları konusunda, 32’nci maddenin 
son fıkrasında bir değişikliğe taslakta yer verilmemiştir.  Taslağın 
yasalaşması halinde, aynı konuda hem 13’üncü madde hem de 
32’nci madde kuralları olacağından, taslağın bu maddesinin 
32’nci madde ile birlikte ele alınması gerekeceği açıktır. 

iv-Maddenin son fıkrasında; Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve 
il özel idareleri tarafından Maden Yasasına göre verilen idari 
para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Yasası’na göre tahsil edile-
cek, idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay 
içerisinde ödenmemesi halinde ruhsat sahasındaki madencilik 
faaliyetleri durdurulacaktır.

İdari para cezalarının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kaldırıl-
ması yönünde, madenin bulunduğu yer Sulh Ceza Mahkemesinde 
dava açılabilir. Maddenin bu şekliyle yasalaşması halinde, idari para 
cezasına mahkemelerde yapılan itirazın altı ay içerisinde sonuca 
bağlanmaması durumunda, idare ruhsat sahasındaki madencilik 
faaliyetlerini durdurabilir. Geçmişte yapılan uygulamalara bakıldı-
ğında bunun uzak bir ihmal olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, 
idari para cezalarına, süresinde itiraz edip itirazını belgelendiren-
lerin korunması amacıyla, kuralın şu şekilde olması daha uygun 
olacaktır. İdari para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren altı 
ay içerisinde ödenmemesi halinde, ruhsat sahasındaki madencilik 
faaliyetleri durdurulur. İdari para cezalarına mahkemelerce itiraz 
edilmesi ve bu itirazın Bakanlığa bildirilmesi ile dava sonuçlanana 
kadar madencilik faaliyeti durdurulmaz, şeklinde olması gerekir. 
Ayrıca, madencilik faaliyetinin durdurulmasının çok ağır bir yaptı-
rım şekli olduğunu burada bir kez daha yineleyelim.

4-Devlet Hakkı ve özel idare payı başlıklı Yasa’nın 14’üncü 
maddesi de değişikliğe uğramaktadır. 

14’üncü maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesinde bulunan, “Bu fiyat 
emsallerinden az olamaz.” ifadesi madde metninden çıkartı-
larak, 2. cümle, “Madenlerden alınan Devlet Hakkına esas olan 
emsal ocak satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her maden 
için ayrı ayrı uygulandığı yıla girmeden Bakan onayı ile belirle-
nerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan 
edilen fiyattan düşük olamaz. İlan edilen ocak başı satış fiyatı 
üzerinden Devlet Hakkı alınır. Emsal fiyatın tespitinde bu mad-
denin üçüncü fıkrası esas alınır.” şekline getirilmekte, 

3. fıkra ise; “Madenlerin Bakan onayı ile belirlenen ocak başı satış 
fiyatı hesaplamasında; madenin ocakta üretiminden ilk satışının 
yapıldığı aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa 
farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı 
dahil giderler piyasa satış fiyatından çıkarılarak oluşan fiyat baz 
alınır. Oluşan bu fiyat, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen 
istisnaların dışında madenlerin emsal ocak başı satış fiyatı olarak 
Genel Müdürlükçe ilan edilir.” şeklini almaktadır.

İkinci fıkrada; Devlet Hakkına esas olacak ocak başı satış fiyatının, 
Bakan onayı ile belirleneceği, üçüncü fıkrada ise emsal bedelin 
nasıl tespit edileceği ve Bakan onayı ile belirlenen ocak başı satış 
fiyatının nasıl hesaplanacağı konusu açıklanmaya çalışılmaktadır.

Devlet Hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler 
dikkate alınarak her maden için ayrı ayrı, uygulandığı yıla 
girmeden Bakan onayı ile belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan 
edilecek ise; 2. ve 3. fıkraya kanımca gerek yoktur. 

