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Bu Ay
Atlas Copco, dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de 
Kompresör Tekniği, Maden 

ve Kaya Kazısı Tekniği, İnşaat 
Tekniği ve Endüstriyel Teknik 
olmak üzere 4 ayrı iş alanında 

hizmet veriyor. 2013 yılı 
verilerine göre Kompresör 

Tekniği iş alanı, küresel 
ölçekte Atlas Copco’nun gelir 

olarak en önemli bölümünü 
oluşturuyor.

Kapak Fotoğrafı
Atlas Copco AŞ’nin İstanbul-

Tuzla merkez binasında yer 
alan atölye ve deposu
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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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Başbakanlık Genelgesi iki yıldan uzun süredir yürürlükte. Madencilerle görüştüğü-
müzde konu dönüp dolaşıp Genelge’ye geliyor. Çünkü sektörün en büyük problemi 
Genelge’den kaynaklanan izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve sorunlar. Madencilik 
sektörü Genelge’nin etkisi altında ayakta kalmaya çalışırken, yeni ÇED Yönetmeliği ve 
Maden Atıkları Yönetmeliği taslakları ile bir kez daha tedirginlik yaşamaya başladı.

Yeni ÇED Yönetmeliği taslağına göre mermer ve doğal taş madenciliğini ilgilendiren 
“10 hektar ve 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer ve dekoratif taşların 
çıkartılması” hükmü, Ek-2 listesinden çıkarılmak isteniyor. Yani taslağın bu haliyle kabulü 
ile mermer ve doğal taş madencileri, diğer maden işletmeleri gibi değerlendirmeye 
alınabilecek.

Yeni ÇED Yönetmeliği taslağında yapılması düşünülen bir diğer değişiklik de maden 
arama faaliyetlerinin (petrol, doğalgaz ve jeotermal aramaları ile birlikte) Ek-2 kapsa-
mına alınmak istenmesi. Maden arama faaliyetlerinin Ek-2 kapsamına alınması ise son iki 
yıldır Başbakanlık Genelgesi nedeniyle oldukça zayıflamış olan maden arama sektörüne 
ek iş yükü getireceğinden mevcut durumu daha da zorlaştırmak anlamına geliyor.

Sektörü ilgilendiren bir diğer mevzuat olan yeni Maden Atıkları Yönetmeliği taslağı 
da sektörün görüşlerine açıldı. Maden Atıkları Yönetmeliği taslağında da sektörü zor 
durumda bırakacak bazı ifadeler mevcut. 

Maden atıkları, madencilik sektörünün çalışma ortamının diğer sanayi sektörlerinden 
farklılığı ve üretim miktarlarının büyüklüğü nedeni ile dünyada “özel işleme tabi” atıklar 
olarak değerlendirilmektedir. Bunların yönetimi, ne tehlikeli atıklar yönetmeliği ne de 
düzenli depolama yönetmeliklerine tabi değildir. Bu nedenle, AB müktesebatına uygun 
olarak hazırlanmış olan 2008 tarihli “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, 
maden atıklarını, genel atık yönetmeliği kapsamı dışında bırakmıştır.

Hal böyleyken Maden Atık Yönetmeliği taslağında, mevcut Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne ve Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik’e atıflar ve bun-
lardan alıntılar yapılmak suretiyle maden atıkları, “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” ile çelişecek şekilde özel atık olmaktan çıkarılmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, 
hukuki açıdan bir çelişki yaratacak, daha da önemlisi kamuoyunda algı olarak maden 
atıklarının adeta tehlikeli atık olarak görülmesine neden olacaktır. 

Bilindiği üzere ülkemizde hemen hemen tüm alanlarda uygulanan/uygulanacak mev-
zuatlar oluşturulurken Avrupa Birliği Direktifleri dikkate alınmaktadır. Ancak, yukarıdaki 
uygulamalarda AB direktiflerine uyumsuzluklar bulunmaktadır. Bu nokta da göz önüne 
alınarak getirilmek istenen yeni uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ve mutlaka 
sektörün görüşlerinin dikkate alınması önemlidir.

Yapılmak istenen düzenlemelerin, çevreyi korumaktan ziyade madencilik faaliyetlerini 
kısıtlamaya neden olabileceği asla gözden kaçırılmamalıdır. Belirtilen değişiklik talepleri 
ile ülkemizin maden kaynaklarının ortaya çıkarılmasının ve üretilmesinin yavaşlaması, 
gecikmesi ve hatta yer yer imkânsız hale gelmesi mümkündür. AB direktiflerine uysun 
uymasın yukarıda anılan ve benzeri düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde ülke 
madenciliği olumsuz etkilenecek, madencilik sektörünün diğer ülkelerle rekabet edebi-
lirliği ve Türkiye ekonomisine katkısı kısıtlanacaktır. 

Sektörün Karşısına 
Yeni Sorunlar Çıkabilir
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Soma’da Yangın Devam Ediyor…
Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin hayatını kaybet-
tiği Eynez maden ocağının, içeride süren yangının sönmesi 
için kurtarma çalışmalarının ardından kapatılan girişlerinden 
birisi savcılık izniyle açıldı. Yapılan ölçümlerde, yangının sür-
mesinden dolayı karbonmonoksit gazının halen 500 ppm’in 
üzerinde olduğu, işçilerin büyük bir bölümünün can verdiği 
S panosunun bulunduğu alanın suyla kaplandığı ve araştırma 
için gerekli koşulların henüz oluşmadığı tespit edildi. Yapılan 
tespitlerin ardından kapının tekrar kapatılarak bir süre daha 
bekleneceği öğrenildi. 
13 Mayıs’ta yaşanan facianın ardından gerçekleştirilen kurtarma 
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, yer altında süren yan-
gının sönmesi için Eynez ocağının iki girişi beton duvarla kapa-
tılmıştı. Yaklaşık iki ay kapalı kalan maden ocağının girişlerinden 
birisi, içerideki durumun kontrolü amacıyla Temmuz ayında 
tekrar açıldı. Savcılıktan alınan izin sonrasında jandarma gözeti-

minde gerçekleştirilen çalışmada içeriye, isimleri savcılıkça belir-
lenen uzman teknik nezaretçiler ile bazı işçilerin girdiği öğrenildi. 
Ocak içerisinde bir süre ilerleyen ekiplerin yaptıkları ölçüm-
lerde, yangının hala bazı bölümlerde devam etmesinden dolayı 
karbonmonoksit gazının 500 ppm’in üzerinde olduğu ve ekip-
lerin ocak içerisinde ilerleyemediği bildirildi. Bunun yanı sıra 
işçi ölümlerinin en fazla meydana geldiği yer olarak bilinen S 
panosunda da ekiplerin özel cihazlarla bazı kontrolleri yaptıkları 
belirtildi ve bu bölgenin de tamamen sular altında olduğu sap-
tandı. Suyun hem söndürme çalışmaları sırasında biriken hem 
de kazı yapılmayan madendeki yer altı suları olduğu belirtiliyor. 
Madende yapılan incelemede, ocağın henüz araştırmaya ya da 
bilirkişilerin girmesine elverişli olmadığı tespit edildi. Ocağın 
kapısı aynı şekilde beton duvarla tekrar kapatıldı. Ekiplerin 
yaklaşık iki aylık bir süre daha bekledikten sonra bir kez daha 
ocakta inceleme yapmayı planladıkları açıklandı. 

Temmuz 2014

Aegean Metals Group, Ülkemizdeki 
Projeleri İçin Durum Güncellemesi Yayınladı
Ülkemizde ve Şili’de arama projeleri bulunan ve Kanada 
Borsası’nda işlem görmekte olan Aegean Metals Group Inc., 
ülkemizdeki projeleri için yatırımcılarıyla bir durum güncelle-
mesi paylaştı. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 
Batı Anadolu’da yer alan Ergama Projesi’nde Teck Resources 
ile, Doğu Karadeniz’de yer alan Hot Maden Projesi’nde ise 
Lidya Madencilik ile çalışmalar yürütülüyor. 
Şirketin Ergama Projesi Balıkesir sınırları içerisinde yer alı-
yor. Yüksek sülfidasyon epitermal altın - gümüş projesi olan 
Ergama’nın keşfi 80’li yıllarda Normandy Madencilik tarafından 
gerçekleştirilmişti. Daha sonra sahanın sahibi olan Aegean’ın 
2013 Mayıs ayında Teck Resources ile gerçekleştirdiği anlaş-
maya göre; devam eden üç yıl boyunca proje kapsamındaki 
arama çalışmaları için harcanacak 1,275 milyon dolar sonra-
sında Teck Resources projenin %51 hakkına sahip olabilecek. 
Teck’in anlaşma kapsamında jeolojik çalışmalarına devam 
ettiği, Aegean’ın güncellemesinde yer alan bilgiler arasında.

Artvin’de yer alan Hot Maden Projesi’nde ise Türk arama şirketi 
Lidya Madencilik ile geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan ortak 
girişim (Joint Venture) anlaşması kapsamında çalışmaların 
sürdüğü bildirildi. Projenin geliştirilmesi kapsamında yapılan 
anlaşmaya göre Lidya, dört yıl boyunca Aegean’a yapılacak 
nakit ödemeler ve aramalar kapsamında proje için yapılacak 
harcamalar toplamı olan 3 milyon dolar karşılığında projenin 
%70 hakkına sahip olabilecek. Cumhuriyet’in ilanı öncesinde 
bölgede çalışan Rus jeologlar tarafından keşfi yapılan sahada 
sonraki yıllarda MTA ve özel sektör çeşitli çalışmalar yürüt-
müştü. Projede, Lidya’nın operatörlüğünde gerçekleştirilecek 
çalışmalarda, sondaj lokasyonlarının belirlenmesi için yapıla-
cak jeolojik çalışmaların öncelikli olacağı ve ardından sondaj-
ların gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Aegean’ın her iki projesindeki ortak girişim anlaşmaları kap-
samında, üretimden çeşitli oranlarda pay alma hakkı saklı 
tutuluyor. 

Ağustos 2014
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Patlatmalarda Yeni ÇED Uygulaması
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü, madencilik projelerinin patlatma tasarımla-
rında yapılan değişikliklere Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) uygulayacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, madencilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 
patlatma projelerinde yapılması planlanan değişikliklerde, 
08.08.2014 tarihinden itibaren, ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 ve 
Ek-2 Listesi hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin 
yürütülmesi gerekiyor.
ÇED Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyuruda; patlatma 
uygulamasının bir üretim yöntemi olduğu, bu kapsamda pat-

latma tasarımında, dolayısıyla üretim yönteminde planlanan 
bir değişiklik ile projeden kaynaklanacak toz emisyonları, 
vibrasyon, hava şoku vb. çevresel etkilerin de değişmesinin 
gündeme gelebileceğine değinildi. Bu nedenle, madencilik 
projelerindeki patlatma tasarımında yapılması planlanan 
değişikliklerden kaynaklanacak çevresel etkilerin daha 
sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için Proje Tanıtım 
Dosyaları ve ÇED Raporlarında yer alan patlatma tasarımla-
rında Genel Müdürlüğün web sayfasında yer alan açıklama-
ların dikkate alınması istendi. 

Ağustos 2014
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Capital 500: Türkiye’nin En Büyük 
500 Özel Şirketi Listesi Açıklandı
Her yıl Türkiye’nin ciro bazında en büyük 500 şirketinin belir-
lendiği Capital 500 araştırmasının 2013 sonuçları yayınlandı. 
Capital dergisi tarafından yürütülen araştırmada şirketlerin ve 
sektörlerin performansları yıllar itibariyle izlenerek değerlen-
dirmeler yapılıyor. 
Yapılan araştırmaya göre 2013 yılının ilk yarısı, hemen hemen 
tüm sektörler ve şirketler için iyi gitti. Faizlerin tarihi seviyeler-
deki düşüşü ve borsadaki rekor yükselişler bunda etkili oldu. 
Yılın ikinci yarısında ise FED’in parasal sıkılaştırma açıklaması 
ile tüm dünyada ortam değişerek şartlar zorlaştı. Ülkemizde 
kur ve faizlerin yükselişi ile birlikte enflasyon %6,16’dan 

%7,40’a yükseldi. Ekonomi %4’e yakın büyüme kaydetti. Bu 
ortamda neredeyse tüm şirketler sadece büyüme hedeflerini 
tutturmaya odaklandı. 2013’te cirosunu arttıran şirketlerin 
sayısında artış olsa da karlılıkta düşüşler kaydedildi.
Capital 500 listesinde yer alan maden şirketleri ise aşağıdaki 
tabloda yer aldığı şekilde sıralandı.
Not: Yukarıdaki liste hazırlanırken Capital 500 sektör sıralama-
sına sadık kalınmış, seramik, cam, çimento, demir-çelik gibi 
sektörler listeye dâhil edilmemiştir.
Listedeki maden şirketlerinden Eti Krom, cirosunu en çok 
arttıran ilk 25 şirket arasında 11. sırada yer alırken Çelikler 

Taahhüt aynı listede 
18. oldu. Capital 500 
içinde en çok kâr eden 
ilk 25 şirket arasında 
Koza Altın İşletmeleri 
13. Sırada, Eti Bakır 
ise 19. Sırada yer aldı. 
İhracatını en çok art-
tıran maden şirketi ise 
Eti Bakır olarak göze 
çarptı. 

Temmuz 2014

Ciro (TL)
Vergi 

Öncesi Kâr 
(TL)

İhracat 
(USD)

Toplam 
Aktif 
(TL)

Özsermaye 
(TL)

İl
Capital 500 
Listesindeki 

Yeri

1 Koza Altın İşletmeleri 929.414.000 522.634.000 * 1.853.270.000 1.693.287.000 İzmir 178

2 Eti Bakır 765.428.032 442.907.144 103.750.000 1.477.645.601 1.374.349.719 Kastamonu 223

3 Çelikler Taahhüt 610.377.483 45.902.356 * 1.836.777.682 432.181.351 Ankara 283

4 Esan Eczacıbaşı 571.093.313 * * * * İstanbul 303

5 Mitaş Enerji Maden 414.283.795 44.504.621 161.392.901 331.668.306 100.000.000 Ankara 409

6 Eti Krom 397.515.525 59.511.019 185.583.124 * 470.390.628 Elazığ 421

7 İmbat Madencilik 369.724.278 65.486.622 * 217.842.672 170.072.665 Manisa 452

8 Soma Kömür 338.984.253 3.946.495 * 324.022.932 22.761.365 İstanbul 484

* Açıklanmadı

Ağı Dağı Projesi İçin ÇED Olumlu Kararı Verildi
Alamos Gold Inc.’nin yürüttüğü ve ülkemizin önemli maden 
projelerinden birisi olan Ağı Dağı Projesi için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu kararı verildiği öğrenildi. 
Şirketin Başkanı ve CEO’su John A. McCluskey’ye göre bu karar, 
şirketin ülkemizdeki projeleri için önemli bir adım ve ayrıca 
Türk Hükümetinin maden endüstrisinin gelişmesi konusun-

daki ilgisinin bir göstergesi.
Alamos’un ülkemizde Ağı Dağı, Kirazlı ve Çamyurt olmak 
üzere üç geliştirme projesi bulunuyor. Şirketin Meksika’da üre-
tim yaptığı bir madeni ile Meksika ve Amerika’da çeşitli arama 
ve geliştirme projeleri mevcut. Şirket, ülkemizdeki projelerini 
işletmeye dönüştürüp ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. 

Ağustos 2014

Taş Ocakları Tek Bir Alanda Toplanıyor 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, 
Kocaeli genelinde faaliyet gösteren taş ocaklarından gelen 
şikâyetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli 
Valiliği’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda, il sınırları 
içerisindeki tüm taş ocakları tek bir bölgeye toplanıyor. 
Gebze ile Dilovası’nın üst kısmı arasındaki bölgeye taşın-
ması planlanan taş ocakları için 21 bin 250 hektarlık bir alan 
ayrıldı.
Kocaeli Mali Çevre Kurulu Kararıyla 2015 başından itibaren 
taşınma sürecine girecek olan taş ocaklarının, bundan son-
raki bütün faaliyetlerini aynı bölgede yürütmesi planlanı-
yor. Böylece 50 adet taş ocağı ve 29 adet kırma ve eleme 
tesisinin faaliyet gösterdiği Kocaeli’nde halktan gelen toz 
ve kamyon yoğunluğu şikâyetlerinin de ortadan kalkacağı 
tahmin ediliyor.

Taş ocaklarının yer alacağı bölgenin en yakın yerleşim biri-
mine 1 kilometre uzaklıkta kurulması planlanırken, bölgede 
faaliyet gösteren işletmelerin de desteğini alarak gerçekleş-
tirilecek. Proje, halen devam eden parselasyon işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek.
Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin 
görüşlerine yer verilirken Güllüce şu açıklamalarda 
bulundu: “Bu projeyle insan ve çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen taş ocaklarının ortaya çıkardığı, çevre ve 
siluet sorunları da kesin çözüme kavuşturulmuş olacak.” 
Bakan Güllüce ayrıca, Kocaeli bölgesinde faaliyet gös-
teren 50 adet taş ocağının yeni alanlarına taşınmasıyla 
geride kalan tahrip olmuş bölgeler ve çukurların, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın gözetiminde rehabilite edilerek yeşil 
alana dönüştürüleceğini de sözlerine ekledi. 

Temmuz 2014
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Güvenilir ve Aralıksız Çalışma
 Metso kırıcı çözümleri kesin sonuç odaklıdır

Metso kırıcı çözümleri, performansı hedeflerinize ulaşabilmek olarak tanımlıyor.  Metso 
sektöründeki en iyi ve en yeni teknolojileri sunarak, her gün karşılaştığınız proses  
zorluklarının üstesinden gelebilmeniz ve bütün bunları süreklilik odaklı olarak yapabilmeniz 
için yanı başınızda. Metso ile işbirliği yaptığınızda, beklediğiniz sonuçlar gerçeğe dönüşür.

Metso Türkiye. Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4/A Y.Mahalle-Anakara
Telefon : 0312 387 36 00, Faks: 0312 387 36 05 www.metso.com

Performansı 
sizin 
kriterlerinize 
göre 
tanımlıyoruz.

TMD Başkanı Atılgan Sökmen Krom 
Piyasası Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Atılgan 
Sökmen, Türkiye krom piyasası hakkında kamuoyuna 
açıklamalarda bulundu. Türk kromunda son dönemde 
maliyetlerin yükseldiğine, fiyatların düştüğüne dikkat 
çeken Sökmen, Çin’de giderek düşen ferrokrom fiyatları 
sonrasında alımda gelen baskıların Türk tedarikçisini 
bunaltmaya başladığını belirtti.
Türkiye’nin, dünyada en çok krom ithalatı yapan Çin’in 
ikinci sıradaki tedarikçisi durumunda bulunduğunu ifade 
eden Sökmen, Çin’in düşen ferrokrom fiyatlarını, üretimi 
durdurulan fabrikaları konu ederken 295 dolar/kuru ton 
olan fiyatta alım yapamayacağını ancak 280-285 dolar/kuru 
ton alım yaparak yaşayabileceğini belirtti. Bu hareketle 
Çin’in 10–15 dolar/kuru tonluk düzeltme hareketini yap-
maya çalıştığının altını çizdi.
Sökmen, sonuç olarak Çin’in yıl sonunun gelmesinden dolayı 
üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte düşük fiyat baskısı uygu-
layıp, düşük fiyattan alım yaparak stok maliyetini düşüreceğini 
ve yeni yıla kârlılığını yüksek göstererek girme arzusunda 
olduğunu belirtti.
Sökmen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Çin’de kapanan 
tesisler, Çin’in sektörü düzeltmek ve hammadde açısından 
ithalata dayalı bir sektör olan paslanmaz çelik maliyetlerini 
düşürmek adına isteyerek uyguladığı bir politikanın sonucu-
dur. Çin’de düşük kapasiteli, yüksek enerji maliyetli, çevreye 
duyarsız tesislerin kapanması birinci hedef olmuştur. Bu 
politikayı da fiyat düşürerek, küçük tesislerin ve tüccarların 
rekabet şansını öldürerek yapmaktadır. Buna karşılık enerji 
maliyeti düşük, verimliliği daha yüksek, çevreye duyarlı, 
yüksek kapasiteli tesislere yatırım yapıldığını görüyoruz. 
Kapasite rakamlarına baktığımızda ferrokrom kapasitesi 
artıyor, paslanmaz çelikte büyüme devam ediyor ancak 
kârlılıklarını artırmak için tüm baskıyı, tek alıcı pozisyonunda 
oldukları pazarda kroma yüklüyorlar.”
“Son 3-4 aydır artış trendinde olan ve Temmuz itibari ile H 
tenöre sahip, 295 dolar/kuru ton seviyesine gelen konsantre 
fiyatını, düzeltme yaparak tekrar 280 dolar/ton seviyelerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. Aynı şekilde, parçada talep az 

diyerek parça fiyatında da kontrolü sağlayan Çin, B tenörde 
parça fiyatını da 285 dolar/tondan 275 dolar/ton seviyesine 
düzeltmeye çalışmaktadır.”
“Yıllar sonra Türkiye’nin krom ihracatının 2014 yılının ilk 6 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü görüyo-
ruz. 2011 yılında fiyatlar düşünce tüm tedarikçi ülkelerin ihra-
catı azalırken sadece Türkiye’nin ihracatı artmıştı.”
“Türkiye bugün bunun bedelini ödüyor. Elindeki, kolay ula-
şılabilir yüksek tenörlü rezervlerini çalıştı ve bitti. O zaman 
maliyetler biraz daha izin veriyordu ancak şu an yatırım 
yapmayan Türk madencisi, düşük tenör ile tesisini beslediği 
için konsantrede üretim maliyetleri artmıştır. 14’lük cevherle 
çalışan tesisler şimdi %5-6’lık cevherler ile çalışmaktadırlar. 
Bu düşüş, üretim maliyetlerini ciddi ölçüde etkilemektedir. 
Ayrıca maden mevzuatındaki değişikliklerden sonra maden-
cilik faaliyetleri daha zorlaşmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
tarafından konulan sınırlar nedeni ile bugün önemli ruhsat-
larda özel sektör, Ar-Ge faaliyetleri yapamamaktadır. Orman 
bedelleri çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. Maalesef mali-
yette önemli ikinci bir unsur olmuştur.”
“Çin’de kurulu ferrokrom ve paslanmaz çelik kapasitelerine 
ve büyüme hızlarına baktığımızda, Türkiye’nin Çin’in önemli 
ikinci büyük tedarikçisi olarak bu pazarda yer alabilmesi için 
kromunu kâr etmeden satmamalıdır. Ayrıca Hindistan ve 
Umman’daki gelişmeleri de takip ettiğimizde bu iki ülkenin 
Türkiye için gelecekte önemli alternatif pazarlar olacağını 
biliyoruz. Umman’da dört ayrı FeCr projesi bulunmakta ve 
bunlardan bir tanesi üretime geçmiştir. Diğer yatırımların 
hayata geçmesi Türkiye için önemlidir. Tüm gelişmeleri göz 
önüne aldığımızda Türkiye, bu sene kromda farklı bir tavır 
sergilemeye başlamış, Çin’in fiyat politikalarına karşı direnç 
göstermeye başlamıştır.”
“Arzumuz bu direncin devam etmesi, sektördeki oyuncuların 
birbirlerine destek olarak zor günlerin üstesinden gelmeleri 
için elzemdir. Çin’e, maliyetine veya kârsız bir şekilde Türk 
krom sektörünün daha fazla devam edemeyeceği mesajını 
çok iyi vermemiz gerekmektedir.” 

Ağustos 2014

15 Adet Maden Sahası İhaleye Çıkıyor
Resmi Gazete’de 13 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanan ilana 
göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2014 tarihinde 15 adet maden 
sahası için ihale gerçekleştirilecek. 
Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yer alan bilgiler şu 
şekilde: “3213 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 5177 sayılı Kanuna dayalı ola-
rak uygulamaya konulan Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğinin Geçici 2‘nci maddesinin (ç) fıkrası hükmü 

gereğince ruhsat sahaları arasında tampon bölge olarak 
ayrılan 13 adet saha, mücavirindeki ruhsat sahipleri ara-
sında, aynı Yönetmeliğin 162‘nci maddesinin 1‘inci fıkrası 
gereği madencilik yapılamayacak kadar küçük 2 adet saha-
nın Maden Kanununun 30‘uncu maddesine ve Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 
göre 13/08/2014 tarihinde ilan edilip 14/10/2014 tarihinde 
saat 10:00‘da ihale edilecektir.” 

Ağustos 2014



Güvenilir ve Aralıksız Çalışma
 Metso kırıcı çözümleri kesin sonuç odaklıdır

Metso kırıcı çözümleri, performansı hedeflerinize ulaşabilmek olarak tanımlıyor.  Metso 
sektöründeki en iyi ve en yeni teknolojileri sunarak, her gün karşılaştığınız proses  
zorluklarının üstesinden gelebilmeniz ve bütün bunları süreklilik odaklı olarak yapabilmeniz 
için yanı başınızda. Metso ile işbirliği yaptığınızda, beklediğiniz sonuçlar gerçeğe dönüşür.

Metso Türkiye. Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4/A Y.Mahalle-Anakara
Telefon : 0312 387 36 00, Faks: 0312 387 36 05 www.metso.com

Performansı 
sizin 
kriterlerinize 
göre 
tanımlıyoruz.



1 Eylül 201412

Mazıdağı Fosfat Tesisi İçin 
Yatırım Teşvik Belgesi Alındı
1993 yılında ekonomik kriz gerekçe gösterilerek kapatılan 
ve 2011 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ihale ile Eti Bakır 
AŞ/Park Elektrik ortaklığında kurulan TMC Enerji Yatırımları 
San. ve Tic. AŞ’ye devredilen Mardin Mazıdağı Fosfat 
İşletmesi için Eti Bakır AŞ tarafından yatırım teşvik belgesi 
alındı.
2016 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan işletme için 

30 Mayıs 2014 tarihli yatırım teşvik belgesinde 1 milyar 60 
milyon TL’lik yatırım planlandığı açıklanırken, işletmede 
437.760 ton / yıl konsantre fosfat, 75.000 ton / yıl amonyak, 
650.000 ton / yıl sülfürik asit, 150.000 ton / yıl fosforik asit, 
325.000 ton / yıl fosfatlı gübre ve 690.000 ton / yıl pirit ve 
demir külü üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Tesis, işletmeye geçtiğinde 606 kişiye istihdam sağlayacak. 

Temmuz 2014

Çimsa, Bilecik Sançim Çimento’yu Satın Aldı 
Sabancı Holding iştiraki Çimsa Çimento, Sançim Bilecik 
Çimento’nun tüm hisselerini 220,7 milyon dolara almak üzere 
sözleşme imzaladı. Çimsa Çimento tarafından KAP’a bildirilen 
açıklamada, hisselerin Aunde Teknik Tekstil, E.N.A Tekstil, Celal 
Sönmez, Ali Cem Sönmez, Osman Sönmez, Cemil Sönmez, 
Ali Hazır ve Mehmet Hazır’dan satın alınması konusunda 15 
Temmuz günü itibarıyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Çimsa bu satın alma ile birlikte üretim kapasitesini %20 art-

tırırken altyapı ve konut projelerinin yoğun olarak devam 
ettiği Marmara Bölgesi’ndeki konumunu da güçlendirmeyi 
planlıyor.
Çimsa Çimento’nun Mersin, Kayseri, Eskişehir, Niğde, 
Ankara ve Afyon’da da çimento üretim tesisleri mevcut.
Sançim Çimento ise 2010 yılında üretime başladığı fabri-
kada yıllık 1,1 milyon ton klinker ve 1,4 milyon ton çimento 
üretim kapasitesine sahip. 

Temmuz 2014

MİGEM Genel Müdürü M. Hamdi 
Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı’na Atandı
Maden İşleri (MİGEM) Genel Müdürü Mehmet Hamdi 
Yıldırım 15 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanan karar ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na atandı. Karara göre Yıldırım; açık bulunan 
Bakanlık Müsteşar Yardımcılığına atandı. Şu an Yıldırım’ın 

yerine, genel müdür yardımcılarından Sadi Civelekoğlu 
vekâlet ediyor.
M. Hamdi Yıldırım 26 Mart 2008 tarihinden beri Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. 

Temmuz 2014

İvrindi’de Toprak Kayması Meydana 
Geldi: 2 Madenci Hayatını Kaybetti
Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gözlüçayır mahallesinde bir 
maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 4 madenci 
toprak altında kaldı. Toprak altında kalan madencilerden 2’si 
hayatını kaybederken, 2 madenci ise yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, maden ocağının giriş kısmına yeni açılan bacanın bulun-
duğu alanda meydana gelirken, maden çalışanı Mehmet Tunç 
(35), Ramazan Baraç (37), Ramazan Argun ve İsmail Manay isimli 
madenciler göçük altında kaldı. Olayın hemen ardından göçük 
altında kalan madencilerin toprak altından çıkarılması için 
çalışma başlatılırken Ramazan Argun ve İsmail Manay yaralı ola-
rak kurtarıldı. Göçük altından çıkarılmaları zaman alan Ramazan 
Baraç’ın ve Mehmet Tunç’un ise gerçekleştirilen arama – kur-
tarma çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yetkililer tarafından, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgi verilmez-
ken yaşanan kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Zonguldak’ta Madenciler Göçükten Sağ Olarak Çıkarıldı
Ağustos ayında Zonguldak’ta meydana gelen diğer 
göçük olayında ise işçiler sağ olarak kurtarıldı. Dilaver 
Mahallesi’nde özel bir maden ocağının giriş kısmında 
10 Ağustos gece saatlerinde göçük meydana gelmiş, 9 
madenci mahsur kalmıştı. 11 Ağustos boyunca devam eden 
kurtarma çalışmaları sonucunda madenciler göçükten sağ 
olarak kurtarıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak 
kamuoyuna yaptığı açıklamada, Zonguldak’taki göçük olan 
maden ocağındaki üretimin bakanlık müfettişlerince 2013 
Kasım ayında durdurulduğunu ve buna rağmen ocakta 
çalışma yapıldığını, ayrıca göçüğün işletme yetkilileri tara-
fından zamanında bildirilmediğini belirtti. 

Temmuz-Ağustos 2014
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MT Bilimsel’in 6. Sayısı Yayınlandı
MT Bilimsel Dergisi’nin 6. sayısı yayınlandı. İlki Ocak 2012’de yayınla-
nan akademik içerikli dergimizin Temmuz 2014 tarihli yeni sayısını, 
www.mtbilimsel.com adresinden online olarak okuyabilirsiniz.
Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapan MT Bilimsel’in içe-
riğine “Yer Altı Kaynakları” (başta madenler olmak üzere 
petrol, doğalgaz, jeotermal vs) ile ilgili her konuda maka-

leler kabul edilmektedir. MT Bilimsel’in gelecek sayılarında 
yayınlanmasını istediğiniz bilimsel eserlerinizi, yazım kural-
larımıza uygun olarak hazırlayarak lütfen Baş Editör Prof. Dr. 
C. Okay Aksoy’a (o.aksoy@mtbilimsel.com) ve Madencilik 
Türkiye Dergisi Temsilcisi Onur Aydın’a (onur@mtbilimsel.
com) eş zamanlı olarak gönderiniz. 