Esasen, yukarıda açıklanan taslak maddesinde düşünülen deği-
şiklik henüz yürürlüğe girmeden Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından fiilin uygulanmıştır. Genel Müdürlük tarafından oluş-
turulan Komisyonlar tarafından ocak başı satış fiyatları belirlen-
miş ve ruhsat sahiplerinden tespit edilen bu fiyatlar üzerinden 
Devlet Hakkı alınmaya çalışılmıştır. Örneğin Genel Müdürlük 
tarafından alınan, 06.02.2014 gün 795 sayılı Olur ile oluşturulan 
Komisyon, IV-a Grubu alçıtaşı madeninde 2013 yılı ocak başı satış 
fiyatlarını belirlenmiştir. 2012 yılında satış bilgi formları incele-
nen 127 alçıtaşı ruhsat sahasında, ortalama ocak satış bedelinin 
5,27 lira olduğu tespit edilmiş, 2013 yılı alçıtaşı madeni için ocak 
başı satış fiyatının asgari 15,00 lira/Ton olarak beyan edilmesi 
istenmiştir. Ocak başı satış fiyatının gerçek değerin üç kat fazlası 
olarak hesaplandığı, bu nedenle Devlet Hakkının fazla alındığı 
yolundaki itirazlara ise Devlet Hakkının artırılmadığı gerekçesi 
ileri sürülmüştür. Evet, Devlet Hakkı oranları artırılmamıştır ama 
Devlet Hakkına esas alınacak ocak başı satış fiyatları artırılmıştır. 
Oysa yürürlükte olan Yasa’nın 14’üncü maddesi 14. fıkrasında, 
Devlet Hakkı oranlarında; madenin cinsi, üretildiği bölge ve 
benzeri kriterler gözetilerek Bakanlar Kurulunca en fazla % 25 
oranında indirim yapılabilir, kuralı bulunmaktadır.

Ocak başı satış fiyatının gerçek satış fiyatından üç kat fazla olarak 
beyan edilmesinin istenmesi sonucu, Devlet Hakkının da üç kat fazla 
ödeneceği konusunda tartışma yoktur. Yürürlükte olan Yasa kuralı 
Devlet Hakkının en fazla % 25 indirilmesini Bakanlar Kurulunun 
yetkisine bırakırken, Genel Müdürlük, ocak başı satış fiyatlarını üç 
kat fazla tespit ederek, Devlet Hakkının da üç kat fazla alınmasında 
kendisini yetkili kılıp bu konuda bir uygulamaya gidemez. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73’üncü maddesinde; 
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin yasayla 
konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı, 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, 
istisnalar ve indirimleri ile oranlarına ilişkin hükümlerinde, 
yasanın belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yap-
mak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir, kuralı yer alır.

Anayasa kuralı çerçevesinde, Devlet Hakkında % 25 indirim 
yapılabileceği, Bakanlar Kurulu yetkisine bırakıldığı Maden 
Yasası’nda hüküm altına alınmasına rağmen; Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü, ocak başı satış fiyatlarını reel piyasa fiyat-
larının 2-3 kat üzerinde belirleyerek Devlet Hakkı oranlarını 
dolaylı olarak yükseltmiştir. Bu durum sadece alçı taşında da 
yaşanmamıştır. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Haz. 2014 Orhaneli 18 - 100 mm yıkanmış 175 BLİ 3.792

Haz. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

Haz. 2014 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.055

Haz. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

Haz. 2014 S.Kısrakd. yıkanmış +18 mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.490

Haz. 2014 Kısrakdere krible +20 mm 300 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.775

Haz. 2014 Soma Deniş yıkanmış +18 mm 202 Manisa - Soma ( ELİ ) 3.991

Haz. 2014 Çan krible +30 mm (torbalı) 202 ÇLİ 4.537

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Tem. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Tem. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Tem. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Tem. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Tem. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 340 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

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

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

CM
E G

roup

8.Tem.14 Altın 1320,60 10,26 1197,70 USD / tr. oz

8.Tem.14 Gümüş 21,23 7,93 19,67 USD / tr. oz

8.Tem.14 Platinyum 1503,00 9,95 1367,00 USD / tr. oz

8.Tem.14 Rodyum 1215,00 15,71 1050,00 USD / tr. oz

8.Tem.14 Palladyum 862,00 21,07 712,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim London M

etal Exchange

8.Tem.14 Aluminyum 1890,00 6,72 1771,00 USD / ton

8.Tem.14 Bakır 7121,00 -3,60 7387,00 USD / ton

8.Tem.14 Çinko 2230,00 5,94 2105,00 USD / ton

8.Tem.14 Kalay 22850,00 0,22 22800,00 USD / ton

8.Tem.14 Kurşun 2160,50 -3,55 2240,00 USD / ton

8.Tem.14 Nikel 19795,00 41,24 14015,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