Temmuz 2014

Red Rabbit Projesi İçin 33 
Milyon Dolarlık Kredi Sağlandı
Türk inşaat şirketi Proccea ile Anglo-Türk bir maden arama 
şirketi olan Ariana Resources’ın ortak girişim şirketi Zenit 
Madencilik’in, Red Rabbit Projesi’nin bir parçası olan Kızıltepe 
Altın-Gümüş madeni işletmesinin faaliyete geçmesi için %100 
oranında finansman bulduğu açıklandı.

Açıklamaya göre Zenit, Türkiye Finans Katılım Bankası ile 
yapılan genel kredi sözleşmesi ile borçlanma maliyetleri dâhil 
33 milyon dolarlık kredi anlaşması gerçekleştirdi. Kredinin 
236.000 dolarlık ilk ödemesi Zenit’e yapılırken, kredi ödeme-
lerinin toplam 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

Temmuz 2014

Avrupa Birliği “Bor”a Yasak 
Getirmek İçin Harekete Geçti
Avrupa Birliği (AB), içeriğinde bor olan temizlik ve kozmetik 
ürünlerine yasak getirmeyi planlıyor. AB’nin yaptığı çalışma 
üzerine harekete geçen yerli bor üreticileri ise bu düşüncenin 
Eti Bor’un deterjan üretimine geçmesinin ardından ortaya 
atıldığını iddia ederken borun kanserojen olmadığını bilimsel 
olarak kanıtlamak üzere çalışmalar yapmaya başladılar.
AB, borun cilt kanseri yaptığını iddia ederken, REACH 
(Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzin / Kısıtlanması) 
yönetmeliği kapsamında bor içeren temizlik ve kozmetik 
ürünlerine yasak getirmeyi planlıyor. Dünya gazetesinde 
yer alan habere göre, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından 
yasağın uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar yürütü-
lürken konuyla ilgili olarak da Bursa Bor Araştırma Geliştirme 

Komisyonu da anti - rapor hazırlıklarına başladı.
Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurulan Bursa Bor Araştırma 
Geliştirme Komisyonu Başkanı İlker Duran, borun etkilerini anla-
tacak bilimsel bir rapor ile boru aklayacaklarını ifade ederken 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri 
(İKMİB) Başkanı Murat Akyüz ise üreticilere, yasağın uygulamaya 
geçmesi durumunda ikame ürün kullanması veya pazarlarını 
değiştirmesi önerisinde bulundu.
2013 yılı verilerine göre Türkiye, dünya bor rezervlerinin 
%73’üne sahip olurken ülkemizi sırasıyla %8 ile Rusya, %6 ile 
ABD takip etti. Yine 2013 yılında dünya bor üretim kapasitesi 5,2 
milyon ton olurken fiili bor üretimi ise 4,3 milyon ton civarında 
gerçekleşti. Bu üretimin %73’ü Türkiye’de gerçekleştirildi. 

Ağustos 2014

Park Elektrik’in 2014 Yılı 1. Yarıyıl 
Faaliyet Raporu Açıklandı 
Madencilik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Park Elektrik, 1. 
Yarıyıl Faaliyet Raporunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre 2014 
yılı ilk altı ayında elde edilen 122 milyon TL’lik gelirin 109,5 milyon 
TL’si şirketin Siirt Madenköy’de yer alan bakır madeni işletmesinden, 
11,6 milyon TL’si Şırnak Silopi’de yer alan asfaltit işletmesinden elde 
edildi. Şirket 2013 yılının aynı döneminde 123,6 milyon TL gelir elde 
ederken, satışta 2014 yılı ilk ayına göre %1 oranında düşüş yaşadı.
Şirket, Şırnak Silopi’de faaliyetlerini sürdüren Silopi Asfaltit 
Tesisini 2014 yılı birinci çeyrek sonunda 61 milyon TL karşılığında 
kendi grup şirketlerinden Silopi Elektrik AŞ’ye devrederken bu 
satıştan 14,1 milyon TL kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket 2014 yılı ilk 
altı ayında elde ettiği gelirde yaşanan düşüşü de asfaltit tesisinin 

satışına bağlı olarak o tesisinden gelir elde edememesine bağladı.
2014 yılı ilk altı ayında gerçekleştirilen bakır satış gelirlerinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında artış meydana 
geldi. 2014 yılı ilk ayında bakır satış geliri 109,5 milyon TL olur-
ken 2013 aynı dönemde satılan bakırdan elde edilen gelir 106,7 
milyon TL oldu.
Madenköy Bakır Madeni İşletmesi’nde 2013 yılının ilk yarısında 
50.021 WMT olarak gerçekleştirilen konsantre bakır üretimi 2014 
yılının aynı döneminde %9 düşüşle 45.618 WMT olarak gerçek-
leşti. 2013 yılının ilk altı ayında 47.473 DMT olarak gerçekleşen 
konsantre bakır satış miktarı ise 2014 yılının ilk altı ayında %10 
oranında yaşanan düşüşle 42.634 DMT’ye geriledi. 

Ağustos 2014



Sektörünün en büyük bağımsız bir işletmesi çeşitli 
transfer noktalarındaki iyileştirmelerin verimi 
artırmaya ve tozu azaltmaya yardımcı olması için 
Martin Engineering ile temasa geçti. Martin başarılı 
bir biçimde ve duyarlı davranarak tasarladığı, 
ürettiği ve kurulumunu gerçekleştirdiği birkaç yeni 
transfer noktası üzerinde bazı iyileştirmeler yaptı.

Bileşenlere baktığınızda ve bu tesis için neyin 
tasarlanmış olduğunu gördüğünüzde, kavramların 
ve teknolojinin oldukça basit olduğunu fark 
edersiniz. Bu bir sihir değil, aslında hepsi 
iyi yapılan basit şeylerin sonucu.

1944 yılında kurulan Martin Engineering, dökme 
malzeme işletimini daha temiz, daha emniyetli ve 
daha verimli hale getiren yeniliklerin uluslararası 
lider geliştirici, üretici ve tedarikçisidir. Sahip 
olduğumuz uzmanlık ile maden işletmenizi mümkün 
olduğunca üretken ve verimli hale getiriyoruz.

Ayrıntılı bilgi için http://martin-eng.com.tr/resources/
library/problem-solved-papers web sayfasını ziyaret edin.

“Aslında hepsi 
gerçekten iyi yapılan 
basit şeylerin sonucu”

MARTIN ENGINEERING 
T +90 216 499 34 91  |  F +90 216 499 34 90

martin-eng.com.tr  |  info@martin-eng.com.tr® ABD ve diğer ülkelerde Martin Engineering şirketinin tescilli markasıdır.
© Martin Engineering 2014. Ek bilgiler http://martin-eng.com.tr/page/ticari-markalar web sitesinden elde edilebilir.

1944’ den bu yana... 
Bir dünya markası

.



1 Eylül 201416

Dev yatırım İçin Güney Koreli 
Şirket ile Görüşmeler Yapıldı
Afşin - Elbistan kömür havzasının kullanımı ve bölgeye termik 
santral yapılmasını içeren 10 - 12 milyar dolarlık dev yatırım 
için Güney Koreli bir enerji şirketinin yetkilileri incelemelerde 
bulunmak üzere bölgeye geldiler. Özellikle Arap ülkeleri ile 
Uzakdoğu ülkelerinde faaliyet gösteren enerji firmalarının 
üst düzey yöneticileri, inceleme yapmak ve mevcut yapıyı 
yerinde görmek amacıyla sık sık bölgeyi ziyaret ederken 
ziyaretler sonrasında edindikleri bilgiler ışığında yatırımın 
yol haritasını çizmeye çalışıyorlar.
İsmi açıklanmayan Güney Koreli şirketin yetkilileri, Afşin 
Elbistan Linyitleri (AEL) İşletmesi İşletme Müdürü Ahmet 
Yaldız ile görüşmelerde bulunurken işletmenin yapısı ve 
bölgedeki linyit rezervleri hakkında geniş kapsamlı bilgi 
aldılar. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında 
açıklamalarda bulunan AEL İşletme Müdürü Ahmet Yaldız, 
ziyaretin özelleştirme kaynaklı olmadığını açıklarken “Güney 
Kore ekibi şu anda işletmemizi ziyaret ediyor. Bölgemizde 
kurulacak olan ve uzun süredir görüşmeleri süren iki yeni 

termik santral projesi var. Bu çalışmalar devam ediyor. Bu 
çalışmalarla ilgili C, D ve E sektörü için görüşme yapmak 
üzere geldiler. Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün 
bu konudan bilgisi var. Bu konuda yazılı talimatları bulu-
nuyor. Güney Kore heyeti, buradaki incelemenin ardından 
Ankara’da ayın 6’sında EÜAŞ yetkilileri ile bir toplantı yapa-
caklar. Şu anda toplantı öncesinde bizim sahayı gezip, saha-
daki durumu yerinde görüp bilgi alacaklar. C, D ve E sektörü 
ile ilgili yapılacak çalışmalarda buradaki sahanın durumunu 
değerlendirmek istiyorlar. Geliş amaçları bu konuyla ilgili. A 
ve B santralleri ve şu andaki linyit grubuyla da ilgilenmiyor-
lar. Özelleştirmeyle de ilgili değil, sadece C, D ve E sektörü ile 
ilgili fizibilite çalışmalarında bilgi amaçlı buradalar.” ifadele-
rini kullandı.
Yaldız ayrıca bölgeye yapılacak yatırımın hacminin 12 milyar 
dolar olacağına da vurgu yaparken, yatırımın gerçekleşmesi 
halinde bölgeye hem istihdam açısından hem ekonomik 
hem de sosyal yönden büyük fayda getireceğini belirtti. 

Ağustos 2014

Blok Mermere Çin Darbesi 
Çinli şirketler Türkiye’den çıkardıkları blok mermeri ucuz 
fiyatlarla ülke dışına çıkarmaya başladı. İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu, işlen-
miş mermer ithalatına %24’e varan vergi uygulayan Çin 
Hükümetinin, yurtdışında maden ve mermer ocağı satın 
almaları için firmaları teşvik etmesinin haksız rekabete yol 
açtığını belirtti. Kahyaoğlu ayrıca Çin Hükümetinin teşviki 
nedeniyle Türkiye’de mermer ocağı işleten Çinli firma sayısı-
nın yakın zamanda artarak 60’a yükseldiğinin de altını çizdi.
Kahyaoğlu, Çinli firmaların ülkemizden çıkardıkları mermer-
leri blok olarak ve Türk firmalarından daha ucuza ülkesine 
götürdüğüne dikkat çekerken yerli firmaların bu duruma 
tepki gösterdiğini söyledi. Kahyaoğlu, konu ile ilgili olarak 
Çin ile iş yapan sektör temsilcileriyle bir araya geldiği top-
lantıda, “Mermerde marka olan İtalya’yı bile geride bırakarak 
ilk sırada yer aldığımız Çin pazarında son dönemlerde sıkıntı 

yaşıyoruz. Yer altı zenginliğimiz olan doğal taşlar blok halinde 
Çin’e gidiyor. Burada Çinli firmalara ve blok mermer satışına 
karşı değiliz. Hatta Çin bizim en iyi pazarımız ve ticaretin geli-
şerek devam etmesini istiyoruz. Ancak, çocuklarımızın mirası 
yer altı kaynaklarımızın değerinin altında fiyatlarla ülkeden 
çıkmasına, katma değerinin ülkemizde kalmamasına karşı-
yız. Gelsinler burada fabrika kursunlar, taşları işlesinler öyle 
götürsünler.” ifadelerini kullandı.
Serbest ekonomilerde kısıtlamalar ve engellemelerin doğru 
olmadığını savunan Kahyaoğlu, Çinli firmalarla ile yapılacak 
görüşmelerden sonra konu ile ilgili orta bir yol bulanabilece-
ğini de sözlerine ekledi.
2014 yılı ihracat rakamları üzerine de yorumlarda bulunan 
Kahyaoğlu, doğal taş sektöründe Çin ve Irak gibi büyük 
pazarlarda yaşanan düşüşlerin uzun bir süre daha devam 
edeceğine de vurgu yaptı. 

Ağustos 2014

Taner Yıldız, Mermere Yatırım 
Konusunda Çağrıda Bulundu
Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği 
(TÜMMER) Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde açıklamalarda 
bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız girişimci-
lere, mermere yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
13 bin maden işletme ruhsatından %30’unun doğal taş ruh-
satı olduğunu ifade eden Yıldız, doğal taş üretiminin 2002’de 
1,5 milyon metreküpken 2013 yılında 5,8 milyon metreküpe 
çıktığını, aynı dönemde doğal taş ihracatının da 700 milyon 

dolardan 2,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Türkiye’nin doğal taş ihracatının yarısının Çin’e yapıldığını 
belirten Yıldız, son dönemde maden ruhsatı alan Çinli yatı-
rımcıların da ülkemizde faaliyet göstermeye başladıklarını 
ifade etti. Maden ihracatının yarısının mermer ile alakalı 
olduğuna da dikkat çeken Yıldız, madencilik sektöründe 
bulunan ve tabii kaynaklarla uğraşan bütün yerli girişimcileri 
bir kez daha yatırıma davet etti. 

Ağustos 2014
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Irak’ta Yaşanan Karışıklık Doğal Taş 
İhracatında Tedirginliğe Neden Oldu
Irak’ta yaşanan iç karışıklık, bu ülkeye yapılan doğal taş ihra-
catını derinden sarstı. Ege Maden ve Doğal Taş İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nurken şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl Irak bizi zorlayacak, ilk 
6 aydaki rakamlar sıkıntılı. Kendi firmamdan örnek vermem 
gerekirse; yaptığımız sevkiyat 24 konteynerden, 8 konteynere 
düştü. Üçte bir azalmanın nedeni savaş. Savaş böyle devam 
ederse sektör ciddi bir darboğaza girer. Çünkü Almanya’dan 
sonra ikinci pazarımız Irak. Rakamlar büyük olunca etkisi de 
büyük olacaktır. Bu pazarın işlenmiş ürün gönderdiğimiz bir 
pazar olması ise sektörün kayıplarının daha büyük olmasına 
yol açıyor. Şu anda bile, özellikle Muğla bölgesindeki üretici-
lerde büyük bir kitlenme yarattı.”
Doğal taş ihracatında Çin ve Hindistan pazarlarındaki daral-
maya bağlı olarak Türkiye’nin toplam ihracatında bu yılın ilk 

yarısında, 2013’ün aynı dönemine göre miktar olarak %5,3 
oranında düşüş yaşanırken, değer bazında %6,2 artış sağ-
landı. Ege Maden ve Doğal Taş İhracatçıları Birliği Başkanı 
Mevlüt Kaya, bu durumun işlenmiş ürün ihracatındaki artış-
tan kaynaklandığını vurguladı.
Türkiye’nin doğal taşını katma değer katarak ihraç ettiğinin 
altını çizen Kaya, bu durumun sevindirici bir gelişme oldu-
ğuna vurgu yaptı. Kaya, Çin ve Hindistan’da yaşanan ekono-
mik durgunluğun, sektörde sıkıntıya sebep olduğunu ancak 
işlenmiş olarak ihraç edilen doğal taştaki artışın madenci-
lerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. İşlenmiş üründe %14’e 
varan bir yükselişin olduğunu da aktaran Kaya, Güney Kore, 
Singapur ve Malezya gibi ülkelere de ciddi oranda doğal taş 
satışı gerçekleştirildiğini söyledi. 

Ağustos 2014

Koza Altın’ın 2014 Yılı 1. Yarıyıl 
Faaliyet Raporu Açıklandı
Koza Altın İşletmeleri tarafından yayınlanan 2014 yılı 1. Yarıyıl 
Faaliyet Raporuna göre şirketin altın üretimi, 2013 yılının ilk 
altı aylık dönemine göre %14,8 artışla 176.627 ons olarak 
gerçekleşti. Üretilen altına karşılık şirket 492,3 milyon TL gelir 
elde ederken bu rakamlar 2013’nin aynı döneminde 153.836 
ons ve 411,8 milyon TL şeklindeydi. 
2014 yılı altı aylık dönemde gerçekleştirilen toplam altın 
üretiminde ortalama tenörü 5,31 g/t iken 2013 yılı altı aylık 
dönemde üretilen altının ortalama tenörü ise 5,74 g/t oldu.
2014 yılı ilk altı aylık dönemde altın üretimindeki artış; Ovacık 
tesisinde işlenen ortalama altın tenöründeki artış, Kaymaz 
kapasite artışı sebebiyle tesiste işlenen toplam cevher mikta-
rındaki artış ve Himmetdede tesisinin devreye alınmasından 
kaynaklandı.
Şirket, Türkiye genelinde 56 işletme ve 328 arama ruhsatına 
sahip. An itibarıyla dört işletmesinden altın üretimi ger-

çekleştiren şirketin 2014 yılı altı aylık dönemde işletmeler 
bazında üretim miktarları aşağıdaki gibidir:
Ovacık: 93.830 ons altın (7,54 g/t Au tenörlü), 38.588 ons 
gümüş (4,46 g/t Ag tenörlü),
Mastra: 16.200 ons altın (4,99 g/t Au tenörlü) ve 11.814 ons 
gümüş (5,95 g/t Ag tenörlü)
Kaymaz: 62.886 ons altın (5,15 g/t Au tenörlü), 31.821 ons 
gümüş (3,74 g/t Ag tenörlü)
Himmetdede: 3.711 ons altın (ortalama tenör verilmemiştir)
Koza Altın’ın Mayıs ayında yaptığı açıklamada; Mastra 
İşletmesi’nde orman ve patlayıcı madde depolama, kullanma 
izinlerinin alınamaması nedeniyle üretim durdurulmuştu. 
Ayrıca şirkete ait Çukuralan, Çoraklıtepe işletmelerinden 
elde edilen cevherler de Ovacık tesislerine taşınarak üretime 
dâhil edilmekte. 

Ağustos 2014

Yeni Özelleştirmeler Yolda
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından yeni özelleştir-
meler için alınan kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı. Alınan 
kararlara göre Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ)ait Orhaneli 
Termik Santralinin özelleştirme programına alınmasını ayrıca 
bu santral tarafından kullanılan taşınmazların da özelleş-
tirme kapsam ve programına alınmasını kararlaştırdı.
ÖYK, Soma A Termik Santrali ve santral tarafından kullanı-
lan taşınmazlar hariç Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
(SEAŞ), EÜAŞ’a ait Tunçbilek Termik Santrali, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) 
ile söz konusu santral ve işletmelere ilişkin taşınmazların 

özelleştirme kapsam ve programına alınmasını da hükme 
bağladı.
Kurul tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) adına kayıtlı 
79528 numaralı ruhsat, EÜAŞ adına kayıtlı 73021 numaralı 
ruhsat ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının özel-
leştirme kapsam ve programına alınmasına da karar verildi.
Kurul, Soma A Termik Santralinin özelleştirme kapsamından 
çıkarılmasını talep ederken, diğer santral ve işletmelerle ilgili 
özelleştirme işlemlerinin de 31 Aralık 2016 tarihine kadar 
tamamlanmasını kararlaştırdı. 

Ağustos 2014
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Ülkemizin İlk ve Tek İngilizce Madencilik 
Dergisi “Mining Turkey”in 7. Sayısı Çıkıyor
Ülkemizin ilk ve tek İngilizce madencilik dergisi olan Mining 
Turkey Magazine’ın 7. sayısı Ekim 2014’te çıkıyor. Mining 
Turkey’in hedefi hem dijital hem de basılı olarak ülkemizde 
yaşayan yabancı uyruklu madencileri ve yurt dışından ülkemizi 
takip eden yatırımcıları sektörümüz hakkında bilgilendirmektir. 
Ülke madenciliğini dünyaya tanıtma amacındaki dergimizde, 
sektörün seçkin mensupları tarafından kaleme alınan makalele-
rin yanı sıra, faaliyetlerini yabancı okuyuculara tanıtmak isteyen 
firmaların tanıtımları da yer almaktadır. Bu sayımıza özel olarak 
GBR (Global Business Reports)’un 2014 yılı kış aylarında hazırla-
dığı Mining in Turkey 2014’ün güncellenmiş hali de yer alacaktır.

7. Sayının konfirme içeriği:
 • Türkiye Madencilik Sektörü 2014 Yılı Haberleri derlemesi
 • GBR - “Mining in Turkey 2014”
 • Ata Akçıl - “Global Best Practices in Cyanide Management: The Inter-

national Cyanide Management Code (ICMC) and Turkish Experience”
 • İlkay Kuşçu - “Porphyry Potential Of Central Anatolia”
 • Şebnem Önder - Maden Hukuku
 • Soma’da Neler Oldu - Madencilik Türkiye Derlemesi

Dağıtım ağı
 • Dünyanın önde gelen 100 maden arama/üretim firmasına gönde-
rilmektedir

 • Ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, 
yöneticileri ve çalışanlarına gönderilmektedir.

 • Derginin dijital versiyonu, mail ortamında sektör mensuplarına 
gönderilmektedir (yaklaşık 3000 kişi)

 • Sosyal medya (Facebook, Twitter ve Linkedin) ağlarımızdan tüm 
üyelere (yaklaşık 8000 kişi), ulaştırılmaktadır.

 • Web sitemizde tüm okuyucuların ücretsiz erişimine açık tutulmaktadır.
 • Ayrıca her sayı, yayın tarihinden sonra gerçekleştirilen madencilik 
sektörü ile ilişkili fuar, kongre, seminer, kurs ve benzeri etkinlik-
lerde ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Şirketinizi ve ürünlerinizi ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ser-
mayeli firma yetkililerine ve yurt dışından ülkemizi takip eden kuru-
luşlara tanıtmak isterseniz Mining Turkey sizin için en iyi seçenektir.
Mining Turkey’de firma tanıtımınız ve/veya reklam istekleriniz 
için reklam@madencilik-turkiye.com / 0 312 482 18 60 
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2014’te 92 Maden Ocağı Kapatıldı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından bu yılın Ocak - Temmuz döneminde, 
çalışanlar için hayati tehlike arz eden 92 maden ocağında faali-
yetlerin durdurulduğu öğrenildi. Ölümlü iş kazalarının en fazla 
yaşandığı madencilik ve taş ocakçılığı sektörünü özel olarak 
incelemeye alan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki maden ocaklarını programlı olarak teftiş etti.
Bu yılın Ocak - Temmuz döneminde çalışanlar için hayati teh-

like arz eden 92 maden ocağını tespit eden İş Teftiş Kurulu, bu 
ocaklarda faaliyetin durdurulmasına karar verdi. Ocaklardan 
11’i Edirne, 10’u Zonguldak, 7’si Tekirdağ, 6’şar tanesi Ankara 
ve İstanbul, 5’er tanesi ise Kütahya, Kocaeli ve Manisa’da faa-
liyet gösteriyordu. Söz konusu ocakların işletmelerine idari 
para cezaları da kesilirken, sonraki süreçte yapılan kontrol 
amaçlı teftişlerle işletmelerin “durdurma” kararlarına muha-
lefet edip etmedikleri ise ayrıca rapor edildi. 
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Hakan Ürün, Sektördeki Sorunları Aktardı
Ege Bölgesi Madenciler Derneği (EBMAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Ürün, 5177 sayılı Kanun sonrası çıkarılan 5995 
sayılı kanunla madencilik sektörünün yeniden sorunlara 
boğulduğunu aktardı. 16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlık 
genelgesi sonrası da, madencilik faaliyetleriyle ilgili tüm 
izinlerin Başbakanlıktan alınmaya başladığını hatırlatan ve 
faaliyetlerin durma noktasına geldiğine vurgu yapan Ürün, 
gerek Orman gerekse de Enerji Bakanlığınca izin verilmesi 
uygun taleplerin Başbakanlığa gönderildiğini aktardı. Uzun 
zamandan bu yana izin alıp bedelini ödeyerek orman alan-
larında faaliyetlerini sürdüren madencilerin yeni süreçte 
izinlerini alamamaları nedeniyle faaliyetlerini durdurmak 
zorunda kaldıklarına da değinen Ürün, ayrıca orman idare-
sinin madenciden talep ettiği bedelleri de artırması sonu-
cunda madencilerin bu bedelleri ödeyemeyecek duruma 
geldiklerinin altını çizdi.
Sektöre yatırımın cazip olmaktan uzaklaştığını belirten Ürün, 

“Yeni ruhsat almak zorlaştı. Maden Kanunu gereği cezai 
yaptırımlar artarken madenciler, sektör dışında yeni yatırım 
arayışına girmeye başladı. Bunun sonucunda mevcut ruhsat-
ların bir kısmı terk edildi, bir kısmı da Kanun’a göre düştü. 
Terk edilen ve düşen ruhsat sayılarındaki ciddi artışlar nede-
niyle Kanun gereği ihale edilmesi gereken ruhsat sayısında 
da önemli bir artış yaşandı. İleride bazı hammaddeler ülke-
miz kaynaklarından uygun ve ucuz olarak sağlanamayacağı 
için ithal edilmek zorunda kalınacak. Bu da sonuçta ülkemiz 
ekonomisini, ülkemiz vatandaşını olumsuz yönde etkileye-
cek” şeklinde konuştu. Ürün, madencilik sektörünün sorun-
ların çözüleceği zamanı merakla beklediğini ifade ederken, 
sektöre canlılık getirmek, sektörün ülke ekonomisine sağla-
dığı istihdam, üretim, katma değer ve ihracatın devamı için 
1Başbakanlık Genelgesi’nin kaldırılmasını, devamında da 
mevzuatta sektörün sorunlarına yönelik yeni düzenlemelere 
gidilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. 
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Çin’de Kömür Patlaması Sonucu İki Madenci 
Hayatını Kaybetti, 25 Madenci Mahsur Kaldı
19 Ağustos’un erken saatlerinde Anhui’deki Xiejiaji bölgesinde 
yer alan Dongfang Kömür Madeni’nde meydana gelen grizu 
patlaması sonucu, alınan ilk bilgilere göre 2 maden işçisi haya-
tını kaybetti, 25 madenci de madende mahsur kaldı.
Patlamanın meydana geldiği saatte madende çalışmakta 
olan 39 madenciden 12’si patlamadan kaçmayı başardı. 
Madencilerden birinde yanma olduğu belirtildi.
Kurtarma çalışmalarının, patlama sonrası tünellerde meydana 
gelen göçmeler nedeniyle durakladığı bildirilirken, ilk yardım ekip-
leri bölgeye ağır makinelerin sevk edilmesini bekliyorlar. Kazanın 
tam nedeninin anlaşılması için soruşturmalar devam ediyor. 

Xinhua’nın raporlarına göre Hükümet, Dongfang Madeni’nin, 
Haziran ayında güvenlik açıkları sebebiyle kapatılması emrini 
vermiş. Xinhua Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre made-
nin yıllık üretim kapasitesi 90.000 ton seviyelerinde.
Dongfang Madeni’nde meydana gelen kaza, 14 Ağustos’ta 
Jixi şehrindeki kömür madeninde meydana gelen su bas-
kını sebebiyle üç madencinin ölümü ve 13 madencinin de 
kaybolması ile sonuçlanan kazadan sadece 5 gün sonra 
meydana geldi. Resmi rakamlara göre, 2001’den bu yana 
Çin’deki madenlerde yaklaşık 52.600 madenci hayatını 
kaybetti. 
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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Altın Madenindeki 
Göçükte 25 Madenci Hayatını Kaybetti
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Bambari kentinin 60 km kuze-
yinde yer alan bir madende, 22 Ağustos tarihinde meydana 
gelen göçükte en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 
Göçüğün yaşandığı altın madeni geçtiğimiz yıl, Kanadalı 
Axmin tarafından, bölgedeki isyancıların faaliyetlerini 
yoğunlaştırması ardından terkedilmişti. Verilen bilgilere 
göre yoğunluklu olarak Müslüman Seleka isyancıları tara-
fından kontrol edilen maden, yasadışı bir şekilde işletil-
meye devam edildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada madendeki göçü-

ğün sebebi, yoğun yağışlar olarak gösterilirken Hükümet 
yetkilileri kurtarma çalışmaları sırasında 10 yaralı işçinin 
kurtarıldığını fakat göçük altında kaç kişinin kaldığının bilin-
mediğini açıkladı. Yasadışı şekilde devam eden madencilik 
faaliyetlerinin risklerine dikkat çeken yetkililer, bölgedeki 
hâkim isyancı güçlerin hiçbir kural dinlemeden yürüttükleri 
madencilik faaliyetlerinin yanında ayrıca insan ölümlerine, 
yağmalamalara da başvurduklarını, bölge halkının yöreden 
kaçmasına sebep olduklarını belirttiler. 
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BHP ve Anglo American, Manganez, Alüminyum, 
Boksit ve Nikel Sahalarını Elden Çıkarıyor 
Madencilik devi BHP Billiton, aralarında alüminyum, boksit ve 
nikel sahalarının da olduğu, değeri 18,5 milyar doları bulan 
sahaları elden çıkarmayı planlıyor. BHP bu satışlardan sonra 
asıl ilgi alanı olan demir, bakır, kömür ve petrol projelerine 
odaklanacak.
BHP Billiton yetkilileri tarafından yapılan 1 Nisan tarihli açık-
lamada, mevcut şartlar göz önüne alındığında bazı sahaların 
elden çıkarılması ve şirketin ilgi alanının daraltılmasının planlan-
dığı bildirilmişti fakat bu konuda detaylı bir açıklamada bulu-
nulmamıştı. Ağustos ayı ortalarında yapılan yeni açıklamayla 
şirket tüm ihtimallerin masaya yatırıldığını ve sonuç olarak 
demir, bakır, kömür ve petrol projelerine odaklanacaklarını ve 
diğer sahaların satılacağı belirtildi Şirket ayrıca potas sahalarını 
da elinde tutmaya devam edebileceğinin sinyallerini verdi.
2012 yılı Ocak ayından bu yana toplam 5,2 milyar dolarlık saha 
satışı yapan madencilik devi bu kararla, şirketin birincil hedefi 
olan sahalarda daha yüksek verimlilik ve performansa ulaşıp, 
projeleri daha hızlı ilerletebileceklerini belirtti.