N
orthernM

iner

24.Haz.14 Antimuan 9700,00 3,19 9400,00 USD / ton

24.Haz.14 Bizmut 10,80 21,35 8,90 USD / lb.

15.May.13 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

24.Haz.14 İridyum 595,71 43,54 415,00 USD / tr. oz

24.Haz.14 Kadmiyum 0,90 -3,23 0,93 USD / lb.

24.Haz.14 Kobalt 14,10 12,80 12,50 USD / lb.

24.Haz.14 Magnezyum 2700,00 -6,90 2900,00 USD / ton

LM
E

24.Haz.14 Manganez 2250,00 -4,26 2350,00 USD / ton

5.Haz.14 Molibden 33000,00 30,43 25300,00 USD / ton

24.Haz.14 Rutenyum 70,48 23,65 57,00 USD / tr. oz

24.Haz.14 Selenyum 27,00 -3,57 28,00 USD / lb.

27.Haz.13 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

U
XC

24.Haz.14 Tungsten 380,00 -2,56 390,00 USD / ton

2.Haz.14 Uranyum 28,25 -18,12 34,50 USD / lb.

24.Haz.14 Vanadyum 6,25 4,17 6,00 USD / lb.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.13)

Birim

H
EFA

 Rare earth

26.May.14 Lantanyum Metal ≥ 99% 12,50 -3,85 13,00 USD / kg

26.May.14 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 5,80 -4,13 6,05 USD / kg

26.May.14 Seryum Metal ≥ 99% 12,00 0,00 12,00 USD / kg

26.May.14 Seryum Oksit ≥ 99.5% 5,50 0,00 5,50 USD / kg

26.May.14 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 0,00 175,00 USD / kg

26.May.14
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
125,00 -6,72 134,00 USD / kg

26.May.14 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 95,00 1,06 94,00 USD / kg

26.May.14 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 68,00 -1,45 69,00 USD / kg

26.May.14 Samaryum Metal ≥ 99.9% 30,00 0,00 30,00 USD / kg

26.May.14 Europyum Oksit ≥ 99.5% 980,00 -10,91 1100,00 USD / kg

26.May.14 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

26.May.14 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 41,00 -6,82 44,00 USD / kg

26.May.14 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1200,00 -36,84 1900,00 USD / kg

26.May.14 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 800,00 -15,79 950,00 USD / kg

26.May.14 Disporsiyum Metal ≥ 99% 600,00 -20,00 750,00 USD / kg

26.May.14 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 500,00 -4,76 525,00 USD / kg

26.May.14 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 215,00 -4,44 225,00 USD / kg

26.May.14 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 72,00 4,35 69,00 USD / kg

26.May.14 İtriyum Metal ≥ 99.9% 74,00 -1,33 75,00 USD / kg

26.May.14 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 19,00 -5,00 20,00 USD / kg

26.May.14 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 17500,00 12,90 15500,00 USD / kg

26.May.14 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00 2,86 7000,00 USD / kg

26.May.14 Mixed Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com
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BİST’te İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 08.07.2014

IHLAS 0,42 0,29 -30,95 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 7,18 1,33 -81,48 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,12 2,68 -14,10 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,15 2,85 32,56 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 25,90 28,75 11,00 İZOCAM AŞ

KCHOL 8,80 10,5 19,32 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 248,00 266,00 7,26 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 2,42 2,58 6,61 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 22,20 23,85 7,43 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,91 2,93 53,40 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 3,38 2,97 -12,13 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,06 2,00 88,68 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,05 3,17 54,63 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,71 0,63 -11,27 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,26 5,2 22,07 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 9,22 9,91 7,48 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,92 4,6 -6,50 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,97 3,04 2,36 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,72 2,94 8,09 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,60 3,5 34,62 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,54 2,58 1,57 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,96 4,72 -20,81 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 0,78 0,92 17,95 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 08.07.2014