Temmuz ayı içinde yapılan başka bir açıklamada ise BHP 
Billiton ve ilgili sahalardaki ortağı Anglo American, Güney 
Afrika’daki iki ve Avustralya’daki bir manganez sahası ve işlet-
mesini satmaya karar verdiklerini duyurdular.
Walls Street Journal tarafından verilen bilgiye göre sahaların 
değeri 1,33 milyar dolara ulaşırken Anglo American’ın bu 
değerdeki payı 530 milyon dolar seviyelerinde. 2011 yılından 
bu yana %20’lik düşüş olan manganez fiyatlarına rağmen 
dünya manganez pazarının değerinin yaklaşık 3 milyar dolar 
olduğu söyleniyor.
BHP gibi ana ilgi alanı olmayan sahaları elinden çıkarmayı 
hedefleyen Anglo American Temmuz’un ilk yarısında, Güney 
Afrika’daki en eski platin madenlerini de elinden çıkarmak iste-
diğini duyurmuştu. Tüm bu bilgilerin yanında Anglo American 
CEO’su Mark Cutifani, Reuters’e yaptığı açıklamada bu satış 
işlemlerinin en iyi ihtimalle 2015 yılında yapılabileceğini ve 
manganez sahalarının satışlarında henüz onay verilmediğini 
aktardı. 
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Almanya’ya Yenilenebilir Enerji Yetmiyor, 
Kömür Hala En Önemli Enerji Kaynağı
Almanya, Haziran ayında, özellikle Fukuşima Felaketi sonrası 
yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlar kapsamında önem ver-
diği güneş santrallerinden, 20 nükleer santrale eşdeğer elekt-
rik ürettiğini açıklamıştı. Dünya rekoru olarak kayıtlara geçen 
bu rakam, güneşin en yüksek olduğu öğle zamanında ölçüldü. 
Üretilen bu miktar, endüstri devi ülkenin hafta içi enerji ihtiya-
cının üçte birini karşılamaya yetiyor.
Fukuşima Felaketi sonrası bazı nükleer santrallerini kapatma 
kararı alan Almanya, kalan 9 santrali de 2022’ye kadar kapat-
mayı planlıyor. Bu kapsamda Almanya’da yenilenebilir ener-
jiye yönelik yatırımlar hız kazanıyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar devam 
ederken ülke bir yandan da temiz kömür enerji üretimine 
de büyük önem veriyor. Wired Magazine’de yayınlanan 
“Renewables Aren’t Enough. Clean Coal is the Future” 

makalesinde belirtilene göre Almanya, 2013 yılında daha 
önceki yıllara oranla daha fazla temiz kömür santrali (CCS) 
inşa etti.
Makalede yazılana göre yenilenebilir enerjiden elde edilen 
enerji, ne yazık ki yakın gelecek içinde stabil bir temel enerji 
kaynağı olmaktan uzak, daha çok bir destek kaynak görevi 
görüyor. Bunun yanında temiz kömür santralleri temel ve sta-
bil bir enerji kaynağı olarak görülürken eskiden atmosfere salı-
nan karbondioksit gazlarının günümüzde yerin altında depo-
landığı ve burada binlerce yıl kapanlanabileceği belirtiliyor. 
CCS’lerin dünyada daha yaygın olarak kullanılmamasının tek 
sebebi ise ortaya çıkan maliyet. Sistemin düzenli çalışabilmesi 
için, 500 megawatt’lık bir temiz kömür santralinde sadece 
karbondioksitin yerin altına pompalanması için gerekli olan 
maliyet, yıllık trilyon dolar seviyesine ulaşabiliyor. 
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Çin’li Zijin Mining, Afrika Ağırlıklı Olmak Üzere 
1,3 Milyar Dolarlık Altın Sahaları Alacak
Çin’in ekonomik güçlenme ajansı Ulusal Gelişim ve Reform 
Komisyonu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren denizaşırı yatı-
rımlar için yeni rejim planı, yerli firmaların ülke dışında saha 
satın almasını ve ortaklık yapmasını kolaylaştırdı. Order 9 
olarak da adlandırılan yeni uygulamaya göre değeri 1 milyar 
dolardan az olan yatırımlarda başvuru işlemleri basitleştirile-
rek forex gereksinimleri kolaylaştırıldı ve bürokratik işlemlerin 
birçoğu ortadan kaldırıldı.
Mayıs ayından sonra Çinli yatırımcılar deniz aşırı yatırım 
imkânlarına önem verdiler ve Asya’nın en büyük ekonomisine 
sahip ülkenin altın madenciliği firması Zijin Mining Ağustos 
ayında yaptığı açıklamada, üretim hedeflerine ulaşabilmek 
için Afrika’da saha alacaklarını duyurdu. Şirketin CEO’su Wang 
Jianhua’nın verdiği bilgilere göre, yapılacak olan 1,3 milyar 

dolar değerindeki yatırımlar için, Afrika kıtasındaki yatırım 
ortamı, altyapı ve jeopolitik riskler değerlendiriliyor. Büyük 
madenler aradıklarını belirten şirket, altın projelerinde mini-
mum 100 ton, bakır projelerinde ise minimum 1 milyon ton 
rezerv öngörüyor.
Zijin Mining ayrıca deniz aşırı ülkelerde firma satın alma ihti-
mallerini de göz önünde bulunduruyor. Zijin Mining ‘in yurt-
dışı yatırımlara yönelmesinde ayrıca şirketin altın üretiminin 
%32’sinin gerçekleştiği Zijinshan Madeni’nde,  bu yılın ilk 6 
ayında yıllık ortalamalarında %4,2’lik bir düşüş gözlenmesi de 
önem teşkil ediyor. Yaşanan düşüşlere rağmen şirket yıllık 34 
ton olan altın ve 140.000 ton olan bakır üretim hedeflerinde 
bir değişikliğe gidilmediğini de bildiriyor. 

Ağustos 2014

Altın Rezervleri En Yüksek Olan 
Ülkeler Sıralaması Açıklandı
Ağustos ayında özel bir web sitesi tarafından, ülkelerin altın 
rezervi sıralaması açıklandı. Sıralamaya göre 10’uncu olan 
Hindistan’ın resmi olarak 557 tonluk rezervi mevcut. Bu 
rakam Hindistan’ın rezervlerinin %7,6’sına karşılık geliyor. 
Sıralamada 9’uncu olan Hollanda’nın ise 612,5 tonluk altın 
rezervi bulunuyor. Hollanda’nın rezervlerinin büyük çoğun-
luğunun ülke dışında olduğu belirtiliyor. Sıralamanın 8’inci 
sırasında 765,20 tonluk altın rezerviyle Japonya yer alıyor. 
Özellikle son dönemde altın rezervlerini katlayan Rusya’nın 
resmi olarak 1034 tonluk altın rezervi bulunduğu belirtiliyor.
Özellikle bankaları ile tanınan İsviçre, sıralamada 6’ncı sırayı 

alıyor. 1041 tonluk altın rezervinin, geçen yıl imzalanan ve 
İsviçre’nin rezervlerinin %20’sinin altında değerlendirileceğini 
belirten referandum sonrası azalması beklenmiyor. Dünyanın 
en büyük 2’inci ekonomisi olan Çin’in resmi altın rezervi de 
İsviçre’nin rezervinden sadece 13 ton daha fazla: 1054 ton.
Listenin ilk dört sırasında da sırasıyla 2435 ton ile Fransa, 2451 
ton ile İtalya, 3387 ton ile Almanya ve 8133,5 ton ile Amerika 
Birleşik Devletleri yer alıyor. Listeye giremeyen ülkelerin bazı-
larında güvenilir kaynaklara ulaşılamaması sonucu, bilgilerin 
kesinleştirilememesi nedeniyle, bu ülkelerin listeye dâhil edil-
mediği belirtiliyor. 
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PwC’ye Göre, Açık İşletmelerde Ekipmanların 
Uygun Kullanımı Üretimde Artış Sağlıyor
PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) “Madencilikte Verim-
lilik” raporuna göre, açık işletmelerdeki ekipmanların 
daha iyi kullanımı, madenlerdeki verimliliği ve üretimi 
arttırabiliyor. 20 yıl boyunca, 136 işletmede toplamda 
4.760 ekipmanın incelendiği araştırmanın sonuçlarına 
göre küresel olarak açık maden işletmelerindeki ekip-
manların verimliliğinin, 2006 yılından 2013 yılına kadar 
%18 düştüğü belirtiliyor.
PwC’nin raporuna göre; açık işletme maliyetleri ve üretim 
hacminin arttırılması tek başına, işletmenin daha verimli 
olması için yeterli değil. Bunun yerine şirketler daha 

uygun ekskavatör, dragline ve nakliye kamyonu seçerek 
milyarlarca dolar kazanç sağlayabiliyorlar. Verilen bilgi-
lere göre şirketler üretim hacimlerini arttırıp masrafları 
kıssalar bile, düşük verimlilik rakamlarından şikâyet 
edebiliyorlar.
Raporun sonucunda madenlerde verimliliğin birçok 
etmene bağlı olduğu, bunlardan en önemlilerinin doğru 
üretim ve ekonomik koşullarda doğru ekipmanların 
tercih edilmesi olduğu fakat endüstrinin son yedi yılda 
değişen ekonomik şartlara göre doğru adımların henüz 
atılmamış olduğu belirtiliyor. 
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Vale, 2019 Yılına Kadar Çin’e Yaptığı 
Demir İhracatını İkiye Katlayacak
Dünyanın en büyük demir ihracatçısı olan Brezilya’nın 
madencilik devi Vale, önümüzdeki beş yıl içinde Çin’e 
yaptıkları demir ihracatını ikiye katlamayı planladıkla-
rını açıkladı. Günümüzde Vale, Çin’in demir ihtiyacının 
%12’si ila 14’ünü karşılıyor. Şirketin demir içeren metal-
ler bölümü başkanı Jose Carlos Martins, Noticias de 
Mineraçao Brasil’e yaptığı açıklamada; ayrıca Vale’nin 
2013’teki 270 milyon ton olan ihracat rakamını, beş yıl 
içinde 400 milyon tona çıkarmayı planladıklarına da 
değindi.
Geçtiğimiz yıl Madencilik Türkiye’de de değindiğimiz, 
Vale’nin kullandığı ve günümüzün en büyük cevher 

taşıyıcı tankeri olan Valemax‘ların Çin tarafından kendi 
limanlarına demirlemesinin yasaklanması, şirketin plan-
larında ciddi bir değişikliğe neden olmadı.
Çin’in arz ve talep dengesinde ani değişimlere yol açabi-
leceği endişesiyle ülkesindeki limanlara girmesini yasak-
ladığı Valemax’lar Japonya, Güney Kore, İtalya ve başka 
birçok ülkeye ihracatta kullanılabiliyor. Vale de Çin’e olan 
ihracatını bu ülkelerden çıkardığı daha düşük hacimli 
tankerlerle sağlıyor. Brezilyalı madencilik devi şirket 
ayrıca Malezya’da da bir gemiden gemiye aktarma tesisi 
kurup, tüm bölgeye bu noktalardan ihracatlarına devam 
etmeyi planlıyor. 

Ağustos 2014

Kanada’da Terkedilmiş Bir Maden 
Kenti 995 Bin Dolara Satışa Çıktı
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki terkedilmiş 
eski bir maden kasabası, 1 milyon dolardan daha az bir 
ücret karşılığı satışa çıkarıldı. 20 hektarlık alandaki, kötü 
durumda olmayan ve kırsal iskânı bulunan 22 ahşap ev ve 
altyapı sistemi ile Vancouver’ın kuzeyinde yer alan kasa-
banın sahibi bir aile olarak belirtildi. Ailenin bu kasabayı 
1997 yılında aldığı, kasabayı bir tatil yeri olarak kullandığı 
ve evleri tamir ettikleri söyleniyor. British Columbia’nın 
doğasının en güzel örneklerinin bulunduğu bölge 
için taliplerin olduğu fakat kasabanın yenilenmesi için 
gerekli olan işlerin boyutunun ortaya çıkması ardından 
taliplerin vazgeçtiği de söylenenler arasında. Bu satış 
işlemi, madenlerin bölgedeki faaliyetlerinin bitmesinden 
sonra bile bölgenin turizme açılabilmesi ve doğasının 
korunmasına örnek olması açısından da önemli olarak 
görülüyor. 

Ağustos 2014
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Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Sektörüne Yeni 
Kısıtlamalar mı Geliyor?
Madencilik sektörü Başbakanlık Genelgesi’nin etkisi ve yeni 
maden kanunu beklentisinin yarattığı baskı altında ayakta 
durmaya çalışırken, yayınlanan yeni ÇED Yönetmeliği tas-
lağı ile bir kez daha tedirginlik yaşamaya başladı. Çevresel 
Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 
tarafından 8 Ağustos 2014’te yayınlanan ÇED Yönetmeliği 
taslak çalışması özellikle mermer ve doğaltaş üreticileri ile 
maden aramacılarını oldukça tedirgin etti. 

Yeni Düzenlemeyle Mermer ve Doğaltaş Madenciliğine 
Kısıtlama Getiriliyor
2002 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nde Ek-2: Seçme-
Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde, mermer 
üretiminde “5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça 
mermer ve dekoratif taşların çıkartılması” hükmü yer 
almaktaydı. 2013 yılında yapılan değişikliklerin ardından 
yayınlanan yeni ÇED Yönetmeliğinde ise duruma sadece 
alan sınırlaması getirilmiş ve ilgili hüküm “10 ha ve 5.000 
m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer ve dekoratif 
taşların çıkartılması” şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme 2002 yılından bu güne kadar yaklaşık 12 
yıldır uygulanmakta iken, 2014 Ağustos ayında yayınlanan 
yeni yönetmelik taslağında, mermer ve doğaltaş çıkarma 
projeleri için “10 ha ve 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok 
ve parça mermer ve dekoratif taşların çıkartılması” hükmü 
yönetmelikten çıkarıldı. 

Yapılması planlanan bu düzenlemede işletme yöntemleri 
ve çevresel etkileri göz ardı edilerek, mermer projelerinin 
de diğer madenler gibi değerlendirildiği görülmektedir. 
Bu düzenlemenin çevresel bir kaygı ile mi yapılmak isten-
diği anlaşılamamaktadır. 
Çünkü mermer ve doğaltaş 
çıkarma faaliyetleri pat-
latma yapılmayan, emis-
yon, vibrasyon ve gürültü 
açısından sorunlu olmayan 
projelerdir. 

Maden Aramaları Ek-2 
Kapsamına Alınıyor
Yeni ÇED yönetmeliği kap-
samında getirilmek istenen 
diğer bir düzenleme de 
“Maden, petrol, doğalgaz, 
kaya gazı veya jeotermal 
kaynak arama projeleri”nin 
Ek-2 kapsamına alınması 
şeklinde. Maden arama-
larının Ek-2 listesine dahil 
edilmesi, son iki yıldır 

Başbakanlık Genelgesi nedeniyle oldukça zayıflamış olan 
maden arama sektörüne ek iş yükü getirecektir. 

Yukarıdaki değişiklik talepleri ile ülkemizin maden kaynak-
larının ortaya çıkarılmasının yavaşlayacağı, gecikeceği ve 
hatta yer yer imkansız hale geleceği bir bürokrasi ortaya 
çıkacağı düşünülmektedir. Ayrıca yeni taslaktan sadece özel 
sektör değil, maden aramalarının temelini oluşturan devlet 
kuruluşu MTA’da etkilenecektir. 

Mevcut uygulamalarda gerek arama, gerekse mermer pro-
jelerinde ilgili kurumlardan, mevzuatlar gereğince zaten 
çeşitli izinler alınmaktadır. ÇED, izin aşamalarının başlangıcı 
olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu yüzden ÇED 
uygulamasının bürokrasiyi azaltarak, zaman kaybına neden 
olmayacak şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde hemen hemen tüm alanlarda 
uygulanan/uygulanacak mevzuatlar oluşturulurken 
Avrupa Birliği Direktifleri dikkate alınmaktadır. Ancak AB 
Direktiflerinde maden aramalarına ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu nokta da göz önüne alınarak, geti-
rilmek istenen yeni uygulamaların yeniden gözden geçi-
rilmesi ve mutlaka sektörün görüşlerinin dikkate alınması 
önemlidir.

Yapılmak istenen düzenlemelerin, çevreyi korumaktan 
ziyade madencilik faaliyetlerini kısıtlamaya yöneldiği görül-
mektedir. Yukarıda anılan her iki düzenlemenin de ülke 
madenciliğini olumsuz etkileyecek, madencilik sektörünün 
diğer ülkelerle rekabet edebilirliğini kısıtlayacak potansi-
yele sahip olduğu açıktır. 
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Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Sektörünü İlgilendiren Kanun 
Değişikliği Önerileri Komisyonda Kabul Edildi
Soma faciası nedeniyle Maden Kanunu ve İş Kanunu’nda maden-
cilikle ilgili yapılması düşünülen değişikliklerin de yer aldığı 
“Torba Kanun” hakkında TBMM Bütçe Plan Komisyonu çalışma-
larını Temmuz ayı başlarında tamamladı. Komisyonun hükümeti 
temsilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Madenciler Derneği, Madencilik 
Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği ve diğer sivil toplum kuruluş-
ları ile özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiği 
birleşimlerde Tasarı ve Tekliflerin geneli üzerindeki görüşmelerin 
ardından Tasarı ve Tekliflerin gerekçesi de benimsenerek Alt 
Komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle 
görüşmeler tamamlandı. 14 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan 
tasarı yasalaşırsa, ilgili kanunlarda madencilik sektörünün gelece-
ğini etkileyecek önemli değişiklikler yapılacak.

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı
Madde 2- 4857 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

Madde 3- 4857 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin beşinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin 
ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine 
veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen 
ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına 
yatırmakla yükümlüdür.”

Madde 4- 4857 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinin sekizinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Bu Kanunun 42’nci ve 43’üncü maddelerinde sayılan haller 
dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla 
çalışma yaptırılamaz.
Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42’nci 
ve 43’üncü maddelerinde sayılan hallerde haftalık otuz altı 
saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden 
az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.”

Madde 5- 4857 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sureleri dör-
der gün arttırılarak uygulanır.”

Madde 6- 4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işye-
rinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin suresi, aynı 
işyerinde çalıştıkları sureler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işve-
ren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları 

yıllık ücretli izin surelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol 
etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren 
ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesi-
nin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

Madde 7- 4857 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma suresi; 
haftada en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz. ”

Madde 9- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 9- Bu Kanunun 2’nci maddesinde sayılan 4. Grup maden-
lerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında 
çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.”

Madde 10- 3213 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Gecici Madde 21- Bu Kanun kapsamında yer altındaki maden 
işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yeral-
tındaki maden işlerine ilişkin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeleri ile bu Kanunun 
ek 7’nci maddesi kapsamında devam eden rödovans sözleşme-
lerinde, 4857 sayılı Kanunun 41, 53 ve 63 uncu maddelerinde 
yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı 
olmak kaydıyla meydana gelebilecek maliyet artışlarının fiyat 
farkı olarak ödenebilmesine ilişkin esas ve usuller Kamu İhale 
Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Madde 66- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Gecici Madde 59- 13/5/2014 tarihinde Manisa İlinin Soma 
İlçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen 
sigortalının; Kuruma olan her turlu borçları terkin edilir ve 
hak sahiplerine 32’nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde 
öngörülen şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre 
aylık bağlanır. Bu Kanunda öngörülen primlerin eksik olan 
kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.
Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanma-
sında, 34’üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belir-
tilen her turlu kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin 
asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuk-
larından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir 
ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.
Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş 
ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi 
olmak üzere toplam bir kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1 
inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.” 
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Esit’ten bir İlk Daha: Yüksek Isıya 
Dayanıklı Yük Hücresi ESIT HTDSP
Tartım Sektörünün Lideri Esit Elektronik, sektördeki 
“ilk”lerine bir yenisini ekledi. Demir-Çelik üretim fabrikaları 
ve dökümhaneler için pota altında kullanılmak üzere yüksek 
sıcaklıklara ve ani yüklenmelere dayanıklı Esit HTDSP (High 
Tempurture Double Shear Beam) model yük hücresi tasarımını 
ve üretimini gerçekleştirdi.
Kapasitesi 125 ton olan yük hücreleri 200°C sıcaklıkta 
çalışabilecek şekilde tasarlandı. Yük hücresinin en önemli 
özelliği, yüksek sıcaklığın tartım sonucu üzerindeki etkilerini 
azaltmak için tartım değerini dijital olarak kompanse eden 
bir sistem içermesidir. Bu sistem sayesinde hem yüksek 
sıcaklıklarda hem de düşük sıcaklıklarda tartım sonucu 
değişmeyecek ve her koşulda hassas tartıma olanak 
sağlanacak.
Esit HTDSP yük hücrelerinden oluşan tartım sistemi, 100 
tonluk bir pota ağırlığını ölçmek için Türkiye’nin önemli çelik 
üreticilerinden bir firmada devreye alınıyor. 

www.esit.com.tr

Petrofer Endüstriyel Yağlar Yönetim Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda TOBB Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Koordinatör Başkanı 
Tamer Taşkın, İzmirli sanayicilere yatırım için 
Ruanda’yı adres gösterdi.
Ruanda’nın Ankara Büyükelçisi Caesar 
Kayızarı’yı İzmir’de ağırlayan Taşkın, misafirine 
kenti tanıtırken iki ülke arasındaki işbirliği 
imkânlarının geliştirilmesi için de çağrıda 
bulundu. Sanayicilere dış ticarette Ruanda fırsa-
tını değerlendirme önerisinde bulunan Taşkın, 
Türkiye’den Ruanda’ya birçok kalemde ihracat 
yapılabileceğini belirtti.
8,2 milyon nüfusa sahip Ruanda’nın aynı 
zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ve 
Burundi’ye bir giriş ülkesi olduğunun da altını 
çizen Taşkın, şu anda tüm ihtiyaçlarını ithal eden 
Ruanda’nın en büyük yatırım fırsatının da ithal 
ettiği kalemleri ülkesinde üretebilme avantajını 
elinde bulundurması olduğunu açıkladı.
Taşkın, Ruanda’nın Türkiye ile ticari ilişkilerini 
geliştirmek istediğini, Ankara’daki büyükelçilik 
ve ticaret ataşeliğinin bu ülke ile iş yapmak 
isteyen iş adamlarına her türlü desteği sağlaya-
cağını da sözlerine ekledi. 

www.petrofer.com.tr

Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın, Sanayicileri 
Ruanda’ya Yatırım Yapmaya Davet Etti
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Madenlerde, iş güvenliğinde büyük rol oynayan ve Soma 
faciasının ardından Türkiye gündeminde önemli bir yer tutan 
‘sığınma istasyonları’ konusunda Çayeli Bakır İşletmeleri’nden 
bir bilgilendirme yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 
kamuoyu nezdinde ‘kaçış odası’ ve ‘yaşam odası’ olarak da 
bilinen yapıların uluslararası standartlara göre doğru isminin 
‘sığınma istasyonu’ olduğu ve sığınma istasyonlarının bazı 
uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış olması 
gerektiğine vurgu yapıldı. Sığınma istasyonlarının amacına 
uygun yatırımlar olmasını sağlayan en önemli kıstasların; 
ocakta üretilen maden türü ve ocaktaki kayaç yapısı gibi farklı 
özelliklere göre inşa edilmesi ve standartlarının uluslararası 
ölçütlerde belirlenmesi olduğu belirtilen açıklamada, bu 
yapıların kaçış ve yaşam odalarından farkının, içeride karbon 
monoksit ve karbon dioksit temizleme ünitelerinin bulunması 
olduğuna dikkat çekildi. Bu ünitelerin, istasyon içerisindeki 
havada bulunan karbon monoksit ve karbon dioksiti kimyasal 
kullanarak temizleyen sistemler olduğu aktarılırken elektrik ve 
hava kesilmezse dışarıdan haftalarca temiz hava sağlayan ser-

tifikalı sığınma istasyonları, bu üniteler sayesinde, elektriğin 
kesilmesi halinde bile sığınanların 36 saat yaşamını sürdürme-
sine olanak sağladığı belirtiliyor.
Çayeli Bakır tarafından yapılan açıklamada şirketin sığınma 
istasyonu uygulamaları hakkında da şu bilgilere yer verildi; 
“Bir bakır ve çinko madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 
sertifikalandırılmış 10 adet sığınma istasyonu bulunmaktadır. 
Avustralya’dan getirilen bu sığınma istasyonları, Avustralya ve 
ABD kılavuzları doğrultusunda European CE, CSA (Canadian 
Standards Association) ve Australian C-Tick sertifikasyonlarına 
sahiptir. Kendi kendine 36 saate kadar oksijen üretebilen bu 
MineArc sığınma istasyonlarının 7’si portatif, 3’ü ise açılan 
galeri içine yapılmış betonarme oda şeklindedir. Portatif olan-
lar, değişen madencilik aktivitesine göre, çalışanların çalıştığı 
bölgelere yakın alanlara taşınmaktadır. Bunların yeraltındaki 
yerlerine ve sayılarına; acil bir durumda ve zor şartlar altında, 
çalışanların ferdi oksijen maskesindeki hava bitmeden yürü-
yüş mesafesinde ulaşabileceği şekilde karar verilmektedir.” 

www.cayelibakir.com

Madencilikte Sertifikalandırılmış 
Sığınma İstasyonları

Boru anahtarları konusunda sondaj sektörünün önde gelen 
tedarikçilerinden RIDGID, yeni geliştirmiş olduğu iç tüp boru 
anahtarını piyasaya sundu. RIDGID’in her çıkardığı ürüne ekle-
diği sadelik, sağlamlık ve teknolojiyi bu üründe de kullandığı 
görülürken yeni RIDGID iç tüp karotiyer boru anahtarı teknik 
özellikleri ile dikkat çekiyor.
Yeni geliştirilen anahtarlar, RIDGID ağır tip sondaj boru anah-
tarında da olduğu gibi değişebilir çene sistemi (bu sayede 
uygun maliyet ve uzun ömürlü kullanım sunuyor), çift yay 
mekanizması (gevşeme ve kurtulmalara karşı engelleyici özel-
lik) vb pek çok özelliği barındırıyor. 

www.ridgid.com

RIDGID İç Tüp Karotiyer Boru 
Anahtarını Piyasaya Sundu 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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Kayen Sondaj, Avustralya ve Amerika’da kimyasal sektörü-
nün lider üretici firmalarından aldığı uygulamalı eğitimlerin 
ve yıllardır Türkiye formasyonlarına uygun çamur katkıları 
tedarikinde kazandığı tecrübelerin bir sonucu olarak, kendi 
markası altında bentonit ve sondaj kimyasalları satışına 
başladı. Şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Gökhan Nasuh 
tarafından Madencilik Türkiye dergisine yapılan açıklamaya 
göre Kayen Sondaj, uzun yıllar boyunca lider sondaj müteah-
hitlerinin kullanımı sonucu her türlü zemin şartlarında ken-
dini ispatlamış viskozite yapıcı polimerler, kil dengeleyiciler, 
filtrasyon kontrol katkıları ve kaçak önleyiciler gibi çeşitli 
ürünleri stokunda bulunduruyor ve istenildiğinde deneyimli 
ekibiyle saha uygulamaları yaparak şirketlerin sorunlarına 
çözümler sunuyor. Kayen, her operasyon için ayrı bir reçete 
gerektiğinden hareketle, taşınabilir test ekipmanları saye-
sinde uygulama sonucunu yerinde ölçmekte ve gerekli iyi-
leştirmelerin anında yapılmasını sağlamakta.
Kayen Sondaj, sondaj operasyonlarında sahada aktif olarak 
rol almış ve bu çalışmalar sırasında edindiği tecrübeleri yıllar 
boyunca ekipman tedariki alanında değerlendirmiş genç bir 
ekibin kurduğu yeni ve dinamik bir oluşum. Şirket, temsilci-
liğini yapmakta olduğu dünyanın önde gelen sondaj ekip-

manları ve makineleri üreticisi Atlas Copco’nun eksiksiz ürün 
yelpazesinin yanı sıra sondaj kimyasalları, karot sandıkları, test 
aletleri ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer yardımcı ekipmanları 
sektöre sunuyor. 

www.kayensondaj.com

Kayen Sondaj, Bentonit ve Sondaj 
Kimyasalları Satışına Başladı

Explore the Difference!
n Evaluation of Resource and Reserve Data 

n Deposit Modelling 

n Gas Emission and Utilization 

n Hydrogeology and Water Management

n Mine Production Planning and Design 

n Bankable Investment Studies 
 (Scoping, Pre-Feasibility and Feasibility Studies)

n Greenfield Mine Planning and Development

DMT Group

Phone: +90 538 829 60 17 
Phone: +49 201 172-1507 
Phone: +49 201 172-1917
www.dmt-group.com
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Bir proje geliştirmek ve yürütmek için petrol & doğalgaz şirket-
leri ve madencilik şirketleri hükümet onaylı bir dizi yasal lisans 
ve izinleri almak zorundadırlar. Bununla birlikte bu yasal lisans-
lar, projenin uzun vadede sorunsuz ve beklenilen en iyi ölçekte 
gelişeceğini, yürütüleceğini ve büyütüleceğini garantilemez. Bu 
gelişimi sağlamak için şirketlerin, özellikle bulunduğu bölgede 
sosyal izin de edinmesi ve bunu güvenceye almaları gerekir.

Sosyal izin, bir proje için devlete başvurarak elde edebilecek 
yasal bir belge değildir.  Projenin taraflarıyla ve özellikle 
projeden doğrudan etkilenen bölge halklarıyla iyi ve sağlıklı 
bir ilişki geliştirerek ve bu ilişkinin sürekliliğini sağlayarak 
öncelikle bu lisansı hak etmeniz gerekir. “Sosyal izin; projenin 
bölge halkından ve projenin diğer taraflarından süregiden 
bir onay aldığı ya da geniş ölçekte bir sosyal kabul gördüğü 
ve özellikle sürekliliği olan bir kabul gördüğü durumlarda 
tanınır.”(sociallicense.com)

Dünya genelinde deneyimlerimiz göstermektedir ki proje için 
ana riski çoğu zaman sosyal meseleler oluşturmakta ve sosyal 
iznin teminatı sekteye uğradığı anda bu durum doğrudan 
projenin akışını, bütçeyi ve fonları ve şirketin genel itibarını 
etkilemektedir. Dolayısıyla sosyal meselelere özen göstermek 
sadece etik açıdan doğru bir tercih değil, aynı zamanda proje-
nin taraflarının faydalarına sonuçlanacak bir girişimdir.