ADANA 3,61 4,64 28,53 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,57 3,18 23,74 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,56 0,64 14,29 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 53,50 52,6 -1,68 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 11,80 13,05 10,59 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 14,45 16,8 16,26 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 1,92 1,82 -5,21 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 27,70 30,5 10,11 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 2,47 3,74 51,42 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,19 2,34 96,64 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 5,66 7,16 26,50 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,13 5,49 32,93 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,16 3,42 8,23 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,71 0,73 2,82 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,11 1,84 65,77 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 11,40 14,35 25,88 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 32,70 36,65 12,08 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 6,04 7,8 29,14 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 5,96 6,73 12,92 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,74 3,27 19,34 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,58 4,09 58,53 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 47,60 54,45 14,39 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,28 4,6 7,48 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ



Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

28 - 31 Ağustos Tunnel Expo Turkey - Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekip-
manları Fuarı, İstanbul, www.tunnelexpoturkey.com

24 - 27 Eylül 30th International Conference on Ore potential of Alkali-
ne, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, Antalya, 
www.alkaline2014.com

15 - 17 Ekim 14. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu ve Sergi-
si, Kuşadası, www.imps2014.org

22 - 25 Ekim Globalstone 2014, Dünya Doğaltaş Kongresi, Antalya  
www.globalstone2014.org

29 - 30 Ekim Coal Market Conference, İstanbul, www.coalmarket.net

18 - 19 Kasım 7. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Ankara, 
energy-congress.com/2014/

27 - 30 Kasım Tüyap Maden Türkiye 6. Uluslararası Madenci-
lik, Maden Makine Ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı, İstanbul  
 www.madenturkiyefuari.com 

2015
22 - 24 Ocak 2. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, An-
kara, imcet.org.tr

14 - 17 Nisan IMCET 2015 - Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi 
ve Sergisi, Antalya, imcet.org.tr

14 - 15 Mayıs 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 
İzmir, www.maden.org.tr/etkinlikler/ehs/

14 - 16 Mayıs MINEX 5. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr

11 - 12 Ağustos MMME 2014 Uluslararası Madencilik, Malzeme ve 
Metalurji Mühendisliği Konferansı (International Conference on Min-
ing, Material and Metallurgical Engineering) Prag, Çek Cumhuriyeti 
mmmeconference.com

18 - 20 Ağustos 9. Uluslararası Maden Jeolojisi Konferansı 2014 (Ninth 
International Mining Geology Conference 2014) Adelaide, Avustralya 
www.ausimm.com.au/imgc2014/index.asp

20 - 22 Ağustos COAL-GEN 2014 Nashville, ABD www.coal-gen.com

08 - 11 Eylül Jeosentetik Madencilik Çözümleri ‘14 (Geosynthetic Min-
ing Solutions) Vancouver, Kanada www.geosyntheticssolutions.com

10 - 12 Eylül Çin Altın Kongresi (China Gold Congress) Bejing, Çin
www.china-gold.org

21 - 24 Eylül IMEC 2014 - Uluslararası Mineral Mühendisliği Kongresi 
(IMEC 2014: International MInerals Engineering Congress) San Luis Po-
tosii Meksika www.i-mec.org

21 - 25 Eylül Uluslararası Uranyum ve Hidrojeoloji Konferansı ‘14 (Ura-
nium Mining and Hydrogeology 2014 International Conference - UMH 
VII) Freiberg, Almanya tu-freiberg.de/umh-vii-2014

22 - 26 Eylül IMARC 2014 Melbourne, Avustralya 
www.imarcmelbourne.com

07 - 09 Ekim 10. Madencilik ve Arama Forumu - MINEX Rusya 2014 
(The 10th annual Mining and Exploration forum – MINEX Russia 2014 ) 
Moskova, Rusya www.minexforum.com

16 - 19 Ekim ConMach Nigeria 2014 Uluslararası İnşaat ve Makina Fuarı 
Lagos, Nijerya www.conmachnigeria.com