Sosyal hakların ve kabulün sağlanması, dolayısıyla da sosyal iznin 
elde edilmesi için gerekli maliyet, bu başarılamadığı durumda 
ödenecek olanla kıyaslandığında daha düşüktür. Bu sebeple 
şirketler, “sosyal kabul almak” için bir olurluk incelemesi hazır-
lama yönünde artan bir çalışma içerisindeler. İlk olarak projenin 
anahtar etkilerini yeterli ve net bir şekilde belirlemek, toplumda 
oluşabilecek huzursuzluğu ve anlaşmazlık riskini ve bunun neti-
cesinde olumsuz medya ve kamuoyu yönlenmesini azaltmakta-
dır. Bu saydığımız durumlar iş durdurma, hukuk davası ve lisansın 
geri alınmasıyla bile sonuçlanabilecek kadar kritiktir. İkinci olarak, 
projenin gelişimiyle elde edilen menfaatleri bölge halkı yararına 
da verimli bir yolla yönlendirmek, şirkete dolaylı ya da doğrudan 
geniş ölçekte başka faydalar sağlar. Şirket, işletme için olmazsa 
olmazlarını saptadığı zaman bu, daha sonra sosyal konuları ele 
alırken de ona yön gösteren bir strateji belirlemesine olanak verir. 
Örneğin, yerel olarak uygulanacak beceri kazandırma çalışmaları, 
hem iş için hem de bölge halkı için bir kazanca dönüştürülebilir. 
Uzak bölgelerden vasıflı işçi getirmektense, bölgedeki işgücünü 
kullanmak daha ekonomik olacaktır. 

İşletmeler için sosyal iznin madencilik ve petrol & doğalgaz 
şirketleri adına kritik önemi nedeniyle, Intersocial Consulting 

(Danışmanlık) ve Madencilik Türkiye dergisi 10 - 11 Aralık 
2014 tarihlerinde bu konuda bir kapasite geliştirme atölye 
çalışması düzenleyecek. Intersocial Consulting (www.inter-
socialconsulting.com) sosyal zorlukların ve risklerin üstesin-
den gelmede, projelere yenilikçi, pratik, proje ihtiyaçlarına ve 
sosyal koşullara özel hazırlanmış çözümler sunan uluslararası 
bir danışmanlık firmasıdır. Firmanın, işin temelinden sonuç-
lanmasına dek proje yönetiminde geniş bir deneyimi vardır. 
Ekip üyeleri dünya çapında 30’dan fazla ülkede 40’tan fazla 
müşteriyle 100’ün üzerinde projede çalışmıştır. Buna, Türkiye 
ve bölgedeki kapsamlı deneyimler de dâhildir.

Seminer, belirli sayıda katılımcının bu önemli konu hakkında bilgi 
edinmesi ve deneyimlerini paylaşması için interaktif bir çalışma 
deneyimi sunacaktır. Seminer aşağıdaki konu başlıklarını içerecektir:

1. Maden işletmeleri için sosyal izin nedir?

2. Neden madencilik şirketleri için bir başarı anahtarıdır?

3. Kurumsal sosyal izin almanın ve muhafaza etmenin pratik adımları 

nelerdir?

4. Ne zaman sosyal izne sahip olduğumuzu ve ne zaman kaybettiği-

mizi nasıl anlarız?

5. Grup örnek durum çalışmaları

6. Hatırlamamız gereken önemli noktaların bir özeti 

Detaylı Bilgi: etkinlik@madencilik-turkiye.com

Maden İşletmeleri için Sosyal İzin Türkiye 
Madencilik ve Petrol & Doğalgaz 
Şirketleri için Bir Başarı Anahtarı

Altın Sponsor

Destek Verenler

Etkinlik Haberleri
www.madencilik-turkiye.com



Mining, oil & gas and infrastructure sector projects are often located in sensitive and challenging areas, and have to address 
their social issues and risks under increasing scrutiny in a more and more increasingly regulated context. This poses significant 
challenges for projects that need to be developed on time and on budget.

Intersocial is a niche global consulting firm that helps projects manage these social challenges and risks by providing innovative, 
practical, tailor-made solutions specific to project needs and social conditions. We provide the following specialist services:

 • Land Access and Resettlement – Planning, implementing and evaluating land access and resettlement projects, including project mana-

gement, scheduling, budgeting, legal issues, land management strategies, negotiations and consultations, livelihood restoration prog-

rams, and Resettlement Policy Frameworks and Action Plans.

 • Social Assessment – Socio-economic baseline studies, social impact and risk assessments, and development of work plans and budgets 

for feasibility studies and due diligence exercises.

 • Social Due Diligence – Social due diligence through social scans which identify key social risks and recommendations for mitigation strategies. 

 • Stakeholder Engagement – Stakeholder analysis and the design and implementation of Stakeholder Engagement Action Plans, Public 

Consultation & Disclosure Plans and Communications Plans.

 • Social Action Plans – Designing, implementing and evaluating various social action plans, including Community Development Plans and 

Land Management Plans.

 • Capacity Building – Provision of tailor-made training courses, workshops and on-the-ground activities to help develop client personnel at 

project sites and at regional and corporate levels. 

 • Mapping Services – Using new satellite technologies to provide clients with accurate information discreetly, through the digitization and analysis 

of structures and land use, which can be used to develop land access strategies and budgets, in close consultation with project planners. 

 • Database Services – The provision and maintenance of a user-friendly, agile, owner-operated, and complete social information mana-

gement system which records and analyses assets and social information, records engagements and activities, maintains data security, 

processes payments, and tracks individual households for monitoring and evaluation.

 • Monitoring and Evaluation – Development and implementation of Monitoring and Evaluation Plans to ensure that social action plans are 

properly implemented to address project impacts and maximize project benefits.

We have extensive experience managing projects on-the-ground from inception to completion. Our team has worked on over 
100 projects for more than 40 different clients, in over 30 countries across the world (Eurasia, Americas, Asia Pacific and Africa). 
Since 2009, we have worked extensively in Turkey, including helping Anagold/ Alacer Gold with the development and expansion 
of the Çöpler Gold Mine and Aldridge Minerals on the Yenipazar Project. Regionally we have worked extensively in Armenia, 
Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Romania and Serbia.

If you would like to find out more about Intersocial and how we can help you, please visit our website at www.intersocialcon-
sulting.com (where you can download a detailed Statement of Qualifications) or contact Mike Steyn, Director at mikesteyn@
intersocialconsulting.com

‘We don’t just plan projects - we implement’

land access • resettlement • stakeholder engagement • social assessment • livelihoods
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ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 
ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarafından organize 
edilen, Dr. Güner Gürtunca Koordinatörlüğünde yürütülecek 
olan “Avustralya Kömür Madenciliği” konulu uluslararası 
Çalıştay, 17 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında ODTÜ’de ger-
çekleştirilecek. Çalıştay’da, halen Avustralya - Brisbane’de 
bulunan Anglo American şirketinde baş jeoteknik mühen-
disi olarak çalışmakta olan Dr. İsmet Canbulat tarafından 
Avustralya’da uygulanan yer altı uzunayak ve açık ocak 
kömür işletmeciliği konusunda planlama, havalandırma, gaz 
ve iş güvenliği yönetimi uygulamaları örneklerle geniş bir 
kapsam içinde ele alınacak.

İşletmelerde çalışan maden mühendisleri, planlama mühen-
disleri, kaya mekaniği mühendisleri, havalandırma mühen-
disleri, iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri, araştırmacılar ve 
her düzeyde yöneticileri hedefleyen Çalıştay’ın programı ise 
aşağıdaki şekildedir:

Program
1. Gün
Öğleden önce

 • Güney Afrika ve Avustralya’da madencilik

 • Kömür madenciliği yöntemleri: Uzunayak, kısaayak ve oda - topuk 

yöntemleri, avantajları - dezavantajları

 • Yerinde planlama, havalandırma ve kaya 

mekaniği mühendisliğinin rolü

Öğleden sonra
 • Avustralya kömür madenlerinde risk 

yönetimi ve önleme stratejilerine genel 

bakış

 • Kömür madenciliğinde yöntem ve yerleşim 

seçimi.

2. Gün
Öğleden önce

 • Havalandırma mühendisliği tasarım ilkeleri 

ve risk yönetimi

 • Havalandırma mühendisliğinde izleme ve 

veri toplama

Öğleden sonra
 • Kaya mekaniği mühendisliği tasarım ilke-

leri ve risk yönetimi

 • Kaya mekaniği mühendisliğinde izleme ve 

veri toplama

3. Gün
Öğleden önce

 • Acil Duruma Hazır Bulunma

 • Acil Durum Müdahalesi

 • Acil Durum Yönetim Merkezi

 • Tahlisiye Ekipleri

 • Ferdi Kaçış

 • Kendinden Emniyetli Ferdi Kurtarma

Öğleden sonra
 • Açık ocak madenciliği

 • Açık ocak madenciliğinde şev duraylılığı

 • Açık ocak madenciliğinde risk yönetimi ve iyileştirme

 • Açık ocak madenciliğinde izleme

 • Açık ocak madenciliğinde risk - fayda analiz teknolojileri

Dr. İsmet Canbulat Hakkında
Halen Brisbane, Avustralya’da bulunan Anglo American 
şirketinde baş jeoteknik mühendisi olarak çalışmaktadır. 
Ek görevli doçent kadrosunda Universitry of New South 
Wales’de ders vermektedir. Lisans derecesini İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini University of the 
Witwatersrand ve doktora derecesini University of Pretoria’dan 
almış olan Dr. Canbulat, Güney Afrika ve Avustralya’da 20 yıllık 
madencilik deneyimine sahiptir. Hakemli dergilerde yayınlan-
mış ve kongre kitaplarında basılmış çok sayıda makale ve bildi-
risi vardır. Avustralya’da kayıtlı profesyonel mühendis olan Dr. 
Canbulat, Güney Afrika ve Avustralya’da çeşitli mesleki dernek 
ve kurumların üyesidir.

Çalıştay’a katılım talepleri ve detaylı bilgi İçin:
ODTÜ - Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı - 
0312 227 02 73 - www.parlar.org.tr 

Avustralya Kömür 
Madenciliği Çalıştayı - ODTÜ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Emniyet ilani.con.pdf   1   10.04.2013   18:05



1 Eylül 201442

Sondajda Su Kaybı:
Gerçekten Problem mi?

S
ondaj sorunlarına neden olan en önemli faktörlerden 
birisi özellikle kum taşı gibi geçirgen formasyonlarda 
sondaj çamurunda gerçekleşen akışkan kaybıdır. Geçir-
gen bir formasyon, birbirlerine bağlı gözeneklerden 

oluşan bir ağ yapısı sayesinde sondaj  sıvısının içerisine doğru 
hareket etmesini  sağlar ve bu nedenle bir formasyonun geçir-
genliği arttıkça, akışkan kaybı oranı da daha yüksek olur. Sirküle 
edilerek kuyuya basılan sondaj çamuru içerisinde doğru boyutlu 
katılar varsa bu,  geçirgen formasyon üzerinde bir filtre keki oluş-
turacaktır. Ancak genellikle oluşan filtre keki türü etkisiz olur ve 
yüksek miktarda akışkan kaybı oluşmaya devam eder. Yüksek 
akışkan kaybının neden olduğu sorunlar arasında kuyu göçme-
leri, kuyu daralmaları ve diferansiyel yapışma bulunmaktadır.

Kuyu Stabilite Problemleri 
Sondaj çamuru sıvısının bir formasyona nüfuz ederken gösterdiği 
etki, ortamda mevcut olan jeolojik yapıya bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Örneğin, kum çok geçirgendir ve ıslandığı zaman 
göçerek  kuyunun çökmesine neden olabilir. Böyle bir durumda 
kaliteli bir filtre keki bir yandan akışkan kaybını azaltırken, diğer 
yandan kuyu cidarını güçlendirecek şekilde bir hidrostatik basınç 
oluşturarak  yüksek geçirgenliğe sahip formasyonları dahi  stabi-
lize edebilir. Kil ve şeyl ise su ile temasta bulunduğu durumlarda 
şişer ve genellikle oldukça düşük geçirgenliğe sahiptir, ki bu 
durum bu tarz formasyonlar için bir filtre kekine ihtiyaç oluşma-
dığı anlamına gelir. Bu tip formasyonlar için önleyici bir sondaj 
çamuru kullanarak hidrasyonun kontrol edilmesi çok önemlidir. 
Bununla birlikte  bazı durumlarda şeyl kayda değer miktarda 
şişmez  ve içerisinde sondaj çamuruyla temas ettiği zaman  desta-
bilizasyon ve göçmeye neden olabilecek mikro çatlaklar içerebilir. 
Bu tip durumlarda iyi bir filtre keki ile bu çatlakların sızdırmazlı-
ğının sağlanması bu tür kayaçların stabilize edilmesine yardımcı 
olabilir. Kuyudan geri dönen çamur miktarında ki gözle görülür 
bir azalmanın yanısıra  artan çamur ağırlığı, çamur içerisindeki 
katı tanecik yada parçacıkların artışı veya takım dizisinin sıkışmaya 
başlaması gibi kuyu destabilizasyon belirtileri, akışkan kaybı kont-
rolü ile ilgili bir problemi işaret edebilir.

Kuyu Çapında Daralma 
Geçirimli formasyonlarda su kaybı kontrol edilmezse, sondaj 
çamuru içerisindeki kırıntılar kuyu tabanı ve cidarında birik-
meye  devam edebilir  ve genellikle yapışkan ve kalın bir  filtre 
keki oluşturur (Şekil 1). Kalın filtre keki kuyu çapını daraltır, son-
daj dizisi döndürülürken  tork oluşmasına neden olur,  takım 
çekilirken veya indirilirken sürtünme artışlarına sebebiyet verir 
ve  sondaj kuyusu hasarına neden olabilecek yüksek vakum 
oluşumuna neden olur.

Diferansiyel Yapışma
Diferansiyel yapışma yalnızca, su kaçağı yaşanabilen kırıklı-çatlaklı 
formasyonlarda kuyu cidarında filtre kekinin oluştuğu durum-
larda oluşabilir. Sondaj borusu, sondaj dizisi hareket etmiyorken 
filtre keki içerisine batar ve sondaj çamuru ve formasyon arasında 
oluşan yatay diferansiyel basınç (formasyon ve filtre keki arasında 
oluşan hidrostatik basınç farkı) nedeniyle kuvvetli bir şekilde 
bulunduğu yerde tutulur. Sondaj borusu döndürülemez ve yukarı 
veya aşağıya hareket ettirilemez ancak akışkanın sirkülasyonu 
halen sağlanabilir, ki bu durum takım sıkışmasından farklıdır. Kalın 
filtre kekleri (Şekil 1), filtre keki ile sondaj borusu arasındaki temas 
alanını artırdıkları için diferansiyel yapışma riskini artırmaktadır.

Gökhan Nasuh
Maden Mühendisi
Kayen Sondaj Ltd. Şti.
g.nasuh@kayensondaj.com

Şekil 1: İnce ve düşük geçirgenliğe sahip filtre keki, tork ve sürtünmeyi ve 
diferansiyel yapışma riskini en aza indirerek sondaj dizisi ile kuyu arasındaki 

teması minimize eder. Kalın filtre kekleri için ise bunun tersi geçerlidir.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com



Su Kaçağının Kontrol Edilmesi
Sondaj kuyusu duraylılığını sağlamak ve bunu sürdürmek 
için filtrasyon kontrolü muhakkak yapılmalıdır, ancak oluşan 
filtre kekinin tipi de çok önemlidir. Düşük su kaybı, formasyon 
içerisine doğru akışkan transferini etkin bir şekilde azaltacak 
olan ince, sağlam ve düşük geçirgenliğe sahip bir filtre keki 
oluşturarak sağlanabilir. Su ile bentonit süspansiyonu bu 
ideal filtre kekini oluşturur, çünkü çok küçük, ince ve esnek 
yapıya sahip kil plakaları bir zincir halinde biraraya gelerek 
kuyu cidarı boyunca sızdırmazlık sağlar (Şekil 2). Şekilde gös-
terildiği gibi çoğu sondaj çamuru katısı uygun boyut ve şekle 
sahip değildir; daha büyük ve yuvarlak veya düzensiz şekilde 
olma eğilimindedir. Bu nedenle de daha yüksek geçirgenliğe, 
dolayısıyla da su kaybına neden olma eğilimindeki daha kalın  
bir filtre keki oluşturur. Bentonit filtre kekleri, tork ve sürtün-
meyi azaltmaya yardımcı olan yüksek seviyede yağlamayı da 
sağlar.

Polianyonik selüloz (PAC) gibi polimerler akışkan kaybını 
daha da azaltmak için bentonit filtre keklerini daha da 
fazla ‘sıkılaştırmaktadır’. Bunu, filtre keki içerisindeki boş-
lukları fiziksel olarak kapatarak ve kil parçacıkları arasında 
köprü kurarak yaparken, bir yandan da çamur viskozitesini 
artırarak filtrasyon kontrolü sağlar. PAC gibi polimerler 
bentonitin etkin bir şekilde kullanılamadığı (örneğin tuzlu 
su) durumlarda filtrasyon kontrolünü sağlamak için tek 
başına da kullanılabilir. Yalnızca polimerle yapılan sondaj 
çamuru kullanıldığı durumda, kırıntı partiküllerinin de filtre 
keki içerisine dâhil edilmesi kaçınılmazdır ve bu durumda 
oluşturulan kek, bentonit kullanılarak oluşturulmuş olan 
kek kadar verimli olmayabilir.

Herhangi bir sondaj çamurunun, doğru oranların kulla-
nılmadığı veya belirtilmiş olan özelliklerin sağlanmadığı 
durumda yapması amaçlanan görevini yerine getiremeye-
ceğini belirtmeden geçemeyiz. Eğer bentonit ve polimerle-
rin suyla  karışım oranları oldukça azsa, etkin bir filtre keki 
oluşturulmaz. Bu durumda polimerler sondaj kırıntıları 
içerisinde adsorplanır ve sirkülasyon vasıtasıyla kuyu dışına 
taşınır. Bu  nedenle de düzenli bir şekilde çamura tekrar 
ilave edilmeleri ve yenilenmeleri gerekir. Akışkan kaybının 
kontrol altında tutulması için gösterilen çabalar, akışkan 
kaybı nedeniyle ortaya çıkacak olan problemlerin engellen-
mesine ve buna bağlı maliyetleri ve zaman kayıplarını da  
önlemeye yardımcı olacaktır. 
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üşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel pren-
sibi olan ARGETEST, Kasım 2012’de Ankara’da 
kurulmuş olup bünyesinde cevher zenginleş-
tirme laboratuvarı, Ar-Ge laboratuvarı ve maden 

analiz laboratuvarı bulunduran, Türkiye’de ilk, dünyada az 
sayıdaki özel cevher zenginleştirme ve Ar-Ge çalışması yapan 
laboratuvarlar arasında yer almaktadır. 

Kurulduğu günden itibaren 
esas prensibi kalite olan 
ARGETEST, TS EN ISO/AEC 
17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarı Akreditasyon 
Belgesine sahiptir. Ayrıca 
Cevher Zenginleştirme,  AR-GE 
ve Analiz Laboratuvarlarımız 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi, 
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Belgesi ile 
belgelendirilmiştir. 

Amacımız, tamamen doğru metot ile en doğru sonuçlara hızlı 
bir şekilde ulaşmaktır. Bu konuda müşterilerimizin en doğru 
metotlara ekonomik olarak ulaştırılması bizim görevimizdir.

Cevher Zenginleştirme ve 
Ar-Ge Laboratuvarı:
Laboratuvarlarımızda cevher 
zenginleştirme yönteminin 
seçiminde, cevher yapısı 
ve karakteri belirlendikten 
sonra bu yapıya ve karaktere 
uygun proses seçeneklerinin 
değerlendirmesi, seçilen 
proses ya da proseslerin 
özelliklerinin tespiti sonrası 

laboratuvar ve pilot ölçekli zenginleştirme deneyleri ile kul-
lanılacak seperatör, ekipman, reaktif cinsi ile sarfiyatlarının 
belirlenmesi ve optimizasyonu yapılmaktadır. Bu şekilde oluş-
turulan proseslerin tesis şartlarına uyarlanması ve hali hazırda 
çalışan tesislerin revizyonu da yerinde inceleme ve müdahale 
(on - site services) hizmeti ile sağlanmaktadır.

ARGETEST Sahadan Prosese 
Her Aşamada Madencilerin Yanında

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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ARGETEST; gerek 
akredite maden 

analiz laboratuvarı 
gerekse cevher 

zenginleştirme ve 
Ar-Ge laboratuvarı 

ile sahadan prosese 
kadar madencinin 
yanında yer alıyor
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Şu an firmamızın cevher 
zenginleştirme laboratuvar-
larında flotasyon çalışmaları, 
manyetik ayırma çalışmaları, 
sallantılı masa çalışmaları, 
jig çalışmaları, hidrometa-
lurji çalışmaları, ağır ortam 
ayırma çalışmaları, hidrosik-
lon testleri, yıkama ile ayırma 
çalışmaları (elutriation) yapı-
labilmektedir. Ayrıca kırma 
ve öğütmeye yönelik testler 
de yapılmakta olup onları 
da şu ana başlıklar altında 
toplayabiliriz: farklı boylarda 
çeneli kırıcılar, çekiçli kırıcı-
lar ve merdaneli kırıcılar ile 
yapılan kırma testleri, bilyalı 
değirmen ve çubuklu değir-
men ile öğütme testleri. 

Yapılan cevher zenginleş-
tirme çalışmaları sonrasında tesis şartlarında ulaşılabilecek 
maksimum tenör ve randıman değerleri ile tesis akım 
şemalarını kapsayan uluslararası normlar dikkate alınarak 
hazırlanan kapsamlı proje raporu müşterilerimizin hizmetine 
sunulmaktadır.

Pilot ölçekte çalışmalar yapmak da hedeflerinden birisi olan 
ARGETEST, ilk olarak kuru manyetik ayırma ve yaş manyetik 
ayırma deneylerinde pilot ölçekte çalışmalarla başlamış olup 
yakın zamanda diğer prosesler için de pilot çalışmalara geç-
meyi hedeflemektedir. 

Maden Analiz Laboratuvarı:
TS EN ISO/AEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı 
Akreditasyon Belgesi’ne sahip olan maden analiz 

laboratuvarımızda yetmişin üzerinde elementin analizi kan-
titatif olarak yapılabilmekte olup ICP, AAS, UV, Volumetrik 
- Gravimetrik analiz metotlarının beraberinde Kupelasyon (Fire 
Assay) ile altın, gümüş ve platin grubu elementlerinin ana-
lizleri de uluslararası standartlar uygulanarak yapılmaktadır. 
Uluslararası cevher normları göz önüne alınarak oluşturulan 
analiz paketleri ile jeokimyasal analizler, baz metal analizleri, 
değerli metal analizleri, metal - alaşım analizleri, endüstriyel 
hammadde analizleri, nadir toprak elementleri analizleri,  
ithalat ve ihracat numune analizleri beraberinde müşterilerin 
talepleri doğrultusunda oluşturulacak analiz paketleri ile bera-
ber mineralojik - petrografik analizler (resimli) yapılmaktadır.

Kalite, gizlilik ve müşteri memnuniyetini esas alan firmamız, 
sektörün ihtiyaçlarını uluslararası standartlarda hizmet sunarak 

karşılayacak şekilde gelişmeyi 
temel prensip edinmiştir. 
Bu anlayışla, sektöründe her 
zaman lider kalmak hedefidir. 
Bu hedef doğrultusunda cev-
herin yapısına ve içeriğine en 
uygun metodun seçimi konu-
sunda müşteri ve sektör bil-
gilendirilerek doğru sonuca 
ulaşmayı temel prensip edin-
miştir. Laboratuvarımızda 
yapılan bütün analizlerin 
doğruluğu, sertifikalı stan-
dart malzemeler (CRM), boş 
örnekler (blankler)  ve paralel 
çalışmalar ile (replicate - dup-
licate analysis)  sistematik ve 
istatiksel olarak kontrol edil-
mektedir. 
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asınçlı hava taşıyan boru hatlarındaki sızıntılar, her yıl 
yüz binlerce liraya mal olarak hava kaybını madencilik 
sektörünün en maliyetli sorunlarından biri haline getir-
mektedir. Boru hattı boyunca herhangi bir noktada 

ortaya çıkabilen sızıntıların; hatları titreşime, darbeye ve sert 
materyallere maruz bırakan düzenli madencilik faaliyetleri de 
dâhil olmak üzere pek çok nedeni vardır. Bununla birlikte, kaplin 
ve contalı tesisat kullanımı şaşırtıcı derecede kolay olup, ciddi 
boyutta maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlamaktadır. 

Basınçlandırmanın Yüksek Maliyeti
Enerji, bir madendeki basınçlı hava sisteminin toplam hiz-
met ömrü maliyetinde çok büyük bir paya sahiptir. Bu pay, 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na (2006) göre %80’e 
yakındır. Basınçlı sistemler, sıradan bir madenin toplam enerji 
faturasının %20’ye yakın bir kısmından sorumlu olabilirler. Bu 
oran, 20081 itibariyle Eskom ulusal elektrik üretiminin tahmi-
nen %14’ünü kullanan bir sektörde oldukça önemli bir orandır. 

Basınçlı hava boru hatları uzun, derin kuyularda sıklıkla 3.000 
metreye varan derinliklere uzanırlar ve hizmet ömürleri 
boyunca bunlar üzerinde sayısız değişiklik yapılır. Neredeyse 
hiç değişikliğe uğramamış olan boru hattı düzenleri kaotik 
(veya en azından kısmen plansız) olabilirler. Çözümler ara-
sında, personelin uygunsuz boru kullanımının azaltılması, 
basınç düşüşleri ve sistem basıncının daha iyi denetlenmesi ve 
sistem sızıntılarının azaltılması sayılabilir.2

Her ne kadar sızıntılar çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya 
çıkabilirse de en başta basınçlı hava süreci başlı başına verimli 
olmaktan uzaktır; basınçlı hava sistemlerine verilen enerjinin 
ancak beşte birinden daha azı nihai amacına ulaşır ve bu oran 
sızıntılar hesaba katılmadan önce hesaplanan orandır. 

Aslında sıradan bir Güney Afrika ve Türkiye endüstriyel basınçlı 
hava sistemi ancak %1’lik bir net verimliliğe sahip iken geniş 
fakat yetersiz yönetilen bir kurulumda net verimlilik oranı 
yalnızca %0,3 civarındadır. Bu son derece düşük net enerji 
randımanı nedeniyle basınçlı hava değerli bir maldır ve sızıntı 
yönetimi (hızlı ve kolay biçimde uygulanan) pek çok durumda 
gerçekçi olarak %30 dolayında tasarruf sağlayabilir.3

Hava Kaybı ve Nihai Kâr Hanesi
Ontario Mining Association’ın (OMA) “Sürdürülebilir bir Basınçlı 
Hava Sızıntı Programı Uygulamak” başlıklı basınçlı hava sızıntı 
yönetimi programı raporuna göre, basınçlı hava sistemleri genel-
likle madenlerde kullanılan elektriğin %20 ila %40’lık bir kısmını 
tüketirler. Bu havanın %30 ila %70 arasında bir kısmı sızıntılardan 
boşa gider. Her ne kadar bu rakamlar bile etkileyici olsa da bu 
boşa giden enerjiyle ilişkili maliyet çok daha devasa boyuttadır. 

0,112 TL /kWh’lik bir enerji maliyeti düşünüldüğünde, 1/16 inç 
(1,6mm) çapında bir sızıntı, her yıl tek vardiyalı bir işletimde 
243 TL değerinde ve üç vardiyalı bir işletimde 910 TL değerinde 
kayıp enerjiye neden olabilir. Bu rakamlar, sızıntı boyutunun 
büyümesiyle katlanarak artar. 1/2 inç (12,7 mm) çapında bir 
sızıntı her yıl tek vardiyalı bir işletimde 15.547 TL ve üç vardiyalı 
bir işletimde 58.025 TL dolayında bir maliyet yükü getirebilir.

Ortalama bir madende yüzlerce hava hattı sızıntısı olabileceği dik-
kate alındığında, kayıp enerji maliyeti binlerce TL seviyesine kolayca 
ulaşır ve bu rakam, dünyanın en düşük elektrik maliyetlerinden 
birine sahip bir ülkede bile tüm yöneticilerin dikkatini çekecektir.

Hava kaybının neden olduğu maliyetler yalnızca kayıp enerjiyle 
sınırlı kalmaz, verimlilik de bundan etkilenir. Bir basınçlı hava 
hattındaki sızıntı, sistem basıncında bir düşüşe neden olarak 
basınçlı hava ile çalışan araçlar ve ekipmanların performansını 
etkiler. Daha düşük basıncı telafi etmek için işletim süresinin 
artırılması gerekebilir ve bu da bakım gereksinimlerini artıra-
bilir ve potansiyel olarak ekipmanın beklenen hizmet ömrünü 
kısaltabilir. Hava kaybının kartopu gibi büyüyen maliyetleri 
onu ele alınması kaçınılmaz bir sorun haline getirmektedir. 

Hava Kaybına Yönelik Çözümler
Hava kaybı ile mücadelede düzenli bakım hayati önem arz 
eder. Hava kaybı, gereksiz enerji giderlerinden daha fazlasına 
neden olur; bakım gereksinimini artırarak daha uzun hizmet 
dışı kalma sürelerine ve daha düşük verimliliğe yol açabilir. 
Sızıntıların onarılması, hava kaybını bir madenin basınçlı hava  

Basınçlı Hava Taşıyan Boru 
Hatlarında Hava Kaybının Önlenmesi

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Onur Şahin
Victaulic Bölge Müdürü - Türkiye
onur.sahin@victaulic.com

Çoğu maden kullanım kolaylığı, dayanıklılığı ve sürekli olarak değişen yerleşim 
düzenine uyum sağlayabilmesi nedeniyle yivli sistemlere güvenmektedir.



AŞINDIRICI SERVISLER İÇİN 
VİCTAULİC ÇÖZÜMLERİ
VİCTAULİC KAUÇUK KAPLI BORULAR İÇİN YENİ XL KAPLİNLERİ VE FİTTİNGLERİ SUNAR

XL fittinglerin farklılıkları nelerdir?
Standart kauçuk kaplı fittingler ile karşılaştırıldığında yeni patentli dizaynımız ekstra 1/4"/6.4mm 
kaplama ile 3 kat daha uzun ömürlüdür.

XL fittingler standart iç çap ölçüsü ve merkezden itibaren aynı ölçülerde olup, hiçbir engelleme 
olmadan tam akış sağlamak için özel olarak dizayn edilmişlerdir. XL fittingleri kullanarak bakım 
sürelerini kısaltır, zaman ve para tasarrufu sağlarsınız ve diğer sistemler ile karşılaştırılamayacak 
şekilde verimlilik yaratabilirsiniz. 

STYLE XL 79
XL Fittingleri fittinglere  
bağlamak için Esnek Kaplinler

STYLE XL 77
XL Fittingleri borulara 
bağlamak için Esnek Kaplinler

www.victaulic.com

XL fittingler ve kaplinler ile ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen inceleyiniz http://www.victaulic.com
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üretiminin %10’undan daha düşük bir seviyeye indirebilir ve 
böylece anında maliyet tasarrufu sağlar.

Çoğu maden yivli sistemlere ve özellikle de kullanım kolaylığı, 
dayanıklılığı ve hem yer üstünde hem de yeraltında sürekli 
olarak değişen yerleşim düzenine uyum sağlayabilmesi nede-
niyle Victaulic tarafından tedarik edilen yüksek kaliteli kaplin-
lere güvenmektedir. Kaplinlerin doğru biçimde seçilmesi ve 
kurulumu sızıntılarla ilişkili maliyetlerin azaltılmasında önemli 
bir rol oynarken yüksek basınçlı bir boru hattında meydana 
gelebilecek bir patlama ciddi yaralanmalara neden olabilece-
ğinden bakım ve sistem kontrolleri de ihmal edilmemelidir. 

Hasarlı veya kırık boru hatlarının değiştirilmesindeki hız büyük 
bir önem arz eder ve daha işin başında boru birleştirme 
yönteminin doğru seçilmesinin hizmet dışı kalma süresinin 
azaltılmasında çok büyük bir etkisi vardır. Yivli sistemler kul-
lanıldığında, her bağlantıda bulunan bir rakor, hızlı ve kolay 
bakım imkânı sağlar çünkü bir boru parçasını değiştirmek için 
gereken tek şey iki kaplinin sökülmesidir. 

Bağlantılı Avantajlar
Victaulic Installation - Ready kaplinlerinin kurulum öncesinde 
sökülmeleri gerekmez. Sadece boru uçlarına yerleştirilip 
standart el aletleri kullanılarak sıkılırlar ve böylece hem conta 
sıkışması riskini minimuma indirirken hem de sökülmesi gere-
ken kaplinlere kıyasla malzeme kullanımı ve kurulum süresini 
azaltırlar. Victaulic, iki tür patentli QuickVic® Kaplin sunmakta-
dır - Style 177 Esnek Kaplinler ve Style 107H sabit kaplinler.

Doğru conta malzemesinin seçilmesi de sistem performansı 
üzerinde çok büyük bir önem arz eder. Pek çok maden hem su 
hem de hava borusu sistemlerinde yalnızca tek tür conta mal-
zemesi kullanmaktadır. Genellikle “E” Sınıfı veya EPDM. Bununla 
birlikte, petrol hizmetleri için bu malzeme tavsiye edilmez.

Madenlerdeki basınçlı hava sistemlerinde genellikle yağ 
ayırma filtreleri kullanılmaz, bu yüzden hava hatları yağ buharı 
da taşıyabilir. Bu buharlar EPDM bileşiğinde bozulmaya neden 
olarak sızıntılara yol açabilir. Victaulic artık, yağ buharı içeren 
hava için özel olarak tasarlanmış sızdırmaz ve basınca duyarlı 
bir keçe oluşturan “T” Sınıfı veya Nitril contalar sunuyor. Bu, bir 
madende iki tür conta kullanılması gerektiği anlamına gelir: Su 
hizmetleri için EPDM ve hava hatları için Nitril. 

Kapatma prosedürleri esnasında ekipmanların izole edilmesi 
için kör tapa görevi görebileceklerinden kelebek vanalar da 
çok olumlu bir etkiye sahip olabilirler. 

Timmins Ontario’da bulunan Xstrata Copper, Kidd Creek Mine 
bakım planlayıcısı Yvan Dumouchel’e göre, kendi basınçlı hava 
sistemlerinde Victaulic yivli ürünlerinin tercih edilmesi hava 
kaybında %40’lık bir azalmayla sonuçlanarak enerji maliyetleri 
anlamında bir yılda binlerce dolar tasarruf sağlamıştır. Ve mev-
cut ekonomik ortamda bu, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi 
gereken bir durumdur. 

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.victaulic.com/
en/businesses-solutions/mining adresini ziyaret edin.

Yazar Hakkında
Onur Şahin, mekanik boru birleştirme sistemleri alanında 
önde gelen üretici olan Victaulic’in Türkiye’deki Madencilik 
Bölge Müdürüdür. Şirket çok geniş bir yelpazedeki madencilik, 
endüstriyel, ticari ve kurumsal tesisat sistemi uygulamalarına 
yönelik ürünler geliştirmektedir. 

Victaulic Hakkında
1919 yılından bugüne dek Victaulic, dünyanın önde gelen yivli 
mekanik kaplin ve boru birleştirme sistemleri üreticisi olagel-
miştir. En zorlu pazarlarda kullanılan Victaulic yenilikçi boru 
teknolojileri ve hizmetleri, işleri hızlandırırken, aynı zamanda 
güveni artırmakta, güvenilirlik sağlamakta ve verimliliği en 
yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Şirket, dünyanın dört bir 
yanında 15 büyük üretim tesisine, 28 şubeye ve 43 farklı dil 
konuşan 3.600’den fazla çalışana sahiptir. 

900’ün üzerinde aktif küresel patente sahip Victaulic çözüm-
leri, petrol ve gaz, kimya, madencilik, elektrik üretimi, su ve 
atık su arıtma, askeri, denizcilik ve yanı sıra ticari bina ve yan-
gın koruma da dahil olmak üzere çok çeşitli iş alanlarında 115 
ülkede kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için www.
victaulic.com adresini ziyaret edin ve bizi takip edin: LinkedIn, 
Facebook, Twitter ve YouTube.

Victaulic mekanik boru birleştirme sistemleri, BoschmanS 
Colliery ve Springbok su by-pass boru hattı gibi çok çeşitli pro-
jelerde görülebilir. Sürdürülebilir çözümler sağlayan Victaulic, 
Green Building Council of South Africa üyesidir ve BREEAM ve 
diğer uluslararası girişimlere dahil olmuştur.

Daha fazla bilgi veya fotoğraf için lütfen irtibata geçin: 

Liz Menches - liz@vipr.biz - 0033 6 17 24 09 09 

Victaulic Style 177 QuickVic Esnek Kaplin kurulum öncesinde sökülme 
gerektirmez ve standart el aletleri kullanılarak kolayca monte edilebilir.
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T
uncay Özeren, Weir Minerals Türkiye Ülke 
Müdürü, Maden işletmelerinde siklondan en 
iyi performansın nasıl elde edilebileceğini 
açıklıyor…

Siklonlar temelde konik bir haznenin üzerinde bulunan silin-
dirik bir hazneden oluşan basit ekipmanlardır. Siklonlar için 
zor olan, verilen uygulamalar için maksimum verim ve perfor-
mansı sağlayacak dizaynın tespit edilmesidir. 

Parça büyüklüğüne ve konsantrasyona göre değişen partikül-
lerin ayrıştırılması için kullanılan siklonların etkin çalışabilmesi, 
siklonun şekli ve siklona beslenen çamurlu akışkanın yapısı 
olmak üzere sadece iki parametreye bağlı olmaktadır. 

Silindirik bölümün üzerinde bulunan besleme odacığına 
akışkan, belirli bir basınca ve hıza sahip olarak teğetsel bir giriş 
yapar. Bu şekilde silindirik odacığın dışına doğru akma eğilimi 
göstererek konik odacığın içinde girdap oluşturur. 

Girdap sayesinde partiküllerin parça boyutuna ve yoğunlu-
ğuna bağlı olarak bazıları odacığın tabanına düşerken diğerleri 
de üste taşınır. Akışkan, odacığı iki çıkış noktasından terk eder; 
parça boyu büyük ve kaba olan partiküller alt akımdan, hafif ve 
küçük partiküller de üst akımdan yoluna devam eder. 

Siklonu çıkışlardan terk eden akışkanın partikül boyutları ara-
sındaki ayrımın oldukça güvenilir olması, siklonları prosesin en 
önemli silahı haline getirir.  

Doğru Ayrıştırma
Siklonların, akışkandaki partikülleri istenilen boyutlara göre ayı-
rabilmesi için doğru ölçülere ve şekle sahip olması ve akışkanın 
da buna uygun konsantrasyonda ve hıza sahip olarak siklona 
giriş yapması çok önemlidir. Bu faktörler, kaba partiküllerin dibe 
çökerek siklonu terk etmesini önemli oranda etkilemektedir.

Örneğin, akışkan, olması gerekenden daha yoğun bir konsant-
rasyon ile siklona giriş yaparsa artan direnç sonucu sadece çok 
ağır partiküller yolunu dibe doğru bulabilecektir. Öte yandan, 
yeterince konsantre olmaması halinde ise daha hafif partikül-
ler dibe çökecek ve çok azı üst akımdan geçebilecektir. 

Bu değişken parametre, kesim noktası olarak tanımlanmakta 
ve istenilen boyuttaki parçacıkların ayrılabilmesi için çok dik-
katli şekilde bu dengenin kurulması gerekmektedir.  

Türbülansın Minimize Edilmesi
İç yüzeylerin aşınmasının en önemli nedenlerinden biri olmasının 
yanı sıra verimliliği de ciddi şekilde etkilediği için siklona beslenen 
akışkandaki türbülansın minimum seviyede tutulması gerekir. 

Türbülansın kontrol altında tutulması akışkan direnci ve aşınma 
ömrünün geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Yetersiz hidrolik tasarımlı eski tip siklonlarda, partiküller, girişin-
den hemen sonra odacığın duvarları ile çarpışmakta ve duvarların 
yüksek oranda aşınmasına neden olmaktaydı. 

Siklonun duvarlarında hasar oluşmasını engellemek için eko-
nomik olarak değiştirilebilen kauçuk astarlar kullanılmaktadır. 
Beklenenin aksine, ağır hizmet tipi kauçuk da elastikiyeti saye-
sinde çelikten daha uzun aşınma ömrü sağlamaktadır.

Kullanılmış astarlardaki aşınma şekillerinin incelenmesi, akışın sik-
lon içerisinde ne kadar etkin olarak kontrol altında tutulduğunu 
göstermektedir.

Aşınmanın duvarlarda geniş bir alana yayılması yerine çoğunlukla 
küçük bir alanda toplanması, astarların daha sık değiştirilmesini 
gerektirmektedir. Bu durum, maliyeti arttırmakta ancak daha 
da önemlisi siklonların devreden bakım için çıkartılması sonucu 
üretim kaybına neden olmaktadır.

Bu kayıpların önlenmesi amacıyla daha gelişmiş hidrolik tasa-
rımlar ön plana çıkmaktadır. Akışın olabildiğince düz-

gün olması, siklon içerisindeki aşınma 
yükünü dağıtacağı için astar-
ların ömrünü uzatacaktır. 

Enerji Tasarrufu
Yüksek türbülansa sahip bir 
akış, yedek parça değişimini ve 
gereksiz duruş sürelerini arttır-

masının yanı sıra, çamurdaki kine-
tik enerjiyi de absorbe ederek, akışın 

direncini önemli ölçüde arttırmaktadır. 

Siklon Tasarımı: Üstün 
Performans İçin Vazgeçilemez...

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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İş hacmini koruyabilmek adına, artan dirence karşılık daha yüksek 
basınç uygulanması gerekmektedir. Bunun da tek yolu pompanın 
gücünü arttırmak yani direk olarak enerji maliyetini yükseltmektir.  

Çok sayıda siklon kullanan büyük ölçekli işletmelerde, yeter-
siz hidrolik tasarım sonucu artan türbülansı dengelemek için 
enerji maliyeti önemli ölçüde artmaktadır. Bu durumda aşına-
cak astarların maliyetlerini de unutmamak gerekir. 

Daha gelişmiş hidrolik tasarıma sahip siklonların kullanılma-
sıyla türbülansın belirli bir seviyenin altında tutulması proseste 
daha az sayıda siklon kullanılmasına ya da iş hacminin arttırıl-
masına imkân sağlar. 

Weir Minerals, ihtiyaçlarınıza en iyi cevabı verebilmek adına 
bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği uygulaması ile besleme 
odacıklı Cavex® hidrosiklonlarını tasarlamıştır. 

Keskin kenarlar ve kare köşeler yerini, problemsiz bir şekilde 
akışkanı iletebilecek kavisli tasarımlara bırakmıştır. Böylece, 
akışkan daha doğal bir yol bularak ve duvarlara daha az çarpa-
rak siklon içinde akacaktır. 

Saniyede 500 litreden 2 litreye kadar bir çok kapasiteye uygun 
ve çok çeşitli çamur uygulamalarına yönelik dokuz değişik 
ölçekte siklon ünitesi sunulmaktadır. 

Tüm uygulamalara yönelik tek tip siklon bulunmamakla bir-
likte doğru ünitenin seçilebilmesi için işleme alınan akışkanın 
özelliklerini iyice anlamak gerekmektedir.

Amacınız gerek ayrıştırma, sınıflandırma ya da çamur susuz-
landırması olsun gerek mevcut siklonlarınızı geliştirmek olsun, 
siklonlara yatırım yapmayı düşünüyorsanız mutlaka kalifiye 
mühendislerimiz ile görüşmelisiniz. 

Son olarak, gelişmiş hidrolik tasarımın, süreçlerinizin duruş 
süresini azaltma, astarların değişim maliyetini düşürme ve 
enerji tüketimini minimize etme olarak nasıl etkileyeceğini de 
araştırmalısınız. 
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Ö
ğütülebilir katı malzemelerin depolanıp daha 
sonra taşınarak üretimde kullanılması hemen 
hemen katı malzeme ile uğraşan tüm endüstrilerin 
üretim süreci içinde yer almaktadır. Bilindiği gibi, 

depolanan katı malzemeler fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 
dolayı; bulundukları silo, bunker, siklon, şut dahil her yüzeye 
yapışma eğilimindedirler. Bu sebeplerin dışında bir de depo-
landıkları veya aktarma işlemi yapılan yerlerin geometrisinden 
dolayı yapışma olayı tıkanma sorununa kadar gelişir. Sonuçta 
taşınamayan malzeme de üretime verilemediği için üretim 
azalır, hatta bu durum üretimi durma noktasına kadar götürür. 

Yapışma ve dolayısı ile tıkanma olayı, katı malzeme ile uğraşan küçük 
büyük her tür endüstride yaşanabilir. Ancak günde onbinlerce ton 
katı malzeme kullanan, kömür yakan termik santrallar veya çimento 
fabrikalarının silo ve bunkerlerinde ortaya çıktığında ise üretim kaybı 
çok büyük rakamlara ulaşır. Her işletme tesisi kurulurken yapılan 
tasarım ve proje çalışmasında kullanılacak hammaddenin tüm 
özellikleri dikkate alınır. Ancak zaman içinde dışarıdan temin edilen 
hammaddenin, sözgelimi termik santrallerde kömür veya çimento 
fabrikalarında kireç taşının özellikleri ya da çevrenin yağış alma 
koşulları değişebilir. Bunun yaşanan örnekleri çoktur. Bütün bu veya 
diğer parametrelerin değişmesi sonucunda tasarlanmış olan üretim 
seviyesine ulaşmak çok zorlaşır, çünkü işlevsel noktalara malzeme 
aktarılamamaktadır. Tıkanıklığı açmak için faaliyetlerin durması da 
gerekiyorsa kayıpların miktarı çok büyümektedir. Duran bir tesisin 
yeniden devreye alınıp üretime geçmesi ise ayrı bir masraf kaynağı 
ve sorun doğuran durumdur.

Bu sorunları çözmek için mevcut tesislere sonradan yapılan tadilat 
ve eklemeler ise her zaman istenilen çözümü ortaya koyamamak-
tadırlar, aksine bazen tıkanıklığı artıran unsurlar haline de gelmekte-
dirler. Söz gelimi, sacdan imal edilmiş bunker ve şutlarda uygulanan 
vibratörler, ana yapıda titreşimin doğurduğu metal yorgunluğu ve 
rezonans sebebiyle çatlama ve kırılmalara sebep olmaktadır. Ayrıca, 
devamlı titreşim vermesi sebebiyle, bunker geniş üst kesitinden 
indirmeye çalıştığı malzemeyi, bunker altındaki dar kesitte sıkıştır-
makta, dolayısı ile tıkanıklığı kendisi doğurmaktadır. Bunun yanında 
yine sac silolara çekiç ve balyozlarla müdahale ederek tıkanıklığı 
giderme çabalarının izlerini birçok siloda görmek mümkündür. Bir 

başka çözüm arama ise yüzeyleri kaygan çelik sac, seramik plaka 
veya plastik türü malzemeler ile kaplama şeklinde ortaya çıkmıştır. 
Ancak kaplama ne olursa olsun eğer yüzeyde bir noktada yapışma 
başlamışsa bu yapışma kısa sürede büyümekte ve yine de tıkanma 
problemi ortadan kaldırılamamaktadır.

Eğer silolarda yapışma ve tıkanma problemi tamamen ortadan 
kaldırılmak ve %100 çözüm isteniyorsa bu çözüm son 30 senede 
yaptığı binlerce uygulama ile kendini kanıtlamış tek sistem “Yünel 
Süper Şok Hava Patlaçları” ile olmaktadır. Bu uygulama; silo, bunker 
veya şut dışına monte edilen 20 lt ile 150 lt, arasında çeşitli kapasite-
deki Patlaç tüpleri içindeki havayı, her uygulama noktasına göre özel 
tasarımla ve malzemelerle üretilen nozullar vasıtasıyla iç yüzeylere 
vermek şeklindedir. Yünel Süper Şok Hava Patlaçlarının iç yüzeylere 
verdiği havanın kuvveti o kadar büyüktürki, önünde yapışmış hiçbir 
malzeme yerinde kalamaz. Bunda en büyük etken sistemin sahip 
olduğu teknolojidir. 

Yünel Süperşok Hava Patlaçları şimdi daha da geliştirilmiştir. Yeni 
teknoloji sayesinde hava besleme hattında kaçak dahi olsa sistem 
hiçbir zaman kendi kendine patlamaz. Avrupa standartlarında iş 
ve sistem güvenliğinin simgesi olan “CE” markası vurma yetkisi 
ülkemizde sadece Yünel Süperşok Hava Patlaçlarında vardır. Aslında 
yine ülkemiz kanunlarına göre tüm ürünlerin üzerinde “CE” markası 
olmak durumundadır.  Fakat basınçlı kaplar sınıfına giren patlaçlar 
“CE” markasına sahip olabilmek için çok esaslı testlerden geçmekte-
dir. Yünel Süper Şok Hava Patlaçları, istenilen tüm verim ve güvenlik 
özelliklerinin tümüne fazlası ile sahiptir.

Yünel Süperşok Hava Patlaçları istenilen yapışma ve tıkanmayı 
önleme görevini tam ve eksiksiz yaparken çok az miktarda hava 
kullanır, yıllarca hiçbir arıza yapmadan az bir bakımla hizmet sunar. 
Yedek parça gereksinimi yok denecek kadar azdır. Halen 1988 yılın-
dan beri Termik Santral ve Çimento Fabrikalarında kullanılan patlaç-
larımız vardır. İlk günkü gibi çalışmakta olan yıllar önce verdiğimiz 
patlaçlar burada söylenilen ve yazılanlar için en büyük kanıttır. 

Verimliliği Artırmak, 
Kazancı Yükseltmek

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Sığınma istasyonu mevzuatlarının oluşturulması 
esnasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 
yaptığı hatalardan nasıl kaçınabilir?
2006 yılında ABD’de Sago kömür madeninde gerçekleşen 
ve 12 madencinin, yer altında yaşanan patlama ve yangının 
ardından, madende mahsur kalarak hayatını kaybetmesi ile 
sonuçlanan kazadan, Türkiye maden endüstrisinin kendi-
sine ders çıkarabileceği çok şey var.  Yaşanan afetten sonra, 
Batı Virginia yer altı kömür madenlerinde sığınma istasyon-
ları ile ilgili mevzuat mecburiyetten dolayı hızla yapıldı. Bu 
mevzuat bugün Batı Virginia hükmü olarak bilinir ve daha 
sonra ABD genelince MSHA PIB NO. P07-03 mevzuatı ile 
kabul görmüştür.

ABD maden otoriteleri, hızla çıkarmak zorunda kaldıkları, 
sığınma istasyonları ile ilgili bu mevzuatta, soğutma ve ikincil 
patlamalara dayanım gibi, bazı önemli güvenlik unsurlarını 
gözden kaçırdılar. Ayrıca piyasada sığınma istasyonu üretimi 
yaparak satmak isteyen firmaların ürünleri için gerçekleştir-
meleri gereken performans testlerinin yapılmasında başarısız 
oldular.

Sonuç? Batı Virginia hükmü açıklanır açıklanmaz, bir 
gecede, yeterli deneyimi ve özel mühendislik birikimi olma-
yan sığınma istasyonu üreticileri meydana çıkmaya başladı. 
Test edilmemiş, ucuz sığınma istasyonları piyasada çabucak 
yayılmaya başladı. Madenler dâhil oldukları tehlikenin far-
kında olmadan, sadece oluşturulan mevzuata uyarak, bu 
güven vermeyen ve test edilmemiş sığınma istasyonlarını 
almaya başladı.

Sadece 3 yıl sonra 2009 yılında, özel test merkezlerinin ve 
sığınma istasyonu uzmanlarının çalışmaları ile daha eksiksiz 
bir mevzuat olan Maden İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
(MSHA) ABD otoritelerince yayınlandı. Bu mevzuat günü-
müzde halen kullanılmakta, Çin ve Hindistan gibi gelecekte 
bu konuda mevzuat oluşturma çalışmalarına başlamış ülkelere 
yol göstermektedir.

MSHA mevzuatına göre yer altında kullanılan hemen 
hemen tüm sığınma istasyonları güvensiz olarak addedildi 
ve bu istasyonların yer altından kaldırılması ve / ya da tek-
noloji olarak yeni belirlenen asgari güvenlik standardında 
yenilenmelerine karar verildi. Bu bağlamda ABD’de eski 
sığınma istasyonları maden gideri olarak gösterildi ve sonuç 
olarak, ilk mevzuatın hızla ve gerekli uzmanlıklara başvurul-
madan çıkarılmasından kaynaklanan standart dışı sığınma 

Sago’dan Somaya

Amerika’daki bir MineARC Sabit Sığınma İstasyonu 
Girişinde Bulunan Basınçlı Hava Kilit Sistemi

Andrew Kindon
MineARC Avrupa
andrew.kindon@minearc.com.au

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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istasyonlarının yenilenmesi için, ortalama bir kömür made-
nine yeni sığınma istasyonunun orijinal alım bedelinin %50 
için ödeme yapıldı.   

Bu yüzden Soma’ da yaşanan trajediden sonra, Sago Türk maden 
otoritelerine önemli bir yol gösterici olacaktır. Elbette bu nok-
tada bir mevzuat oluşturulması zorunluluğu doğmuştur, ancak 
bu mevzuat doğru şekilde yapılmalıdır ki, hem güvenlik açısın-
dan, hem de parasal açıdan daha büyük sonuçlar doğurmasın. 

MineARC Genel müdürü Mike Lincoln’e göre; “Yeni bir mevzuat 
oluştururken, bunun doğru danışmanlıklar alınarak yapılması 
konusundaki en güzel örnek, küresel Tünelcilik endüstrisidir, 
özellikle International Tunneling and Underground Space 
Association (ITA) olduğunu söyleyebiliriz.” 

“Yaşanan pek çok tünel yangını ve çökmesinden sonra, sığınma 
istasyonları yapım aşamasında Tünelcilik için zorunlu bir hale gel-
mişti. Mevzuatın kararlaştırılması ve yayınlanmasından önce ITA, 
içinde sığınma istasyonu uzmanları ve üreticilerinin yer aldığı bir 
çalışma grubu oluşturdu ve belirlenmesi gereken asgari güvenlik 
standartları konusunda önerilerini aldı. Bu standartların içinde 
üretim ve konuşlandırma gereksinimleri de bulunmaktaydı.“

“Bunun sonucunda, şu anda dünyanın büyük bir çoğunlu-
ğundaki Tünelcilik faaliyetlerinde tek bir rehber kullanılıyor, 
olabileceğinin en iyisi olan bir rehber.  Bu rehber dünyanın 
her yerindeki işçiler için sahip olunan en yüksek düzeydeki 
güvenliği sağlıyor. 

Sığınma İstasyonu mevzuatı oluşturulurken, gerekli ve doğru 
danışmanlığın alınmasının garanti altına aldığı unsurlar şöyledir;

 • Türkiye’de oluşturulacak mevzuat, kömür üretiminde ABD ve Çin 

ile beraber dünya lideri konumunda olmasından dolayı, en yüksek 

standartta olacaktır.

 • Bu sebep ile Türkiye’deki 

sığınma istasyonları son 

güvenlik teknolojilerini içe-

recektir.

 • Türkiye’deki maden emek-

çileri için daha güvenli bir 

çalışma ortamı sağlanmış 

olacaktır.

Bunlara ek olarak;

 • Güçlü bir mevzuat, şim-

diden Türkiye’  nin içinde 

bulunduğu durumdan fırsat 

elde etmeye çalışan ve test 

edilmemiş ve güvenli olma-

yan sığınma istasyonlarını 

denetlenmeyen madenlere 

ucuz fiyatlar ile öneren fır-

satçıların önüne geçecektir. 

 • Güçlü bir mevzuat, doğru ve güvenli sığınma istasyonlarının 

madenlere girmesine izin vererek, gelecekte bu istasyonların 

yenilenmesi ya da değiştirilmesi zorunluluğundan madenleri 

kurtaracaktır.

“Dünyada pek çok ülkede benzer trajedilere tanık olmuş 
bireyler olarak, Türk maden otoritelerinin, insanlık tarihin-
deki geçmiş hatalarımızdan ders alarak, güçlü ve anlamlı 
bir sığınma istasyonu mevzuatı oluşturacağına yürekten 
inanıyoruz.” 

Koza Altın İşletmeleri Çukuralan Sahasındaki Sığınma İstasyonu

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
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Atlas Copco’dan Madencilik 
Sektörüne Yönelik Dayanıklı 
ve Emniyetli Çözümler

A
tlas Copco’nun Tuzla’daki ferah tesisine varınca, 
iletişim sorumluları Duygu Evrankaya ile Duygu 
Akpınar’ın misafirperverliği ve sohbetinin ardın-
dan, yoğun geçecek güne yetişebilmek için Atlas 

Copco Kompresör Tekniği Yağsız Hava Bölüm Müdürü Özkan 
Özinanç’ın odasına alınıyoruz. Ofiste aynı zamanda şirket içi 
eğitimler devam ederken, herkes hızlı ama güler yüzlü bir 
şekilde işlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Üretimin ve İşletmenin 
Sigortası: Atlas Copco’nun 
7/24 Çalışan Kompresörleri
Sohbetimize, 1925 yılından 
bu yana Türkiye’de çalış-
malarını sürdüren Atlas 
Copco’nun kısa tarihçesi ile 
başlıyoruz. 1950 yılında ülke-
mizde ofis kuran ve yatırımlar 
için çözümler sunan İsveçli 
firma, o dönemde özellikle 
demiryolu yapımında önemli 
rol oynuyor. Türkiye’de 
her alandaki üretim, diğer 
gelişmekte olan ülkeler gibi 
artınca kompresör ihtiyacı da 
öne çıkmaya başlıyor. O yıl-
larda, yerli yatırımcıların üre-
tim gerçekleştirmesi ile bir-
likte birkaç yabancı menşeili 

firma da Türkiye’nin kompresör ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. 
Atlas Copco’nun, o dönemde kullanılan pistonlu kompresör-
lere karşılık vidalı kompresörleri piyasaya sürmesi önemli bir 
dönüm noktası oluyor. Özellikle verime ve 3 vardiyalı 24 saat 
duraklamasız üretime geçen sanayi, daha üstün özellikleri olan 
vidalı kompresörleri tercih etmeye başlıyor.

Ardından 1969 yılında özel bir kararname çıkıyor ve Atlas 
Copco, Tuzla’daki tesislerinde üretim için izin alıyor. İnşaatı 

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Dünya ekonomisinin, teknolojinin ve yaşam kalitesinin ilerlemesi için 
Sanayi Devrimi ile başlayan düzenli ve mekanize üretim faaliyetleri, 
günümüzde de ülkelerin en önem verdikleri konuların başında geli-
yor. Sanayi üretiminin ilk adımı olan ham maddenin bir vücut bularak 
ekonomiye kazandırılması, yani madencilik çalışmalarından başlaya-
rak, üretilen ham maddelerden uç ürünler elde edilmesi ve ürünlerin 
birleştirilerek yeni makineler üretilmesi serüvenindeki her adımda 
kompresörler ile karşılaşıyoruz. Atlas Copco, neredeyse Cumhuriyet’in 
ilanı ile birlikte girdiği Türkiye piyasasında, diğer alanlarda olduğu gibi 
kompresörler alanında da, o yıllardan günümüze kadar büyük başarı 
sergiledi. Bu başarı hikâyesini, 2006 yılından bu yana Atlas Copco’da 
çalışan Kompresör Tekniği Yağsız Hava Bölüm Müdürü Özkan Özinanç 
ile konuştuk. Ardından yer altı madencilik ve tünelcilik ekipmanları konu-
sunda Erdil Taşel’le, sarf malzemeleri konusunda Bahadır Ergener ile 
Atlas Copco’nun madencilik bölümü üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

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

Atlas Copco Kompresör Tekniği Yağsız Hava Bölüm Müdürü Özkan Özinanç
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hızla biten Tuzla’daki tesiste, Atlas Copco VT serisi seyyar 
kompresörlerin yanı sıra TEX ve RH kırıcı ve delici tabanca-
ları, BT serisi elektrikli ve KE/KT serisi pistonlu kompresörleri 
üretmeye başlıyor. Yerel bir üretici pozisyonunda olan Atlas 
Copco, uygun çözümleri ve yaygın servisi ile o dönemlerde 
pazar payını daha da arttırıyor. 

90’lı yıllarda teknolojinin gelişmesine ve rekabetin artmasına 
bağlı olarak değişen ve çeşitlenen müşteri talepleri, tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de müşteri hizmetleri ve servis 
odaklılığın öneminin daha çok ağırlık kazanmasına yol açıyor. 
Bu gelişmeler paralelinde Atlas Copco müşterilerine yüksek 
servis kalitesi sunmak için kadrosunu büyük ölçüde genişlete-
rek; satış, pazarlama ve servis faaliyetlerine odaklanıyor. 

Atlas Copco, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 4 ayrı iş 
alanında hizmet veriyor: Kompresör Tekniği, Maden ve Kaya 
Kazısı Tekniği, İnşaat Tekniği ve Endüstriyel Teknik. Özkan Bey, 
2013 yılı verilerine göre Kompresör Tekniği iş alanının, küre-
sel ölçekte Atlas Copco’nun gelir olarak en önemli bölümü 
olduğunu bizimle paylaşıyor. Türkiye’de de gelir anlamında 
aynı durumun mevcut olduğunu öğreniyoruz. Özkan Bey, 
Atlas Copco’nun müşteri ilişkilerine verdiği önemi ve komp-
resör konusunda lider olmalarını sağlayan önemli noktaları şu 
şekilde sıralıyor: “Atlas Copco Türkiye’de yıllardan beri yerleşik 
olan köklü bir firma. Atlas Copco olarak, yüksek verimli ve enerji 
tasarrufu sağlayan ürünlerimiz ile müşterilerimizin çözüm 
ortağı olarak hizmet veriyoruz. Satış sonrası hizmetlerde hızlı 
erişim, rahat iletişim, uygun fiyatlı ve sorunlara anında müda-
hale etmeye hazır çözümler sunuyoruz.”