20 - 21 Ekim Küresel Afrikalı Yatırım Zirvesi (The Global African Invest-
ment Summit) Londra, İngilitere www.tgais.com

20 -23 Ekim Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı (China Mining Congress 
& Expo) Tianjin, Çin www.chinaminingtj.org/en/
24 - 25 Ekim Çin Maden Yatırımları Konferansı (Exploration Exchange 
China 2014) Bejing, Çin www.exploration-exchange.cn

10 - 13 Kasım Yığı Liç Çözümleri 2014 (Heap Leach Solutions 2014) 
Lima, Peru www.heapleachsolutions.com

17 - 19 Kasım Proses Mineralojisi ‘14 (Process Mineralogy) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com/processmineralogy14/

20 - 21 Kasım 5. Uluslararası Değerli Metaller Sempozyumu ‘14 (Pre-
cious Metals ‘14) www.min-eng.com/preciousmetals14/ 

2015
15 - 18 Şubat Jeosentetikler 2015 (Geosynthetics 2015) Portland, ABD 
geosyntheticsconference.com/posts/312

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan firmalar dilerlerse 
www.mtrrehber.com’da yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi
www.mtrehber.com/rehberekayit adresinden iletebilirsiniz.

Siz de Madencilik sektörünün en seçkin firmalarını yer aldığı MT Firma 
Rehberi’nde yer alarak online olarak tüm sektöre ulaşabilirsiniz.

İletişim: reklam@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60
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İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul

w w w . t u n n e l e x p o t u r k e y . c o m

DEMOS FUARCILIK VE ORGANİZASYON A.Ş.
Tekstilkent Sitesi A-11 Blok No: 447-48 

Esenler / İSTANBUL /TÜRKİYE
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 

VE EKİPMANLARI FUARI
TUNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ 

19,5x27,5+5mm 



15 Temmuz 2014120

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel : +90 (312) 482 18 60 | Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@madencilik-turkiye.com

Sayfa Firma
 115 ABB Türkiye / abb.com.tr

 99 Altınbilek / abms.com.tr

 69 Ant Group / antgroup.com.tr

 27,  49 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

 5,  9,  60,  61 Barkom / barkomltd.com

 93 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

 A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

 Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

 25 Cleanair Technology / cleanairfans.com

 59 Çayeli Bakır / first-quantum.com

 109 DMT / dmt.de

 13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

 33 DRA / draglobal.com

 53 Draeger / draeger.com.tr

 89 Ecs Kimya / ecskimya.com

 87 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

Sayfa Firma
 31 Esit Elektronik / esit.com.tr

 83 FKK / fkk.com.tr

 7 GMS / globalmagnetgroup.com

 107 Haus / haus.com.tr

 19 InterGEO / intergeoservices.com.tr

 65 İntermobil / intermobil.com.tr

 85 Karma Makina / karmamakina.com

 101 Ketmak / ketmak.com

 111 Labris / labris.com.tr

 A. Kapak Mapek / mapek.com

 15 Martin / martin-eng.com.tr

 63 MC Plastik Kalıp / mcfiltre.com

 41 Metrans / metrans.com.tr

 11 Metso / metso.com

 67 MineRP / minerpsolutions.com

 21 Minerva Müh. / minervamuhendislik.com

Sayfa Firma
 23 New Wisdom / wisdom.hk

 37 Otkonsaş / otkonsas.com

 57 Pena Maden / penamaden.com

 43 Petrofer / petrofer.com.tr

 3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

 47 Putzmeister / putzmeister.com.tr

 17 Ridgid / ridgid.eu

 45 Sandvik / sandvik.com

 79 Sika / sika.com.tr

 1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

 39 Süzerteks / suzerteks.com.tr

 119 Tunnel Expo / tunelexpoturkey.com

 81 Victaulic / victaulic.com

 77 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

 29 Yunus Emre Baykal / ray.gen.tr

 95 Yünel / yunel.com

 97 Zitron / zitron.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan firmalar dilerlerse 
www.mtrrehber.com’da yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi

www.mtrehber.com/rehberekayit adresinden iletebilirsiniz.

İletişim: reklam@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60
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