Günümüzde uzun vadeli düşünen, insana ve doğaya önem 
veren tüm büyük işletmelerin; çevreye duyarlı, enerji verimli-
liği en üst seviyede, iş güvenliği kurallarına uygun ve bunların 
yanında arıza yaşamadan en uzun süre çalışabilen ürünleri 
tercih ettiklerini görüyoruz. Kısa vadeli planlamalar yapan ve ilk 

yatırım maliyetlerini kısıp, uzun vadede sürdürülebilir verimliliği 
önemsemeyen firmaların, uzun vadede maliyetlerinin ilk yatırım 
maliyetlerine oranla daha da arttığı görülüyor. Özkan Özinanç, 
arızalar nedeniyle yaşanacak 1 saatlik duraklama maliyetinin, bir 
kompresörün alış bedeline denk geldiğini örnek veriyor. 

Müşterilerinin Atlas Copco tercihini; ekonomik ömür boyunca 
sağlanan tasarruf, ürün kalitesi ve yaygın servis ağına bağla-
yan Özinanç, endüstrinin yoğun olduğu tüm büyük şehirlerde 
bulunan Atlas Copco servis teknisyenleri ve çağrı merkezi ile 
7/24 destek hizmeti sunduklarını belirtiyor.  

Üretilen tüm çözümlerin yanında, Atlas Copco kompresör-
lerinde öne çıkan uygulamalardan biri de Smartlink uzaktan 
izleme hizmeti. Smartlink temel olarak kullanımı ve kurulumu 
kolay, etkili bir kompresör izleme programı. Bu program saye-
sinde bulunduğunuz yerden kompresörün çalışma durumunu 
inceleyebilir, önceki veriler ile karşılaştırıp analizlerini yapabilir, 
yaklaşan bakım zamanını görüp önlemlerini önceden alabilir 
ve muhtemel bir arızayı anında tespit edebilirsiniz. Böylelikle 
hem periyodik bakım için planlamalar zamanında yapılabiliyor 
hem de muhtemel ve mevcut arızalar için önlem alınmasında 
zaman kaybı yaşanmıyor. 

Günümüz teknolojik şartlarında hiç arıza yapmayan veya peri-
yodik bakıma ihtiyaç duymayan ürünler üretilmesi mümkün 
değil. Her makine bir süre sonra hiç arıza yapmasa bile bakıma 
ihtiyaç duyuyor. Atlas Copco’nun kalite, sürdürülebilir verimlilik 
ve uzun vadeli planlamalarının yanında; muhtemel arızalar, peri-
yodik bakımlar veya anlık ihtiyaçlarda müşterilerinin hizmetine 
sunduğu kiralık makine filosu da bulunuyor. İnşaat ve Maden 
bölümünün altında olan bu bölümde kısa, orta, uzun vadeli kira-
lama ile müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretilebiliyor.

Tuzla’daki tesise girdiğimizde şirket içi eğitimlerin olduğundan 
bahsetmiştik. Gelişmekte olan teknolojilerin ve inovasyonların  

Atlas Copco’nun Tuzla Tesilerindeki Kompresör Bölümü Servis Atölyesi
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gerisinde kalmamak adına bilgilerin güncellenmesi ve düzenli 
eğitim almak şart. Özkan Bey bu konudaki düşüncelerini 
bizlerle paylaşıyor: “Atlas Copco’nun servis hizmeti için özel 
olarak yetiştirilmiş ve sürekli eğitim alan bir saha ekibi var. 
Şirketimizin önceliklerinden biri de eğitim. Bu kapsamda tüm 
servis elemanlarımızın bilgileri verilen eğitimlerle düzenli 
ve sık aralıklarla güncelleniyor. Atlas Copco, teknolojik geliş-
meleri ürünlere en hızlı şekilde uygulayan firmalardan biri 
ve bu gelişmelerin tüm servis elemanlarına hızlı bir şekilde 
aktarılması çok önemli. Ayrıca ISO belgelerimiz kapsamında 
bu eğitimlerimiz düzenli olarak kontrol ediliyor.” Özkan Bey’in 
bu konuda verdiği detaylar da oldukça çarpıcı: “Kompresör 
ürünlerindeki yerel ekibimiz devreye almayı, bakım işlemlerini 
ve her türlü arızanın giderilmesi işlemlerini yapabilecek şekilde 
yurt içi ve yurtdışında yetiştirilip, uzmanlaştıktan sonra görev 
bölgesine gidiyor. Bu sayede başka ürünlerde sık sık karşıla-
şılan, arıza anında yurtdışından teknik destek isteme, teknik 
bilgilerin yetersiz kalması ve arızalara zamanında müdahale 
edememe ve ekstra maliyetler çıkması gibi durumlar bizim için 
söz konusu olmuyor.”

Kompresörlerin madencilikteki kullanımı yer üstü ve yer altı 
olarak ikiye ayrılıyor. Kompresörlerin yer altında, havalan-
dırma, filtreleme, pnömatik cihazlar, atık su işleme ve yanma 
işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor. Basınçlı hava kullanımı, 
özellikle madenlerin güvenliği noktasında kilit bir rol oynuyor. 
Yer üstünde ise çıkarılan madenin işlenmesi ve zenginleştiril-
mesinde kompresörler yoğun olarak kullanılıyor. Özkan Bey’in 
verdiği bilgiye göre hem orta basınçlı kompresörler hem de 
düşük basınçlı blowerlarla Atlas Copco, madencilik sektörün-
deki tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Şirket, standart ürünlerin 
yanında, özellikle patlama ihtimallerinin olduğu işletmelerde, 
rafinerilerde, petrol ve gaz tesislerinde patlamaya karşı tam 
korumalı ex-proof ürünleri ve terzi işi ihtiyaca özel üretimlerle 
müşterilerine özel çözümler de sunabiliyor. 

Dünyada özellikle enerjinin pahalı olduğu Türkiye gibi ülkelerde 
enerji tasarrufu, bir işletme için kritik bir olgu. Gerek mevcut 
yenilenemez kaynakların etkin kullanılması ve dünyadaki 
yaşamın ömrünü uzatmak gerekse de ekonomik kazanımlar 
nedeniyle tüm dünyadaki büyük ve geleceği gören firmalar 

enerji tasarrufuna yöneliyor. Atlas Copco’nun inovasyonla-
rında en önem verdiği konular arasında iş güvenliği ve enerji 
tasarrufu olduğunu biliyoruz. Öğreniyoruz ki kompresörlerde 
düzenli olarak yapılan Ar-Ge çalışmaları sonrası şu an % 10’dan 
30’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanıyor. Özellikle şehir 
ve sanayiden uzak üretim yapılan madencilik faaliyetlerinde 
kullanılan kompresör ve blowerların en verimli şekilde çalışması, 
üretici firma açısından çok önemli. Yüksek kalite standartlarıyla 
çalışan Atlas Copco’nun geri dönüşlerinin de hep olumlu oldu-
ğunu, çözümlerin başarılı bulunduğunu söylüyor Özkan Bey. 
Saydığımız bu özelliklerin ardından Türkiye’deki birçok maden 
işletmesinde Atlas Copco kompresörlerini görmek mümkün.

Atlas Copco kompresörlerinin öne çıkan bir diğer özelliği de 
ilave montaja ihtiyaç duyulmaması. Belirttiğimiz gibi maden-
ler genellikle yerleşim ve sanayi bölgelerinden uzak yerlerde 
bulunuyor. Bu uzak lokasyonlarda yapılacak her ekstra iş için 
ekstra bir maliyet, ekstra işçilik ve ekstra efora ihtiyaç duyu-
luyor. Özkan Bey’in belirttiğine göre üretilen kompresörler 
fabrikadan kullanıma hazır bir şekilde çıkıyor. Sadece saha tek-
nisyeninin gerekli kontrolleri yapması ve kompresörü devreye 
alması yeterli oluyor. Sunulan kullanıma hazır paket ürünler 
Atlas Copco’nun tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden 
birini oluşturuyor.

Dünya çapında önemli bir pazar payına sahip olan firmanın, 
Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya’da üretim 
merkezleri bulunuyor. Türkiye’deki kompresörler ağırlıklı ola-
rak Avrupa’dan geliyor. Özkan Bey, Türkiye pazarı hakkında 
ise “Atlas Copco Türkiye’ye çok önem veriyor ve Türkiye’nin 
son 10 yıldaki büyüme hamlesini yakinen takip ediyor. Son yıl-
larda dünya ekonomisinde yaşanan küçülme ve buna karşılık 
Türkiye ekonomisindeki yerli ve yabancı yatırımcı artışı ciddi 
şekilde izleniyor. Firmamız, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
büyümesini organik ve inorganik olarak şekillendiriyor” diyor. 

Sohbetimizi sonlandırırken, müşterilerinin Atlas Copco 
kompresörleri konusundaki geri dönüşlerini soruyoruz. Özkan 
Özinanç’ın bu konudaki son sözleri, Atlas Copco Ar-Ge çalış-
malarının ve ekibinin başarılarını doğrular şekilde: “Biz firma-
lara; sürdürülebilir verimlilik ile kazanmayı vadediyoruz. Bu 
konuda birçok küçük - orta - büyük ölçekli firma örneğimiz var. 
Piyasadaki belli başlı ürünleri deneyip bu tecrübelerin sonu-
cunda yeni ihtiyaçları için Atlas Copco’yu tercih eden birçok 
firma bulunuyor. Bununla birlikte,  enerji tasarrufu arayışındaki 
firmaların da tercihlerini firmamızdan yana kullandığını görü-
yoruz. Sonuç olarak Atlas Copco’nun Türkiye’deki başarısının 
arkasında firmamızın Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem, ürün-
lerimizin kalitesi, uzman ve yaygın servis ağı yer alıyor.”

Atlas Copco Madencilik Bölümündeki Son Yenilikler
Kompresör bölümü hakkındaki söyleşimizin ardından Atlas 
Copco’nun Tuzla’daki ferah tesisini geziyoruz. Ekipçe alınan 
öğle yemeğinin devamında madencilik bölümünden Erdil 
Taşel ve Bahadır Ergener’le, alanlarındaki son gelişmeleri tartı-
şıyor, verilen eğitimler hakkında bilgi alıyoruz. 
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Erdil Taşel
Yer Altı Madencilik ve 
Tünelcilik Ekipmanları Bölüm 
Müdürü
(Taşel, ODTÜ Maden Mühendisliği 
mezunu, yüksek mühendis. 2000 
yılından bu yana Atlas Copco’da 
çalışıyor. 2007 yılından itibaren 
de Madencilik ve Kaya Kazısı 
İş Alanında Yeraltı Madencilik 
ve Tünelcilik Ekipmanlarından 
sorumlu Bölüm Müdürü görevini 
yürütüyor.)

Atlas Copco’daki gelişme-
lerden biri şöyle gelişti: 
GDE - (Geotechnical Drilling 
Equipments) jeoteknik yer 
altı ve yerüstü sondaj ekipmanları ve sarf malzemelerinin 
olduğu bölüm, yer altı ve yerüstü bölümleri arasında dağıtıldı. 
Yer altı makinaları bölümüne gelen ekipmanlar daha çok 
enjeksiyon makinaları ile alakalı ekipmanlar. Geri kalan kapital 
ekipman dediğimiz delici makinalar da yer üstü bölümüne 
geçti. GDE’nin sarf malzemeleri de, Bahadır Ergener’in müdür-
lük görevini yürüttüğü RDT bölümünün altında kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz İsveç firması GIA sayesinde, 
yer altı madenleri ve tünellerinde yeni alternatif yer altı yükleme 
çözümlerine sahip olduk. Madenlerde patlatma sonrası pasa 
veya cevheri yüklemek için kullanılan, ülkemizde Haggloader 
olarak bilinen yükleyiciler, ray üzerinde giden ekipmanlar yani 
lokomotiflerimiz ve arkasında pasayı yada cevheri taşıyan shuttle 
car’lar ürün yelpazemize eklendi. GIA’nın alımı ile özellikle derin, 
havalandırmanın zor ve maliyetinin yüksek olduğu madenlerde, 
sıcaklık sebebi ile çalışamayan dizel motorlara alternatif olarak yada 

sıcaklık artışına sebep olmadan havalandırma 
sorunu yaşatmadığı için tercih edilen elektrikli 

kamyonlar da malzeme taşımak adına ürün 
listemize eklendi. 

GIA ile birlikte Atlas Copco ürün listesine 
eklenen diğer ürün gruplarını da kısaca 
özetlemek gerekirse bunlar; kavlak tarama 
makineleri, mekanize kaya tahkimatında 
kullanılan çelik halat ankraj makineleri, servis 
ve hizmet araçları, personel taşıyıcılar ve 

ANFO şarj makineleridir. 

Atlas Copco bünyesine, son dönemdeki en büyük 
ve önemli katılım da yine GIA firmasi sayesinde hava-

landırma sistemlerinde oldu. Atlas Copco GIA fanları ve 
fan tüplerini piyasaya sürmeye başladık. Müşterilerimiz 

için ince ayrıntılara inerek havalandırma hesaplamaları 
yapıyor ve kullanılacak maden yada inşaat projesine en 

uygun fan sistemlerini çözüm olarak sunuyoruz. Bir diğer 
önemli katılım ise daha önce BASF bünyesinde yer alan 

Meyco oldu. İsviçre’de fabrikası bulunan Meyco firması yer altı işlet-
melerinde bilgisayar kontrollü mobil püskürtme beton tekniğinde 
ve makinelerinde tanınmış bir firma. MEYCO markası püskürtme 
beton tekniğinde tıpkı Atlas Copco gibi ilk akla gelen firmalar 
arasında. Bu bizim elimizi inşaat sektörüne çözümler üretme konu-
sunda çok güçlendirdi.

Gia ve Meyco Türkiye’de tanınan ve kendini kanıtlamış firmalar. 
Rakiplerine göre özellikle metre başı maliyet ve işin kalitesi göz 
önüne alındığında rakiplerini geride bırakan firmalar oldukları için 
Türkiye pazarında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Servis sahamız 
ve yaygınlığımızın güçlü olması da ürünlerimizin tercih edilmesi 
için önemli bir neden oluyor.

Atlas Copco bu yıl mevcut Raise Boring makinalarının mobil 
olanını üretti ve Easer adı altında piyasaya sundu. 60 cm’den 
1,2 metreye kadar çapta, 60 metre derinliğe kadar kuyu açma 
işlemi yapabilen bu makine en çok madenlerde nakliye kuyu-
ları ve iki kat arasında havalandırma kuyuları açımında kulla-
nılıyor. Bu makinalar yüksek maliyetli ve tehlikeli olan bu tür 
kuyu açma işlemlerinde 10 günlük işi 2 güne indiriyor.

Yeni ürünlerin yanı sıra Atlas Copco bünyesinde yer alan 
delici ekipmanlar bölümündeki hedefimiz operatörden 
bağımsız, gerek kayaç koşulları gerekse delgi performan-
sına dair makinadan veri alabileceğiniz, bilgisayar kontrollü 
makinaların yaygınlaştırılması olarak belirtilebilir. Özellikle 
tünel sondajlarında mühendisler sondaj verilerinin yeter-
sizliğinden şikâyet eder. Bizim makinalarımız kayaçları oku-
yabilmekte ve aynanın karşısında ne tip bir kayaç olduğu 
hakkında bilgi verebilmektedir. Bu sayede bir sonraki adımda 
ne tip bir tahkimat gerektiği, karşınıza bir fayın çıkıp çıkma-
yacağı, zayıf veya sağlam bir zeminle mi karşılaşılacağının 
bilinmesi, ön planlamalarda bu verilerin kullanılması ve 
kazı işleminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi sağlanmakta. 
Ayrıca bu makinelerin delgi hızı çok yüksek ve mühendislerin 
hazırladığı delgi paternini operatörden bağımsız bir şekilde 
tam anlamıyla uygulayabiliyorlar. 
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Her zaman üstünde durduğumuz bir konu da tüm çözümlerimi-
zin işletme maliyetini düşürmeyi hedeflemesi. Bir makinenin en 
az 10 yaşına kadar kullanılabilmesi üzerine planlamalar yaptığı-
mız düşünülürse ve işletme süresince makinelerimizin yapacağı 
enerji tasarrufları, servis maliyetlerinin ve arıza sürelerinin çok 
az olması gibi diğer etkenler de göz önüne alındığında, ilk alım 
sırasında yapılan pazarlıkların ne kadar küçük kaldığı ortaya 
daha net çıkıyor. Hatta günümüzde Türkiye’de bir tünel uygu-
lamasında elektronik bir makinenin 2 km’de kendini amorti etti-
ğini rahatlıkla söyleyebilirim ki bunun örnekleri de mevcuttur.

Madenler için Simba S7D denilen bir ürün çıkarttık bu yıl. 
Türkiye’deki krom madenleri, küçük demir madenleri, ara katlı 
göçertme metotlarının uygulandığı maden işletmelerinde, 
boyutu küçük olması sayesinde kullanımı yaygınlaşacak diye 
düşünüyoruz. Simba, 21 metreye kadar tam otomatik sistemle 
delgi yapabiliyor. Ayrıca yüksekliği 2,8 metre ve genişliği 2,2 
metre. S7D modeli ile birlikte bilgisayar kontrollü ME7C modelini 
de bu dönemde Türkiye madencilik sektörüne kazandırmış olduk.

Üretim sistemindeki yeniliklerden bahsedecek olursak Atlas 
Copco, İsveç fabrikasında teknolojik, bilgisayarlı sistemlerin 
üretilmesine yöneldi. Belli başlı ürünleri de gerek maliyet 
gerekse bölgesel ihtiyaçlardan dolayı olarak Çin’e taşıdı. 
Boomer 282, tünelcilik ve madencilikte kullanılan 2 boomlu, 
iki kızaklı, Türkiye’de çok iyi tanınmış bir ürün. Bunun yanında 
bu sene 3 boomlu M2D’leri de Türkiye’de piyasaya sürmek ve 
önemli satış rakamlarına ulaşmak istiyoruz.

Madencilik uygulamalarında da 10 tonluk 14 tonluk elektrikli 
kepçeler piyasaya sürüldü. EMT 35 (35 tonluk) ve EMT 50 (50 
tonluk) elektrikli kamyonlarımız da ürün grubumuz içerisinde 
yerlerini aldılar.

Tüm bu ürünlere baktığımız zaman, bir yer altı madencisinin 
veya tünel inşaatçısının, patlayıcı malzeme haricindeki tüm ihti-
yacını Atlas Copco’nun ürün yelpazesinden tamamlayabileceği 
bir noktaya geldik. Bu durum da bizim bölgesel yapılanmamızı, 
hem eleman hem de bölgelerin kontrolü açısından değiştirme-
mizi mecbur kıldı. Takım arkadaşlarımızı daha farklı eğitimlere 
tabi tuttuk ve bazı arkadaşlarımızı belli ürünlerde uzmanlaştırdık. 

Türkiye’yi önümüzdeki dönemde nelerin beklediğini konuşa-
cak olursak, geçmiş dönemdeki gibi yoğun şekilde projelerin 
ortaya çıkmadığı göz önüne alınırsa bizi zor bir dönem bekliyor. 
Projelerin birbiri arkasına hayata geçtiği dönemde Türkiye’de 
çok fazla makine satışı gerçekleşti. Şu anda ise yeni projeler 
askıda ve makinelerimiz mevcut projelerde çalışmaya devam 
ediyor. İMDER’in verilerine göre makine satışı % 35’lik bir 
düşüş gösterdi. Bu durum bizim satışlarımıza da yansıyor. Bir 
yandan da projelerin yoğun olduğu dönemde Türkiye’ye giren 
makinelerin proje bitimlerinde diğer projelere kaydırılmaya 
başlanması da satışların düşmesine neden oldu. Türkiye’nin 
önünü görememesi ve firmaların makinelere yatırım yapmak-
tan ziyade kiralaması ve işlerini taşere etmesi de bir diğer etken. 
Türkiye’nin önündeki seçimler ve bilinmezliğin devam etmesi 
nedeniyle satışlardaki düşüşün 2015 yılının ortasına kadar da 
devam etmesini bekliyorum. Dünya çapında metal fiyatların-
daki düşüş, büyük firmaların arama bütçelerini kısması ve mali-
yetlerin yüksek olması nedeniyle küresel anlamda madencilik 
sektörü geçmiş dönemdeki gücünden yoksun. Fakat Türkiye’de 
maliyetlerin düşük olması ve yatırımların devam etmesine rağ-
men sektördeki durgunluk idari sorunlara bağlı 
diyebiliriz. Sondaj izinlerini uzun zamandır bek-
leyen birçok firmamız var. Bu sorunların aşılması 
ve sektörün yine eski ivmesini yakalaması için 
2015 yılı ortasını beklememiz gerekecek diye 
düşünüyorum.

Bir başka önemli gördüğüm bir 
konu da ülkemizdeki operatör 
eğitimi eksikliği. Yılda binlerce 
makine satılan bir ülkenin meslek 
yüksekokullarında delici kısmında 
operatör eğitimleri ve bakım - 
onarım bölümlerinin olması gere-
kiyor. Bu bölümlerin açılmasının 
belki bir 10 yıl geç kalındığını ve 
sektörün bu bölümlere büyük 
ihtiyaç duyduğunu düşünüyo-
rum. Bu kadar çok makine satışı-
nın olduğu ülkemizde sattığımız 
makinelerin başlarına yetersiz, 
deneyimi çok az, tecrübesiz 
kişilerin oturtulması hem işletme 
için, hem sattığımız ürün için 
büyük sorunlar yaratabiliyor. Ne 
yazık ki sektör de buna mecbur.

Bahadır Ergener -  RDT Bölüm Müdürü
(Ergener, İstanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Mezunu, 
2004 senesinden bu yana Atlas Copco’da çalışıyor. 2011 yılından 
itibaren de Madencilik ve Kaya Kazısı İş Alanın’da sarf malzeme-
lerden sorumlu bölüm müdürü görevini yürütüyor.)

Makine yatırımlarının az olduğu bu dönemde mevcut 
makinelerin daha verimli çalışmasının istenmesi, servis hiz-
metlerinin devam etmesi ve sarf malzemeleri ihtiyacının  

COP 64
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COP 66
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devam etmesi gibi nedenlerle, sarf malzemelerde yoğun 
satışlar devam ediyor. Yeni ürünlere bakacak olursak yeni 
piyasaya sürdüğümüz COP66 delik tipi tabancamız var, 
Türkiye’de testlerini yapıyoruz. Diğer delik tipi taban-
calardan tasarımsal anlamda çok farklı olan bu tabanca 

%15 daha hızlı delik delebiliyor ve yakıt tüketimi de diğer 
tabancalara göre daha düşük. Diğer tabancalara göre daha 
kısa ve hafif bir tabanca olması dolayısıyla iş güvenliği 
anlamında da kaldırması indirmesi daha kolay bir ürün.

Yer altı el tipi tabancalarımızla ilgili olarak da bir takım gelişme-
ler oldu. Biz genel olarak yer altında çalışan maden işletmelerine 
Jumbo satmak istiyoruz ama daha küçük ölçekli birçok metalik 
mineral madeni de var. Bu hedef çerçevesinde testlerimizi yap-
tık ve bu ürünlerimizin de düzenli olarak satışları devam ediyor.

Sektörü geliştirmek ve bilinçlendirmek adına faaliyetlerimiz 
sürüyor. Firmalar Atlas Copco’ya geldiği zaman önce makine-
nin hangi formasyonda ne amaçla kullanacağı, basamak yük-
sekliği, hangi delik çapı ve delgi hızına ihtiyaç duyulduğu gibi 
bilgileri alıyoruz. Yer altı makineler için bu sorular daha da artı-
yor. Kısacası bir danışmanlık hizmeti veriliyor. Standart ürün-
ler üzerinde duruluyor ve sonrasında ihtiyaçlara özel çözüm-
ler sunulabiliyor. Bunun yanında Madencilik Türkiye dergisi 
ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığımız gibi,  

Cluster Drill 
Türkiye için çok yeni bir uygulama olan Cluster Drill ile ilgili olarak 
çalışmalarımızı Andrew Robertson ve John Henderson anlatacak:

Andrew Robertson
Atlas Copco Geniş Çaplı Delme Uygulamaları Mühendisi

John Henderson
Atlas Copco Geniş Çaplı Delgi Projeleri Danışmanı
‘Cluster Drill’ uygulaması biliyorsunuz Şili’deki kaza sonrası 
madencilerin kurtarılması çalışmaları sırasında gündeme 
gelmişti. Sistem temel olarak aynı anda 6 ila 7 tabancanın 
birden çalışması ile geniş çaplı kuyular açılmasına dayanıyor. 
Bu sistemle tek tabancanın ihtiyacı olacak hava ihtiyacı önemli 
oranda düşürülmüş oluyor. 
Delinen malzeme tabancala-
rın arkasında bulunan büyük 
kovaya doluyor ve malzeme 
yukarı çekilerek boşaltılıyor. 
Bu makine aslında maden-
cilik uygulamalarından daha 
çok inşaat çalışmaları için 
tasarlandı ama madenci-
likte de uygulama alanları 
mevcut.

Bu sistem, Slovenya’da 
yaptığımız bir çalışmada, alı-
şılagelmiş tekniklerle 3 farklı 
makinenin 5 iş gününde 
yaptığı işin, sadece 1 maki-
neyle 1,5 günde yapılmasını 
sağladı. Bu çalışmada, 1,2 
metre çapında, 12 ila 23 

metre arasında değişen derinlikte, 40 noktada delgi işlemi 
gerçekleşti. Ayrıca çalışma boyunca müşterilerimizin yanında 
olduk, danışmanlık hizmetinden öte her türlü desteği sağladık.

Müşterilerimize, bu sistemi şirketlerinin satın almasının ekono-
mik olmayacağı durumlarda kiralama seçeneğini de sunuyo-
ruz. Kiralama ile dünyanın değişik yerlerinden tamamladığımız 
projeler bizim ürünümüzü farklı koşullarda test etme şansımızı 
da doğuruyor. Diğer yandan performans verilerimizi tamamen 
gerçek çalışma koşullarında, farklı makinelerle alınan sonuç-
larla doğru şekilde ortaya koyma şansımız oluyor.

Bu sistemi Türkiye’de de sektöre tanıtıp, hızını ve iş kalitesini 
Türk inşaat ve madencilik sektörlerine kanıtlamak istiyoruz.
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Yakın Coğrafya’da Atlas Copco 
Bugün ayrıca İstanbul’daki eğitimler için gelmiş yakın coğ-
rafyadan Atlas Copco çalışanları bizlerle birlikte. Onların da 
Türkiye ve çalıştıkları bölgeler hakkında görüşlerini aldık.

Emil Hajiyev
Azerbaycan, Türkmenistan ve Gürcistan İnşaat ve Maden Satış Müh.
Azerbaycan’da da geçen sene, tarihinde ilk kez bir yer altı 
altın madeni işletmesi devreye girdi. Bu altın işletmesindeki 
ekipmanların %99’u Atlas Copco’dan tedarik edildi. Çamur 
pompasından, havalandırma, kompresör, deliciler, taşıyıcılara 
kadar her ürün Atlas Copco’dan alındı. Bizim için ve bölge için 
çok büyük bir referans oldu. Seyyar ve elektrikli kompresörlerde 
de piyasanın %60 - 70’ine Atlas Copco hâkim durumda.

Levan Gochitashvili - Gürcistan Ülke Müdürü
Atlas Copco Gürcistan’da bir yıldan beri çalışıyor. Gürcistan’da 
büyük bir açık altın - bakır madenimiz var ve işletme yeni baş-
ladı diyebiliriz. Bu sebeple madencilik alanında daha büyük bir 
hareketlilik bekliyoruz. Mangan madenciliği yapan ve taş ocağı 
işleten firmalarla yoğun çalışmalarımız oluyor.

Björn Ljungrren - Down the Hole Ürün Uzmanı
Türkiye madencilik camiasında operatörler ve mühendisler 
iyi eğitilmiş ve profesyonelce organize edilmiş olarak görü-
nüyor. Çalıştığımız madenlerdeki müdürler yeniliklere açık ve 
önerilerimizi dinliyorlar. Biz firmalara her zaman metre başına 
en düşük maliyeti sunuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da 
devam edecek. Türkiye’deki madencilik faaliyetlerini dünya 
ölçeğinde orta seviyelerde görüyorum fakat gelişmeye açık 
bir bölge olduğunu düşünüyorum. Özellikle iş güvenliği 
konusu Atlas Copco için de çok önemli ve Türkiye’nin de 
bu konuda önümüzdeki dönemde daha ileriye gideceğini 
düşünüyorum.

Mojtaba Zad Salehi - Tophammer Ürün Uzmanı
Bugün tophammer konusunda eğitim vermek üzere buraya 
geldim. Biliyoruz ki Türkiye’de sondajların yaklaşık %50’si top-
hammer ile yapılmakta. Türkiye MENA bölgesinde çok güçlü 
bir ülke. Teknoloji, eğitim ve satışlar anlamında da bölgede 
hâkim bir güç. 

üniversite ve il ayırmadan etkinlikler de düzenlemeye devam 
ediyoruz. Orada geleceğin mühendislerini bilgilendirmek 
bizim için çok önemli. Öğrencilerin bilgilenmesi, etkinlik-
lerde öğrencilerin ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi, 
öğrencilerin bizlere ve merak ettikleri bilgilere ulaşması Atlas 
Copco’nun önem verdiği bir konu.

Atlas Copco’nun Türkiye’ye bağlı satışları şirket içerisinde ilk 10’a 
girmek üzere. Kanada, Güney Afrika, Avustralya ile yarıştığımız 
bir listede ilk 10’a girecek olmak gerçekten önemli bir başarı. 
Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde iki saatlik uçuşla çok ciddi 
bir ekonomiye hizmet edebiliyoruz. Bu sebeplerle Atlas Copco 
yeni ürünler piyasaya sürerken Türkiye’nin de görüşlerine büyük 
önem veriyorlar. Türkiye pazarına öyle güveniliyor ki Ar-Ge’si 
yapılmış ürünlerin denemesi ülkemizde yapılıyor ve burada ürün-
lere yön verildikten sonra ürün dünya çapında kataloglara konu-
luyor. Bu denemeler devamlı ve güven oluşmuş büyük müşteri-
lerimizin izinleriyle, gerçek şartlarda gerçekleştirilip değerlendi-
riliyor. Gürcistan, Azerbaycan 
ve Türkmenistan’da da Atlas 
Copco Türkiye olarak faali-
yetlerimiz devam ediyor. Bu 
yıl içinde gerçekleştirilecek 
madencilik ve tünelcilik fuar-
larına katılacağız. Bizleri daha 
yakından tanımak isteyen 
sektör mensuplarını da fuar-
larda tanışmak için standımıza 
bekliyoruz.

Bugün Atlas Copco Türkiye, 
dünya çapında başarısını 
kanıtlamış bir bölge ve bu 
oturmuş düzenin en büyük 

nedeni devamlı süregelen şirket içi eğitimlerimiz ve kendimizi 
geliştirmemizdir. Şu anda da şirket içi eğitimimiz var. Bölgelerden 
gelen Atlas Copco ekibi, bilgilerini Türkiye’deki arkadaşlarımız 
ile paylaşıyor. Atlas Copco’nun başarısının en büyük nedenlerin-
den biri de budur diye düşünüyorum. Şirketimiz ekibini kaliteli 
arkadaşlarla sürekli olarak büyütürken, eğitimden kesinlikle 
ödün vermiyor.

Atlas Copco’nun ürün geliştirme çalışmaları hem müşterinin 
önerileri ve istekleri çerçevesinde hem de Atlas Copco’nun 
şirket programı çerçevesinde devam ediyor. Müşterilerin 
memnun olduğu ve şikâyet almadığımız ürünler dahi 
düzenli olarak inovasyona tabii tutuluyor. Özellikle yakıt 
verimliliği yüksek ve daha çevreci ürünler piyasaya sürmek 
şirketimizin ‘Sürdürülebilir Verimlilik’ felsefesiyle doğrudan 
alakalı. En son TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş “2241/B 
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması”nda Sanayi 
Danışmanlığı yaptığımız projemiz birincilik ödülünü aldı. 
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Ü
lkemizde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
bulunmaktadır. Çevre Mevzuatı kapsamında, teh-
likeli atıklar (patlayıcı, oksitleyici, yüksek oranda 
alevlenebilir özellik taşıyan, tahriş edici, kanserojen, 

korozif, enfeksiyon yapıcı, mutajenik vb) için söz konusu yönet-
melik hükümleri uygulanmaktadır. 

Aynı şekilde evsel atıkların 
depolanmasına yönelik 
olarak ise Atıkların Düzenli 
Depolanmasına İlişkin 
Yönetmelik bulunmaktadır.

Maden atıkları ise maden-
cilik sektörünün çalışma 
ortamının diğer sanayi 
sektörlerinden farklılığı 
ve üretim miktarlarının 

büyüklüğü nedeni ile dünyada özel işleme tabi atıklar ola-
rak değerlendirilmekte olup bunların yönetimi ne tehlikeli 
atıklar yönetmeliğine ne de düzenli depolama yönetmelik-
lerine tabidir. Bu nedenle AB müktesebatına uygun olarak 
hazırlanmış olan 2008 tarihli “Atık Yönetimi Genel Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik”, maden atıklarını, genel atık yönetmeliği 
kapsamı dışında bırakmıştır.

Hal böyle iken, Maden Atık Yönetmeliği Taslağında mev-
cut Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne ve Atıkların 
Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik’e atıflar ve 
alıntılar yapılmak suretiyle maden atıkları, “Atık Yönetimi 
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile çelişecek şekilde, 
özel atık olmaktan çıkarılmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, 
hukuk tekniği açısından bir çelişki yaratmasının yanı sıra, 
kamuoyunda algı olarak maden atıklarının adeta tehlikeli 
atık olarak görülmesine neden olacak bir sorun yaratacak 
niteliktedir.

Örneğin, “Bertaraf” tanımı kamuoyunda “yok etme” olarak 
kabul görmüş ve çevre mevzuatımızın çeşitli yönetmelikle-
rinde genelde sanayi ve evsel atıkların üretildiği kaynaklardan 
farklı mekânlara “taşınarak yönetilmesi”ni belirten bir tanım 
olmasına rağmen, taslak yönetmelikte, maden atıkları için de 
“bertaraf” öngörülmektedir. Oysa kastedilen tabii ki milyon-
larca ton maden atığını yok etmek değil maden işletme saha-
sında gerekli çevre önlemleri alınmak suretiyle depolamaktır. 
Ama taslakta maden atıkları için de “depolama” ifadesi yerine 
“bertaraf” kelimesi kullanılması tercih edilmiştir. 

Aynı şekilde, taslakta tanımlanan “maden atık bertaraf (depo-
lama) tesis sınıflandırma” kriterlerine göre, maden atıkları kate-
gori A veya kategori B sınıfı tesislerde bertaraf edilecektir. AB 
müktesebatındakine benzer olarak, yüksek can kaybı potansi-
yeli, insan sağlığına ciddi tehlike oluşturacak ve ciddi çevresel 
etkilere sahip atıkların Kategori A sınıfı tesislerde, düşük can 
kaybı potansiyeline sahip, insan sağlığına ciddi olmayan 
tehlike ve ciddi olmayan çevresel etkilere sahip atıkların ise 
Kategori B sınıfı tesislerde depolanacağı öngörülmektedir.

Maden atıklarının “yüksek can kaybı potansiyeli olan, insan 
sağlığına ciddi tehlike ve çevresel etkilere sebep olacak” 
şekilde ifade edilmiş olmasının ülkemiz madenciliğine zarar 
vereceği muhakkaktır. Risk değerlendirmesi çalışmaları için 
teknik ayrıntı olan bu tür tanımlamalar, kamuoyunda yanlış 
anlamalara neden olabilecek niteliktedir. Üstelik Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın, yüksek can kaybına sebep olacağını 
ifade ettiği bu atıkların depolanmasına izin veren bir makam 
olacağı göz önünde bulundurulursa Bakanlık, izin vereceğini 
ifade etmiş olsa bile kim yüksek can kaybı potansiyeline sahip 
bir atığın depolanmasına razı olur ki? 

Ülkemizin jeolojik yapısını ve gerçeklerini göz ardı edemeyiz. 
Taslakta olduğu gibi bünyesinde binde bir sülfür içeren bir mal-
zemeyi tehlikeli malzeme olarak ilan etmeye kalkarsak başta 

Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı 
Madencilerin Görüşüne Açıldı

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Maden Atık 
Yönetmeliği 

taslağı bu şekilde 
yürürlüğe girerse 

hem bakanlığı hem 
sektörü çok zor 

duruma sokacaktır

Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin, maden atıkları 
yönetiminin genel esaslarını belirlediği 2006/21/EC sayılı Maden 
Atıkları Direktifi doğrultusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yapılan uyum çalışmaları neticesinde, “Maden Atıkları 
Yönetmeliği Taslağı” Bakanlıkça hazırlandı. 13 Ağustos 2014’te 
Bakanlığın web sitesinde yayınlanan söz konusu taslakla ilgili 
görüşlerin bildirilebilmesi için son tarih 30 Eylül 2014. Sektör temsil-
cilerinden edindiğimiz bilgilere göre taslağın bu haliyle yürürlüğe 
girmesi halinde hem bakanlık hem de madencilik sektörü oldukça 
zor duruma düşecek.
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Karadeniz bölgemiz olmak üzere ülkemizin birçok yöresinde mil-
yonlarca sene önce kendiliğinden oluşmuş, yerkabuğunun derin-
liklerinden mostra olarak yüzeye çıkmış, binde birin çok üzerinde 
sülfürlü bileşime sahip ve hiçbir madencilik faaliyeti yapılmayan 
yörelerdeki milyarlarca ton doğal malzemeyi ne yapacağız?

Karayolu ve demir yolu yapabilmek için açılan yüz binlerce km 
uzunluktaki güzergâhlar içindeki alanlarda, doğal jeolojik yapı-
ların gereği olarak oluşan sorunları nasıl yönetiyorsak modern 
yaşamımız için vazgeçilmez olan madenlerin üretimi sırasında 
ortaya çıkan atıkları da yönetmek zorundayız. 

Çevre ve insan sağlığı acısından bazı atıkların yönetimi daha 
kolaydır, bazılarının ise daha zordur. Ama sonuçta maden atık-
ları, alınan önlemlerle çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 
yönetilebilen atıklardır.

Doğrudan tercüme tanımlamalarla maden atıklarının, kimya-
sal içerikli sanayi atıklarıymışçasına kamuoyunda tehlikeli atık 
olarak algılanmasına ortam oluşturulmaması gerekmektedir. 

Çevre ve insan sağlığı açısından her faaliyette çeşitli riskler 
vardır. Önemli olan bu riskleri önlemek, önleyemiyorsak en 
aza indirecek tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Maden atıkla-
rında riskler tanımlanabiliyor, bu risklere ve olası etkilere karşı 
önlemlerimiz de varsa o riskler yönetilebilir riskler olmaktadır. 

ÇED sürecinde atıkların nasıl yönetileceği zaten ele alınmakta 
ve her projede atık karakterizasyonuna bağlı olarak alınan 
önlemlerin yeterli olup olmayacağı sorgulanmaktadır. Ayrıca 
ÇED sürecinden sonra ve işletmeye geçmeden önce Atık 
Yönetim Planı da Bakanlığa sunularak onay alınmaktadır.

Alınan önlemler yeterli görülmez ise o projenin gerçekleşme-
sine zaten izin verilmemektedir. Sanki böyle bir süreç yokmuş 
gibi davranmanın doğru olmadığı açıktır. Bu bağlamda, aynı 
Bakanlıkta ÇED ve Maden Atıklarının Yönetimi konusunda 
yürütücü iki genel müdürlük arasında bir koordinasyon olma-
sında yarar bulunmaktadır.

AB uygulamalarında her üye ülke kendi gerçeklerine göre hareket 
ederek maden atıklarını çevreye zarar vermeden yönetmektedir. 
Ülkemizde ÇED’in uygulamaya girdiği 1993 yılından önceki pro-
jelerden kalma pek çok kötü örnek olduğu gibi günümüzde AB 
standartlarından ve AB ülkelerindeki uygulamalardan daha iyi 
düzeyde birçok maden atık yönetim örneği de bulunmaktadır. 

Her maden sahası, her cevher kendine özgü özellikler taşır. Bu 
nedenle tüm madenler için tek tip bir elbise dikip herkes bunu 
giymeli demek doğru olmaz. Eğer bunu dersek, bilimsel olarak 
çok büyük bir yanlışlık yapmış oluruz. Bu nedenle bazı şartları 
(örneğin, geçirimsizlik şartları sahaya özgüdür dolayısı ile yönet-
melikte detaya girilmemelidir) ifade ederken “mutlaka şu olacak, 
şu şekilde olacak” diye nitelendirmek yerine genel çerçeveyi belir-
lemek ve teknik ayrıntıyı genelgelere bırakmak, mevzuat uygula-
ması açısından her zaman daha uygun bir yaklaşım tarzıdır. 

Ülkemizdeki başarılı maden atıklarının yönetimi uygula-
malarındaki örnekler yönetmelikte değerlendirilmelidir. 
Madenciliğe özgü, pasa ve işlenmiş maden atıklarının tanımı 
ve yönetimi ayrı ayrı olarak ele alınmalıdır. 

Hangi atığın Kategori A sınıfında veya Kategori B sınıfında 
depolanacağı ÇED sürecinde belirlenmeli ve bu konuda yetki 
Bakanlık düzeyinde kalmalı, özellikle madencilik konusunda 
kısıtlı deneyimi olan eleman mevcudiyeti nedeniyle taşra teş-
kilatına verilmemelidir.

Madencinin, Maden Kanunu gereği her sene ödediği “çevre ile 
uyum teminatı” uygulaması iyileştirilerek mali teminat yerine 
kullanılması sağlanmalıdır.

Maden atıkları, kamuoyunda ve de hatta çeşitli devlet kurum-
ları temsilciliklerinde dahi yanlış algılamalara neden olabilecek 
“tehlikeli, tehlikesiz, ne tehlikeli ne tehlikesiz atıklar” şeklindeki 
tanımlamalar yerine Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3 tanımlarının kul-
lanılması yararlı olacaktır. Önerilen “Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3” 
tanımlamalarının teknik içerikleri AB mevzuatı ile aynı olabilir.

Maden atık yönetmeliği çalışmaları; Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, MTA, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB maden 
atıkları eşleştirme komitesi uzmanları tarafından yaklaşık iki 
sene boyunca hem sahada hem de birlikte tartışılarak üze-
rinde çalışılmış ve bir noktaya gelinmişti. AB eşleştirme komi-
tesi uzmanlarının, ülkemizin atık envanterini değerlendirme 
çalışmaları sonucunda yazdıkları raporda da ifade ettikleri gibi 
ülkemizin maden atık karnesinin çevre değerleri açısından pek 
de fena olmadığı ortaya konmuştur. Proje sonunda internet 
ortamında kamuoyu ile de paylaşılmış olan bu bilgiler, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının arşivlerinde mevcuttur.

Söz konusu süreç içinde oluşturulanları yok sayıp yönetmelik 
taslağının tek taraflı olarak sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kaleme alınmış olması bakanlıklar arasında uzlaşma 
kültürünü reddeden bir yaklaşımdır. 

Doğrudan madenciliği ilgilendiren bir yönetmeliğin, sadece Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
birlikte hazırlanması ve yönetilmesi daha gerçekçi olacaktır. 
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Türkiye’nin Madencilik Sistemi 
ve Sektöre Yeni Bir Bakış

1
985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun bazı maddeleri, 2004 yılında yürürlüğe 
giren 5177 sayılı kanun ile değiştirilmişti. Fakat bu 
Kanunun 7. ve 10. maddedeki bazı fıkraları Anayasa’ya 

aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş (15/1/2009) ve gerekçeli kararın açıklanmasından sonra 
1 yıllık sürede yeni düzenleme yapılması kararı gerekçe gös-
terilerek Danıştay, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 
durdurulmasına (10/02/2009) karar vermiştir. Ortaya çıkan bu 
yasal boşluğu ortadan kaldırmak için 5995 sayılı yasa 24 Haziran 
2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bugünün gelişmiş sanayi 
ülkelerinin hemen hepsinde 
madencilik sektörü, ekonomik 
kalkınmayı başlatan bir “öncü 
sektör” görevi yüklenmiştir. 
Madencilik sektörü, başta 
sanayi olmak üzere ekonomi-
nin diğer sektörlerinin ihtiyaç 
duyduğu temel girdileri 
sağlarken özellikle kırsal böl-

gelerin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasında önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Başta altyapı hizmetleri ve istihdama katkısı 
oldukça yüksektir. Gelişmiş ülkelerin millî geliri içinde madencilik 
sektörünün payı %10 - 15 (Vergi Konseyi Başkanlığı ve Madencilik 

Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği, 2009) gibi yüksek bir oranda 
iken çok çeşitli, zengin maden rezervlerine sahip ülkemizin millî 
gelir içindeki payı sadece %1,4 (TÜİK, 2013) düzeyindedir.

Ülkemiz dünyada, gerek maden çeşitliği ve gerekse maden üre-
timi açısından önemli bir yere sahiptir. Bor madeni, endüstriyel 
hammaddeler, doğal taşlar ve bazı metalik madenlerde, dünya 
ölçeğinde rezerve sahip olmamızın yanı sıra, ülkemiz sanayi sektörü 
için gerekli hammaddeleri karşılayabilecek ölçüde rezervlere sahip 
nadir ülkelerden biri konumundadır. Ülkemiz, önemli bir maden 
ihracatçısı olabilecek potansiyele sahip olduğu halde, gerek maden 
ihracatımız gerekse madenciliğe dayalı tesislerin sayısı ise sınırlı 
kalmaktadır. Kısacası, madencilik sektörü ülke kalkınmasına yapa-
bileceği büyük ve önemli katkıyı gereği gibi yapamaz durumdadır.

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Madenlerin yurt 
içinde işlenmesi 

sağlayacak 
yasal ve yapısal 

düzenlemeler 
yapılmalıdır

Erdal Kaçmaz
Koordinatör - MİGEM
ekacmaz@migem.gov.tr

Barış G. Yıldırım
Julius Kruttschnitt Mineral Research 
Centre - Australia
b.yildirim@uq.edu.au 

 Uluslararası standartlarada yapılacak arama faaliyetleri ile güvenilir veri üretilmelidir.
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Sanayinin temel hammadde girdilerinden olan yer altı zengin-
liklerimizden optimum düzeyde faydalanabilmek için maden-
cilik bilim ve teknolojisine uygun, toplumsal hassasiyetleri 
dikkate alan, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yasal 
ve yapısal değişikliklerin yapılması zorunludur. 

Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları ve menfaatleri doğ-
rultusunda yürütülmesi ve maden kaynaklarının en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ülke ekonomisine maksimum katkısının 
sağlanması için yapılması gereken çalışmalar;

 • Madencilik ile ilgili mevcut yasal düzenlemede; tüm madenler aynı 

konsept içinde değerlendirilmekte, maden arama ve işletme faaliyet-

leri ile ilgili alanlar yönetilmektedir. Bu durum, ülke madenciliğimizin 

istenen düzeyde gelişmesine engel olmakta, madenciliğin sadece 

tüvenan üretim boyutunda kalmasına, madenlerin kendine ait özel-

likleri dikkate alınmadan, başta proje yönetimi ve denetimi ile diğer 

birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Yeni bir model ile maden-

lerin özelliğine göre oluşturulacak piyasalar kapsamında belirlenecek 

yeni bir uygulama ve farklı yasal düzenlemeler ile yönetilerek, ülke 

madenciliğinin; ekonomik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre boyutu 

çerçevesinde istenen seviyeye getirilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle, 

madenlerin özelliklerine göre gruplandırılarak, farklı ilkeler ile yöne-

tilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak sınıflandırma; (a) 

Enerji Hammaddeleri (Kömür, radyoaktif mineraller vb.), (b) Metalik 

Madenler (Altın, Gümüş, Nikel, Bakır, Kurşun, Krom, Demir, Manganez 

vb.), (c) Nadir Toprak Elementleri (Rubidyum, Berilyum, vb. ), (d) Tuzlar 

(Sodyum, Potasyum, Trona, Bor vb.), (e) Endüstriyel Hammaddeler 

(Seramik, Çimento ve Diğer Sanayi Hammaddeleri vb.), (f) Doğaltaşlar 

ve (g) Agrega’yı içerecek şekilde oluşturulmalıdır.

 • Madencilik faaliyetlerine ilişkin raporlama standartlarının belirlen-

mesi, uluslararası sisteme uyumlaştırması, madencilik alanında mes-

leğini gerçekleştiren kişilerin yetkilerinin belirlenmesi, yeterliliğinin 

onaylaması, analiz laboratuvarları standartlarının belirlenmesi ve 

sektöre ilişkin etik kuralların belirlenmesi amacıyla madencilik ile ilgili 

akreditasyon sisteminin kurulması gerekmektedir.

 • Bu kapsamda dünyada uygulamada olan iki adet standart sistem 

bulunmaktadır. Sistemlerden ilki, Avustralya standardı olan JORC 

(Joint Ore Reserves Committee)’tur. Dünyada kabul görmüş bu sis-

tem, Avustrayla’da 1960’ların sonunda açığa çıkan düzensiz raporla-

madan ve karışıklıktan kaynaklanan ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır. 

Bir komiteler birliği olan JORC, içinde birçok konseyi ve enstitüyü 

barındırmaktadır. Konsey 1972 ve 1989 yıllarında kamuoyuna sun-

duğu raporlarda, maden faaliyetlerini içeren ve anlatan raporların 

düzeni ve formatı konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. 1972 yılında 

yayınlamış oldukları ilk rapor, Yetkili Personel, kurumun temel aldığı 

rapordur. JORC Kod olarak geçen kod sistemini ilk kez 1989 yılında 

yayınlayan kurum, bu raporu 1992, 1993, 1996, 1999 ve 2004 yıllarında 

güncellemiştir. Şu an yürürlükte olan versiyonu ise 2012 yılında yayın-

lanmıştır. Bu güncellemeyle birlikte Kod, dünyanın birçok yerinde 

(ABD, Kanada, Güney Afrika, Avrupa, Şili ve Peru) kullanılmaktadır. 

 • Bir diğer, dünya kabulü almış uygulama ise Kanada Standardı olan NI 

43-101’dir. Sahip olunan ruhsatlar ile madenlerin ve şirketler tarafın-

dan aranılan madenlerin nasıl raporlanacağına dair standartlar 2001 

yılında yayınlanmıştır. 

 • Madencilik projelerinin optimizasyonunu sağlamak için proje hazır-

lama ve izleme faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürebilmek ve 

madenci girişimcilere müşavirlik hizmeti veren proje firmalarının faa-

liyetlerini düzenleyen yasal düzenlemenin yapılması ve madencilik 

akreditasyon sistemine entegrasyon gerekmektedir. Ayrıca projeyi 

hazırlayan kişilerin yetkinlik kriterlerine göre proje hazırlaması sağ-

lanmalıdır. 

Madene giriş kuyu asansörü

Yer altı sığınma istasyonları Ayna Delme Ana havalandırma kuyusu

Ana havalandırma fanları Katlararası üretim delgisi
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 • Akredite laboratuarlar kuru-

larak; ölçme ve laboratuar 

hizmetlerinin uygulama, 

raporlama ve izleme hizmet-

lerinin ulusal ve uluslararası 

akreditasyona dayanmasını 

sağlama veya kendi bağım-

sız ölçütlerini, kurallarını 

değerlerini ve usullerini oluş-

turmak suretiyle bir standart 

hazırlanması, madencilikte 

fizibilite raporlarına konu 

olan ve rezerv hesaplanma-

sında kullanılan analiz sonuç-

larının ulusal ve uluslararası 

geçerliliğinin sağlanması, 

rezerv kestirimindeki belir-

sizliklerin minimize edilmesi 

hedeflenmelidir.

 • Maden ve madencilik ürün-

lerinde ülkemizde herhangi 

organize piyasa bulunmadığı için fiyatlar yurt dışı piyasalardan 

takip edilmektedir. Maden ve madencilik ürünlerinin Borsada 

işlem görmesi ile organize ve derinliği olan piyasalarda işlem 

görmeleri sağlanmalıdır. Çok sayıda alıcı ve satıcı bir araya gele-

rek serbest piyasa koşullarında fiyatların belirlendiği bir tam 

rekabet piyasasında fiyatların etkinliğinin sağlanması ile alıcı ve 

satıcıların dünya piyasası ile entegrasyonu sağlanmış piyasada 

belli standart ve kalitede ürüne en uygun fiyatlarda ulaşımı 

sağlanacaktır. Baz metallerin ve endüstriyel hammaddelerin 

dünyada işlem gördükleri piyasalara benzer piyasa organizas-

yonlarının ülkemizde de oluşturulması, ülkemizin de dünyada 

yoğun olarak işlem gören metaller ve madenler konusunda refe-

rans fiyat merkezlerinden biri olması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir 

piyasa ortamının yaratılmalıdır ve ülkemizin metaller konusunda 

uluslararası ticarette bir merkez olması sağlanarak, kurulacak 

depolar sayesinde takas ve saklama işlemleri, belirli standarttaki 

ürünlerin takas ve teslimatının değişik bölgelerde alıcıya en 

kısa sürede ulaştırılmasını 

sağlayabilecek sistem kurul-

malıdır.

 • Rezerv güvenilirlik sisteminin 

kurularak; projelerde yer alan 

arama değişkenleri girdileri-

nin güvenilirliği arttırılarak, 

uluslararası standartlarda 

rezerv kestirimi yüksek dokü-

man oluşturulması hedeflen-

melidir. Doğru hesaplanma-

yan rezervler, maden yatağı-

nın yanlış bir şekilde işletmeye 

alınmasına (sermaye kaybına) 

ya da ekonomik olduğu halde işletilmemesine, ayrıca uygun işletme-

cilik metodunun tercih edilmemesine neden olmaktadır.

 • Maden kaynaklarımızdan optimum faydanın sağlanması için madene 

dayalı sanayi tesislerinin sayısının ve kapasitesinin arttırılması ve ülke 

ekonomisinin en büyük problemi olan cari açığın azaltılması için pro-

jeli ihalelerin yapılmasını sağlayacak sistem için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

 • Maden Mühendisliği eğitim müfredatına uygulamalı eğitimlerin 

dahil edilmesi gerekmektedir. Dört yıl olan eğitim süresinin bir yılı 

uygulamalı olarak fiili olarak işletmelerde yapılması sağlanmalıdır. 

 • Maden işletmelerinde görev alan teknik elemanlarda yeterlilik şartları 

aranmalıdır. Örneğin yer altı kömür işletmesinde sorumluluk alacak 

teknik elemanın asgari beş yıl fiili olarak yer altı kömür işletmesinde 

çalışma şartı getirilmelidir.

 • Madencilik sektörü; ekonomi, emniyet ve çevre parametrelerinin 

bütüncül bir yapı içerisinde değerlendirilecek bir sistem ile sektör 

yönetilmelidir. 

Yıllar

Türkiye Geneli Madencilik Sektörü
Cari fiyatlarla 
Toplam GSYH

Cari fiyatlarla 
Toplam GSYH

GSYH İçindeki 
Madencilik Sektörü

GSYH İçindeki 
Madencilik Sektörü

TL Bazında 
Artış Oranı

Sektör Payı

(Milyon TL) (Milyon $) (Milyon TL) (Milyon $) % %
2002 350.476 230.494 2.914 1.916 36,5 1,1
2003 454.781 304.901 3.858 2.587 32,4 1,1
2004 559.033 390.387 5.174 3.613 34,1 1,2
2005 648.932 481.497 6.963 5.166 34,6 1,4
2006 758.391 526.429 8.952 6.214 28,5 1,2
2007 856.387 658.786 10.536 8.105 17,7 1,2
2008 950.144 741.792 13.458 10.172 27,7 1,4
2009 953.973 616.703 14.235 9.216  5,8 1,5
2010 1.105.101 735.828 15.785 10.511 16,0 1,4
2011 1.294.893  772.298 19.249 11.480 21,9 1,5
2012 1.416.817  786.293 21.104 11.712 10,3 1,5
2013 1.561.510 820.012 21.889 11.495 3,3 1,4

 2014* 407.310 184.176 5.190 2.347 24,2 1,3

Madencilik Sektörünün Gsyh İçerisindeki Payı 
Kaynak: TÜİK - 2014 yılı bilgileri, I.Çeyrek, ilk 3 üç aylık veriler. (2014 - 1 dolar 2,21153 lira)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
İhracaat 841,15 1.207,83 1.525,00 2.080,73 2.715,48 3.260,99 2.508,61 3.655,30 3.876,47 4.181,38 5.043,91
İthalat 1.354,19 1.773,69 2.409,62 3.077,33 3.850,76 4.904,85 4.471,84 4.784,58 6.066,08 6.262,35 5.221,11

Madencilik Sektörünün Yıllar İtibarıyla İthalat ve İhracaat Rakamları
Kaynak: İMİB, DTM, TÜİK  | Not: x milyon dolar

Çevre ve duyarlı madencilik, madenciliğe duyarlı çevre politikası
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Sandvik Madencilik, ürün gelişiminde, yüzey delici makinalar için her zaman maksimum düzeyde 
maliyet düşürmeyi hedefleyerek çalışmalarını yürütmektedir. Daha az yakıt tüketimi sağlayacak yeni 
teknoloji ile donatılmış PANTERA yüzey delici makinaların üretiminde de aynı hedef gözetilmiştir.
Madencilik endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak ve otomasyon gereksinimlerine cevap vermek 
üzere dizayn edilmiş olan yeni PANTERA, verimli ve güvenilir delik delme özelliğinin yanında 
üstten darbe ve delik dibi darbeli yöntemlerini birlikte sunmaktadır.
İleri teknoloji ile üretilmiş olan yeni nesil ve çevre dostu PANTERA delici makinalarımız, delik 
delme maliyetlerinizi düşürmek için en iyi çözüm ortağıdır.

Afrika jeolojisi çeşitli sistemlere ayrılmıştır. Bu sistemlerden 
Tanzanya’daki Arkeen yaşlı kayaçlar da üç büyük gruba ayrıl-
maktadır. Bunlar: 

1. Tanzanya merkezindeki Dodoman gnaysları, 

2. Kuzeyindeki granite-greenstonelar, 

3. Bunları örten Viktorya Gölü bölgesinin Kavirondian sistemi olarak 

sınıflandırılabilir (Gnays). 

Temelde, Arkeen Yaşlı sedimanter ve daha az magmatik ve 
migmatikler ile temsil edilen Dodoman sistemi ile başlamakta-
dır bunların üzerine bazik volkaniklerin yeşil şist fasiyesi koşul-
larında metamorfizmaya uğramış karşıtları gelmektedir. Bu 
birimlerin üzerine, Usagaran ve Ubandian sistemi gelmektedir. 
Bunlar gnays, felsik kayaçlar ve mermerlerden oluşmaktadır. 
Bunların üzerine ise Karagwe-Ankolean sistemi gelmektedir. 
Bu sistem fillitler ve kuvarsitlerden oluşmaktadır. Kumtaşı, 
konglomera, arkozik kumtaşları, dolomit, amigloidal dokuya 
sahip bazaltlardan oluşan Bukoban sistemi, bunların üzerine 

ise Erken Permiyen-Jura yaşlı kırıntılı denizel sedimanter kayaç-
lar gelmektedir. Bunlar daha genç yaşlı Mesozoyik-Senozoyik 
yaşlı intrusif kayaçlarla kesilmektedir ve en üst zonlarda ise 
genç kırıntılı sedimanter kayaçlar gözlenmektedir.

Maden Jeolojisi
Tanzanya’nın jeolojisine bakacak olursak, çok karışık bir tekto-
nizmadan etkilenmiş, oldukça farklı kayaç tiplerinden oluşan bir 
yapı karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki Tanzanya, metalik 
ve metalik olmayan mineraller açısından bolluk arz etmektedir. 

Genel olarak ülkedeki mineralizasyonlar, Arkeenden beri oluş-
muş metamorfik, magmatik ve sedimanter tüm kayaçlar içinde 
yer almaktadır. Ülkedeki tüm cevherleşmeler, aynı jeolojik 
zaman süreci içinde dahi oldukça tekrarlı olarak devam eden 
cevherleşme süreçleri ile temsil edilmektedir. Başka bir deyişle 
ülkede aynı jeolojik zamana ait bir dilimde bile çok farklı evre-
lerde oluşmuş, oldukça farklı tipte zenginleşmiş ekonomik 
mineralleşmelere rastlamak mümkündür. Ancak ülkenin jeolo-

jik tarihçesinin karmaşık 
olması ve bu maden 
yataklarının oluşum 
süreçlerinin yeterince 
ve/veya gerektiği ölçüde 
s ın ı f landır ı lamaması 
nedeniyle ülkede, mine-
rallerin tenör dağılımla-
rının ve rezerv tanımla-
malarının yapılamaması 
gibi bazı ilkel sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. 

Tanzanya metalik mine-
raller açısından kalkosin, 
kovellin, malahit, azurit, 
nabit bakır, kalkosin, 
kovellin gibi, değerli ele-
mentler açısından altın, 

Afrika-Tanzanya Maden 
Jeolojisi Üzerine Kısa NotlarGülay Sezerer Kuru

Jeoloji Yüksek Mühendisi
sezererkuru@hotmail.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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gümüş gibi, değerli ve yarı değerli mineraller açısından tanzanit, 
elmas, ruby, ametist, aytaşı, avanger gibi, endüstriyel mineral-
ler açısından jips, kil grubu mineraller, fosfat, kalsit gibi, enerji 
hammaddeleri açısından kömür gibi önemli potansiyel yer altı 
kaynaklarını içeren bir ülke konumundadır.

Tüm Afrika ülkelerinde, örneğin Moritanya, Etiyopya’da olduğu 
gibi, Tanzanya’da da enerji problemi bulunmaktadır. Dolayısıyla 
enerji sorunu, bu ülke madenciliğinin önünde önemli bir 
olumsuzluk oluşturmaktadır. Bu nedenle çoğu büyük altın şir-
ketleri lokal alanlarda çok ucuz işçilik ile insan çalıştırmayı tercih 
etmektedir ve bu da ülkedeki madencilik sektöründe inanılmaz 
derecede tezat manzaraların oluşmasına neden olmaktadır. Bir 
tarafta büyük ortaklı dev altın şirketleri, bunun yanında yerel 
olarak ilkel yöntemlerle çalışan altın şirketleri ve/veya bu büyük 
şirketlerin alt işverenleri gibi oldukça çarpıcı manzaralar karşı-
mıza çıkmaktadır. Altın, bakır ve süstaşları gibi yer altı kaynak-
larının çıkarılması ve işlenmesi aşamalarında, hem çok modern 
yöntemler, hem de en ilkel çalışma metotlarının birlikteliği 
dikkati çekmektedir. Afrika’nın uzun yıllardan beri süre gelen 
sömürüye açık düzeni içerisinde, yüzeydeki doğal kaynakların 
tüketilmesinden sonraki dönemlerden günümüze gelindiğinde 
oldukça büyük Ar-Ge desteğine ihtiyaç duyulan ve birçok ele-
mentin birlikte ve/veya ayrı olarak zenginleştirilebildiği geçmişe 
ait bilimsel bulguların karmaşasını içeren ruhsatlandırılmış alan-
lar karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.

Bilimsel çaba ve kaygının taşındığı ve/veya önemsendiği, yeni 
bilimsel araçları elinde bulunduran toplumlar her zaman bu 
değerlere ulaşamamış toplumları yönetme şansını yakala-
mıştır ve yakalayacaktır. Günümüz Afrika kıtasında yaşanan 
gerçekler, ülkemizde yerbilimlerinde yaşanan bazı gerçeklerle 
örtüşmektedir. Bir tarafta gelişmişliğin daha henüz başında 
olan bazı Afrika ülkeleri, diğer taraftan gelişmekte olan bir 
Türkiye. Aslında yaşananlar aynıdır; yüzey madenciliği nere-
deyse bitmiştir ve/veya daha derindeki madenlerin çıkarılması 
gerekmektedir. Bunun için de kompleks yapı sunan maden 
jeolojisinin çözümlenmesi ve değerli olanın ortaya çıkarılması 
için güçlü Ar-Ge desteği sağlanmalıdır. Doğru yatırım planla-
ması ve fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Süstaşları üretiminde de çok basit yöntemler ve çok sayıda ucuz işçi 
kullanılmaktadır; Ruby için, skarn zonlardan kazma ve kürekle alınan 
malzemeler derede bateleme işleminden sonra elle seçilmektedir.

Tüm ilkel yöntemlerden sonra ülkede, çok büyük altın işletmelerine de 
rastlamak mümkündür: Geita Altın Şirketine ait görüntüler

Bazı altın üreticileri, ucuz işçilik için yöre kadınlarını istihdam etmektedirler. 
Kadınlar kayaçları önce çekiçlerle kırmakta sonra kırılan kayaçlar öğütücüde 
öğütülerek havuzlarda bate yapılmakta ve torbalanmaktadırlar.
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Nijer Uranyum 
Yatakları ve Madenciliği

N
ijer Cumhuriyeti kuzeybatı Afrika’da yer alan, 
eski bir Fransız sömürgesidir (Resim.1). Ülke, 
bağımsızlığını 1960 yılında kazanmıştır. Başkenti, 
güney batıda yer alan Niamey şehridir. Yapılan 

araştırmalara göre yaşam 
standartları açısından 
dünya ülkeleri arasında en 
son sırada yer almaktadır 
(Human Development 
Report, 2014). Yerel halk, 
geçimini kısıtlı olarak 
yapılabilen tarım ve hay-
vancılıktan sağlamaktadır. 
Sanayi üretimi yok denecek 
kadar az olduğundan temel 

gıdalar, giyecek, makine ve donanım komşu ülkelerden sağ-
lanmaktadır. Ülkenin elektrik şebekesi iyi durumda olmayıp 
başkent ve belli başlı şehirlere elektrik verilebilmektedir. 
Nijer yüzölçümünün üçte ikisini çöller oluşturmaktadır. 
Sıcak ve kurak bir iklime sahip olan bu ülkede yağışlar Tem-
muz - Eylül ayları arasında görülmektedir.

Nijer’de Uranyum Arama Faaliyetlerinin Tarihçesi
Ülkede uranyum arama faaliyetleri 1950’li yılların başlarına 
dayanmaktadır. Çalışmalar ağırlıklı olarak Fransız jeologlarınca 
yapılmış, havadan jeofizik anomali haritaları, yüzey radyoakti-
vite anomali haritaları ve jeolojik haritalar hazırlanmıştır. 

Sırasıyla Abokurum (1959), Madaouela (1963), Arlette, 
Ariege, Artois & Tassa/Taza (1965), Imouraren (1966) ve 
Akouta (1967) uranyum yatakları keşfedilmiştir. Arama çalış-
maları devam ederken Arlit ve Agadez şehirleri arasında 
yer alan Thirozerine kömür yatağı bulunmuştur. İşletmeye 
alınan uranyum madenlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi 
burada kurulan termik santral ile sağlanmaktadır. İlk sarı 
pasta üretimine 1971 yılında başlanabilmiştir. 

2013 yılında 4.528 ton U3O8 (sarı pasta) üretimi gerçekleş-
miştir (Resim.2). Toplam üretim ise 114.000 tona ulaşmıştır. 
62.000 ton sarı pasta yer altı işletmelerinden, 52.000 ton ise 
açık ocak işletmelerinden sağlanmıştır. Uranyum madenci-
liği ağırlıklı olarak Arlit ve Akokan şehirlerinde yapılmakta-
dır. Bu şehirler başkent Niamey’in 900 km Kuzey-doğusunda 
karayolu ile yaklaşık 1200 km uzaklıktadırlar. Üretilen sarı 
pasta, karayolu ile önce başkent Niamey’e sonrasında 
komşu ülke Benin’e taşınmakta, oradan da deniz yolu ile 
Fransa’ya nakledilmektedir.

Makale
www.madencilik-turkiye.com

İbrahim Hakan Ünal
Jeoloji Mühendisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ibrahimhunal@gmail.com

Nijer’de uranyum 
arama ve 

madencilik 
faaliyetleri 
hükümet 

tarafından 
desteklenmektedir

Resim 1: Nijer Cumhuriyetinin Dünya Haritası üzerindeki konumu.

Fotoğraf: İbrahim Hakan Ünal
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Uranyum arama ve madencilik faaliyetleri hükümet tarafından 
desteklenmektedir. Devlet hakkı oranı %12’dir. Nijer, uranyum (sarı 
pasta) üretiminde %7,5’lik pay ile dünyada 4. sırada yer almaktadır 
(Tablo.1). Imouraren Projesi’nin devreye girmesi ile 2. sıraya çıkması 
beklenmektedir. Birçok yabancı arama şirketi, uranyum ve diğer 
maden yatakları bulma hedefiyle ülkede faaliyet göstermektedir. 

Nijerde Yer Alan Uranyum Yataklarının Genel Jeolojisi
Iullemmeden çökel havzasının alt havzası olan Tim Mersoi 
Baseni, çoğunlukla karasal çökeller tarafından doldurulmuştur. 

Ülkede şimdiye kadar keşfedilmiş uranyum yatakları bu basen 
içerisinde yer almaktadır. Uranyum içeren formasyonlar, 
Nijer’in kuzeyinde yer alan Air Masifi üzerinde gelişmiştir. Air 
Masifi, Pan - Afrikan öncesi kristalen kayalardan ve onları kesen 
Pan - Afrikan granotoidlerinden oluşmaktadır.

Havzanın derin kesimlerinde Paleozoyik serisi kambriyen-
ordovisiyen yaşlı silisiklastikler ile başlar ve siluriyen yaşlı 
graptolitli şeyler ile devam eder. Permiyen ve Mesozoyikte, 
Air Masifinin yükselimi ve nehir ve ırmaklar tarafından aşındı-
rılması ile gelişen karasal arkozik kumtaşları, silttaşları, şeyl ve 
konglomeralar yer almaktadır. Üst Kretase ve Alt Tersiyer, hav-
zada denizel olup marn ve az siltli, kumlu tabakalar ve fosilli 
kireç taşları ile temsil edilir (Resim.3).

Air Masifinin batı kenarında oluşan sedimanter kayalar, uran-
yum mineralleşmesi için en önemli potansiyel birimlerdir. 
Üst Karbonifer birimleri (Guezouman ve Tarat formasyonları) 
uranyum yataklanmasının ana kayalarıdır. Aynı şekilde, Jurasik 
ve Kretase yaşlı kıtasal ara katmanlar içerisindeki kum taşları, 
uranyum yataklanması için potansiyel birimlerdir. Uranyum 
yataklanmalarının çoğu silttaşı ve şeyller arasındaki kum taşı 
ve konglomeralara tabakalarının aşınma yüzlerindeki pirit ve 
organik maddece zengin düzeylerde yer almaktadır.

Uranyum mineralizasyonu genellikle tabular veya rollfront tiple-
rinde gelişmiştir. Bazı mineralizasyonlar ise Jura yaşlı Tchirozerine 
formasyonu ve Kretase yaşlı Irzaher formasyonu içerisindedir. 
Aynı zamanda kuzeybatı güneydoğu doğrultulu Arlit fayı; uran-
yum yataklarının ortamda indirgenmesine, doğu ve batı yatakları 
olarak iki ana mineralizasyon trendi haline gelmesine yol açmıştır. 
Akouta, Arlit, Afasto, Madaouela yataklarında ağırlıklı olarak 
uraninit, kofinit, montroseit, pirit, kalkopirit mineralleri gözlem-
lenmiştir. Imouraren yatağında ise oksit fasiyes içerisinde uranotil 
minerali uranyum zenginleşmesine neden olmuştur.

Nijerde İşletmede ve Arama Safhasında Olan Uranyum Projeleri
COMINAK (Akouta, Akola, Afasto/Ebba)
Cominak, dünyadaki derin uranyum maden projelerin-
den bir tanesidir (Resim.4). 1974 yılında devlet desteği ile 
Akouta yatağında fizibilite çalışmaları yapılmış, 1978 yılında 
sarı pasta üretimine başlanmıştır. Akokan yatağının birkaç 
kilometre güneybatısında, Akola ve Afasto yataklarına 
yakındır. Yer altı işletmeciliği ile 250 m derinlikte uranyum 
çıkarılmaktadır. Ortalama uranyum tenörü %0,4 - 0,55 
(4.000 - 5.500 ppm) kadardır. Akokan yatağındaki cevher 
tükenmek üzere olduğundan üretim Ebba / Afasto yata-
ğına kaymaktadır. Yeni üretim bölgesi, Akola madenlerinin 
güneyinde yer almaktadır. Cevher, ekskavatörler ile çıkarıl-
dıktan sonra, kırma, ufalama, kimyasal çökeltme, yıkama, 
filtreleme, kurutma ve paketleme işlemlerine tabi tutulmak-
tadır. İşletmenin üretim kapasitesi 2.000 ton/yıldır. 2013 yılı 
sonunda üretim 1.508 ton olarak gerçekleşmiştir. İşletme, 
üretime geçtiği günden itibaren toplamda 65.900 ton uran-
yum üretmiştir. Projede çalışan sayısı toplam 1.800’dür ve 
%98’i Arlit şehri vatandaşlarıdır. 

Tablo.1: Nijer’in 2006-2013 Yılları Arası U3O8 Üretimi (ton)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nijer 3.434 3.153 3.032 3.243 4.198 4.351 4.667 4.528

Resim.3: Tim Mersoi havzasını genelleştirilmiş stratigrafik kesiti.

Resim.2: Üretim bandından çıkan sarı pasta (U3O8).



1 Eylül 201482

Proje ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarını çevre, sağlık 
ve iş güvenliği uygulamaları ile almaya hak kazanmıştır. Aynı 
zamanda maden işletmesi civarında Arlit şehrinde yaşayan 
Nijer vatandaşları için halkla ilişkiler çalışmaları sürekli devam 
etmektedir. Projede yaklaşık 1.800 işçi çalışmakta ve bunların 
%98’ini yerel halk oluşturmaktadır. 

SOMAIR (Arlit / Arlette, 
Tamou, Tagora, Artois)
Proje merkezi Arlit şehiridir. 
AREVA şirketinin alt kuruluşu 
olan Somair (Société des Mines 
de l’Aïr) %63,6 paya sahiptir. 
Devlet iştiraki olan SOPAMIN 
(Société du Patrimoine des 
Mines du Niger) şirketi ise 
%36,4 pay ile projeye ortaktır. 
Cevher, 50 m derinliğindeki 
açık ocak işletmesinden 
elde edilmektedir (Resim.5). 
Uranyum, yataya yakın eğimli 
ve tabakalı kumtaşları içeri-
sinde zenginleşmiştir.

Somair projesi, Agadez şehrinin 250 km kuzeyinde yer 
alan Arlit eyaletinin 7 km güneybatısında yer almaktadır. 
Cevherin ortalama tenörü 2.800 ppm’dir. 2003 yılında Tamou 
yatağının da devreye girmesiyle sarı pasta üretimi artmıştır. 
Artois yatağı ise 90 m derinliktedir ve 2.000 ppm tenöre 
sahiptir. 2009 yılında 3.000 tona ulaşan yıllık üretim,  

Resim.4: Nijerdeki uranyum projelerini ve yataklarını gösteren harita. (Harita: İbrahim Hakan Ünal)

Resim.5: Somair projesi açık ocak işletmesi.
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2013 yılında işletmeye gerçekleştirilen terör saldırısı ile 
düşüş göstermiştir. Bombalı araç saldırısında 1 kişi ölmüş, 
14 kişi yaralanmıştır. Halen 20.000 ton U3O8 rezervi bulun-
maktadır. Projede yaklaşık 2.800 işçi çalışmakta olup bunla-
rın %98’i Nijer vatandaşıdır.

İşletmenin güncel üretim kapasitesi 2.000 ton/yıldır. 1.000 
ppmin altındaki uranyum cevherinin asit yığın liçi yöntemiyle 
işlenmeye başlaması ile üretimin 3.000 ton/yıla ulaşması bek-
lenmektedir. Somair projesinde 2013 yılında 2.730 U3O8 üretil-
miştir. Projenin devreye alınmasından itibaren toplam üretim 
58.400 tona ulaşmıştır.

SOMINA (Azelik)
The Societe des Mines d’Azelik SA, SOMINA 
projesi, 2007 yılında Azelik / Teguidda uranyum 
yataklarını işletmek için açılmıştır. Proje, Arlit 
şehrinin 160 km güneydoğusunda ve Agadez’in 
150 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Azelik 
yatağında arama faaliyetleri Çin sermayeli SinoU 
şirketi tarafından başlatılmıştır. 2010 yılının son 
çeyreğinde de sarı pasta üretimine geçilmiştir. 
Projenin kapasitesi 700 ton/yıldır. Alkali liç tek-
niği ile üretim yapılan madende, hem açık ocak 
hem de yer altı madenciliği yapılmaktadır. Ortalama uranyum 
tenörü 2.000 ppmdir. Toplam görünür rezerv ise 15.600 ton ola-
rak hesaplanmıştır (RedBook, 2011). Üretimin 2015 yılında 2.500 
tona çıkması öngörülmektedir.

Imouraren
Imouraren projesi, Arlit şehrinin 80 km güneyinde, Agadez şeh-
rinin 160 km kuzeyinde yer almaktadır (Resim.6). Nijer hükümeti 
tarafından işletme ruhsatı 2009 yılında verilmiştir. Kepco şirketi, 
170 milyon avro finansman ile projede %10 paya sahip olmuş-
tur. 2013 yılında SinoU 200 milyon avro finansman desteği ile 
%10 pay almıştır. Imouraren projesinin toplam yatırım tutarının 
1,9 milyar dolar olması beklenmektedir. Sarı pasta üretimine 
2014 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır. Yıllık 5.000 ton 
üretim ile maden ömrü 35 yıl olarak planlanmıştır. Proje üretime 

başladığında, Nijer’in en büyük ve aynı zamanda dünya ölçeğin-
deki bir uranyum madeni olacaktır. 

42 hektarlık alanda yığın liçi uygulaması yapılacaktır. Rezerv 
ortalama 7.000 ppm tenör ile toplam 213.700 ton olarak 
hesaplanmıştır. Uranyumun zenginleştiği kum taşı formasyo-
nunun yaklaşık derinliği 110 m olup, kalınlığı ise 60 m civarın-
dadır. Yapılan sondaj ve jeofizik çalışmalarına göre yatak tipi 
rollfront olarak ortaya konulmuştur. Pilot tesiste yapılan testler 
ışığında yığın liç sahası tam kapasite ile çalıştığın zaman %85 
U3O8 kazanımı sağlayacaktır. 2012 yılında başlaması gereken 
işletme hazırlıkları 2014 yılına sarkmıştır. Dünya piyasasında 
uranyum fiyatlarının düşük seyretmesi sebebiyle Imouraren 
projesine ortaklık arayışları başlamıştır. 

1. AREVA, Fransa sermayeli nükleer hammadde, enerji ve teknoloji şirketi

2. ONAREM, Office National des Ressources Minieres du Niger, Nijer 

Devlet Uranyum Şirketi

3. OURD, Japan’s Overseas Uranium Resources Development Co.

4. Enusa Sa., İspanyol enerji şirketi

5. Kepco, Korea Electric Power Co

6. SinoU, China Nuclear International Uranium Corporation, Çin ser-

mayeli arama şirketi

7. ZXJOY, Çin sermayeli arama şirketi

8. KORES, Korea Resources Corp., Kuzey Kore sermayeli arama şirketi

Madaouela
Madaoueala projesi, Arlette ve Akouta yataklarına çok yakın bir 
lokasyondadır. Air Masifin içerisinde bulunan bu yatak, 1960’lı 
yılların ortasında keşfedilmiştir. Birleşik Krallık sermayeli UK - 
GoviEX Uranium şirketi ve Trendfield ortaklığı ile kurulan GoviEx 
Nijer JV, 2007 yılında arama faaliyetlerine başlamıştır. Eylül 
2012’de NI43-101 standartları izlenerek yapılan rezerv hesapla-
rına göre 38.000 ton U3O8 tespit edilmiştir. Uranyum zenginleş-
mesinin önemli bir kısmı tabakalı kum taşları içerisindedir.

Toshiba Corparation, GoviEx şirketine 40 milyon Euro finansal 
destek vermiştir. Bu yatırımla birlikte cevher işleme tesisi kuru-
lacaktır. 2017 yılında, üretimin 1.000 ton/yıl olarak başlaması 
planlanmaktadır. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre yaklaşık 
maden ömrü, potansiyel rezerv artışı da göz önünde bulundu-
rularak 15 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Abokorum
2006 yılında China National Nuclear Corporation (CNNC) 12.790 
ton uranyum rezervi bulunan Abokorum yatağı için arama 
ve geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. 2010 yılı sonunda  

Tablo. 2: Nijer’de İşletmede Olan Uranyum Projelerinin Hisse Dağılımı

Proje Adı
Faaliyet Gösteren Uranyum Madenciliği Şirketleri

AREVA1 Sopamin 
(ONAREM)2 OURD3 Enusa 

SA4 Kepco5 SinoU6 ZXJOY7 KORES8

Somair 63,60% 36,40%

Cominak 34,00% 31,00% 25,00% 10,00%

Imouraren 46,65% 33,35% 10,00% 10,00%

Somina 33,00% 37,20% 24,80% 5,00%

Resim.6: AREVA’nın yürüttüğü Imouraren Uranyum projesi.



GELECEK İÇİN VARIZ
Teknoloji gücümüzle tüm ihtiyaçlarınız için buradayız.

Maden tesislerinizde sizi başarıya götürecek arıtma makineleri ve ekipmanları 
üretiminde uzman Ketmak, projelendirmeden başlayan kesintisiz hizmetiyle

her zaman yanınızda.

www.ketmak.com



yapılan rezerv belirleme çalışmaları ile 82.000 ton U3O8 tespit 
edilmiştir. Cevher mineralizasyonu kum taşları içerisindedir. 

Nijerde Faaliyet Gösteren Arama Şirketleri
Orezone Resources Inc.: Tim Mersoi baseninde ZELINE 1 and 
ZELINE 4 ruhsatlarında faaliyet göstermektedir. 

Homeland Energy Corporation:  Agelal lisansı Arlit ve 
Akouta uranyum yataklarına yakın lokasyonda yer almakta-
dır. Ruhsat sahasında 36 karotlu sondaj yapılmış ve uranyum 
mineralizasyonu 600 - 1000 m derinliklerde gözlemlenmiştir. 
Agelal lisansı, Tim Mersoi baseninin diğer uranyum yataklarına 
bakılarak daha derinlerindedir. Imouraren yatağının 35 km 
batısında yer almaktadır.

Bayswater Uranium Corporation (Kanada):  Tikikitene, 
Eghizi, Anwala ve Emi Lulu ruhsatlarında arama faaliyetlerine 
devam etmekte olan şirket bu sahaları Arlit ve Akouta yatak-
larına yakındır.  

Northwestern Mineral Ventures Inc (Kanada): Gall ve 
Irhazer ruhsatlarında çalışan şirket, havadan yapılan jeofizik 
çalışmalarına devam etmektedir. 

North Atlantic Resources Ltd (Kanada): Abelajouad 
ruhsatında 2006 yılından beri arama çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Semafo Inc (Kanada): Arlit Fayının doğusunda bulunan 2375 
km2‘de uranyum arama faaliyetlerine devam etmektedir. 

Global Uranium Corporation (Kanada): Tin - Negoran 1, 2, 
3 ve 4 ruhsatlarına sahip olan şirket, çalışmalarını Nijer’in orta 
bölümleri ve Air Dağlarının doğusu ve Agadez Eyaleti yakınla-
rında yoğunlaştırmıştır. 

Niger Uranium Ltd (Nijer): 2007 yılında kurulan yerli ser-
mayeli arama şirketi saldırgan büyüme stratejisiyle beş farklı 
arama ruhsatında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Niger Mining Services (Nijer): 2007 yılında kurulan şirket 
Agadez ve Arlit Eyaletleri arasında yer alan Tim Mersoi base-
ninde arama faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Sonuç ve Tartışma
Nijer Cumhuriyetine gerçekleştirilen jeolojik araştırma ve fizibi-
lite çalışmalarını kapsayan teknik geziye göre batı Afrika’da yer 
alan özellikle uranyum cevherleşmesi bakımından dünyada 
önemli bir yeri olan bu ülkenin maden arama faaliyetleri için 
uygun bir lokasyon olduğu düşünülmektedir. Dünya uranyum 

potansiyelinin yaklaşık %7,5’luk bir kısmına sahip olan bu coğ-
rafyada, henüz arama yapılmamış bölgelerin mevcut olduğu 
resmi makamlar tarafından dile getirilmektedir. Bürokrasinin 
çok yavaş ilerlemesi ve resmi dilin Fransızca olması haricinde, 
yatırımcıları zorlayıcı çok büyük sıkıntıların mevcut olmadığı 
düşünülmektedir. Dünyanın birçok ülkesinden yatırımcıların 
faaliyet gösterdiği Nijer’de, Türk madencilik sektörünün yatı-
rımlarını yöneltmelerinde fayda vardır. 

Kaynaklar
1. Human Development Report (2014), Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, UNDP, 

New York, Amerika Birleşik Devletleri, 230 sayfa
2. RedBook, (2011), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, IAEA, Viyana, Avusturya
3. www.homelanduranium.com/assets/niger/
4. https://infcis.iaea.org/UDEPO/UDEPOMain.asp
5. spilpunt.blogspot.com.tr/2007/04/niger.html
6. www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=5373&lg=en
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Yatağın Adı
Görünür 

Rezerv (ton)
Tenör (%)

Yatak 
Tipi

Mineralizasyon

Abakorum 82.000 0.10 - 0.20
Kum taşı 
tabakalı

Adrar Emoles 10.000 - 25.000 0.05 - 0.10
Kum taşı 
tabakalı

Akola 25.000 - 50.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Pitchblende, coffinite
pyrite, chalcopyrite

Akouta Nord 25.000 - 50.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Pitchblende, coffinite, 
pyrite, chalcopyrite

Akouta Sud 10.000 - 25.000 0.20 - 0.50 
Kum taşı 
tabakalı

Arcadie 5.000 - 10.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Argus 1.000 - 2.500 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Ariege 10.000 - 25.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Pitchblende, coffinite
carnotite, tyuyamunite

Arlette 10.000 - 25.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Pitchblende, coffinite
carnotite, tyuyamunite

Dajy 5.000 - 10.000 0.05 - 0.10
Kum taşı 
tabakalı

Dasa 1-2-3 10.000 - 25.000 0.05 - 0.10
Kum taşı 
tabakalı

Ebala 25.000 - 50.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Imouraren 200.000 0.05 - 0.10
Kumtaşı
rollfront

Oksitli fasiyeslerde
uranotile

Marianne 
Maryline

10.000 - 25.000 0.10 - 0.20
Kumtaşı
rollfront

Pitchblende, coffinite
pyrite, galena

Nord Somair 10.000 - 25.000 0.10 - 0.20 
Kumtaşı
rollfront

Takriza 2.500 - 5.000 0.10 - 0.20 
Kum taşı 
tabakalı

Pitchblende, coffinite
carnotite, tyuyamunite
francevillite, jordisite

Tamgak 25.000 - 50.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

Tamou 5.000 - 10.000  0.10 - 0.20
Kum taşı 
tabakalı

Taza Nord 2.500 - 5.000 0.10 - 0.20 
Kum taşı 
tabakalı

Taza Sud 2.500 - 5.000 0.10 - 0.20 
Kum taşı 
tabakalı

 

Teguidda 10.000 - 25.000 0.20 - 0.50
Kum taşı 
tabakalı

 

Tablo.3: Nijerde Bulunan Uranyum Yatakları
Not: IAEA ülke raporundan derlenmiştir.
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Demir Cevherinin 
Peletlenmesi

Demir Cevherinin Peletlenmesi
Peletleme; zenginleştirilmiş demir cevheri konsantresinin katkı 
maddeleri ilave edilerek fiziksel ve ısıl işlem sonrası basma 
dayanımı yüksek, sonraki ısıl işlem süreçlerinde kullanımı için 
en uygun boyut aralığı olan çapı -16mm  - +6,3mm arasında 
değişen yuvarlak sert topaklar haline getirilmesi işlemidir. 

Demir cevherinin zenginleştirilmesi sonucu %65 Fe’den daha 
yüksek tenörde konsantre elde edilmektedir. Serbestleşme 
boyutu yüksek olduğunda konsantrenin peletlenebilmesi için 
45 mikrona öğütülmesi gerekmektedir.

Pelet; yüksek fırında, sünger demir üretiminde, ark ocaklarında 
ve sünger demir-çelik üretiminde kullanılmaktadır. Yüksek fırında 
kullanılabilecek pelet her zaman sünger demir üretimi için gerekli 
tenör ya da indirgenebilme özelliğine sahip olmayabilmektedir.

Zenginleştirilmiş demir cevheri konsantresinin peletleme 
işlemi; “karıştırma”, “topaklama”, “ısıl işlem” ve “soğutma” ola-
rak dört aşamada gerçekleştirilmektedir.

Karıştırma
Karıştırma işlemiyle ham pelet üretmek için topaklama öncesi 
demir cevheri konsantresi, bağlayıcı ve katkı madde karışımı 
homojen hale getirilmektedir.

Konsantrenin topaklanarak ham pelet haline gelmesini, içer-
diği nem sağlamaktadır. Ham peleti oluşturan taneleri bir 
arada tutan suyun bağlayıcı özelliğidir. Topakların kar topu 
gibi büyümesi konsantrenin nemi ile kontrol edilmektedir.

Karıştırma işleminde konsantreye ilave edilen bağlayıcının görevi 
ham pelet üretimi ve ısıl işlem öncesinde suyun bünyede kalma-
sını ve homojen olarak dağılmasını sağlamaktır. Peletlenecek kon-
santredeki nem oranı %8,5 - 9,0 arasında olup fazla ya da düşük 
nem ham pelet üretim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Peletlemede kullanılan bağlayıcı suyun akışkanlığını düşürücü 
özellikte olması, konsantrenin kimyasal özelliklerini bozmaması, 

yüksek fırında sorun yaratmaması, üretilecek ham demire kadar 
taşınan istenmeyen safsızlıklar içermemesi, üretim sürecine uyum 
sağlaması, kolay bulunabilmesi ve ucuz olması gerekmektedir. 

Bağlayıcı olarak organik maddeler, inorganik kimyasallar ve 
yaygın olarak da konsantrenin ağırlıkça %7 - 8’i kadar bentonit 
kullanılmaktadır.

Yüksek fırının üretkenliğinin ve peletin indirgenebilirliğinin 
artırılabilmesi için karıştırma öncesi konsantreye gerektiğinde 
olivin, kireç, kireçtaşı, dolomit de ilave edilmektedir. Kimyasal 
yapısına bağlı olarak ilave edilen kireç, kireçtaşı ve dolomit 
miktarı ile üretilecek peletin asitlik ya da baziklik değerleri 
ayarlanabilmektedir. Cevherin yapısındaki SiO2, Al2O3 asidik, 
CaO ve MgO’de bazik özellik göstermektedir. Çizelge 1’de 
asidik ve bazik peletlerin özellikleri verilmiştir

Topaklama
Topaklama; homojen hale getirilmiş konsantre - bağlayıcı - 
katkı madde karışımının, çapı +6,3 - 16 mm arası ham pelet 
olarak isimlendirilen topaklar haline getirilmesi işlemidir. 

Ham pelet üretmek için yaygın olarak Resim 1’deki topaklama 
disk veya tamburları kullanılmaktadır. 

Yüksek fırınlar için tenörü yüksek demir cevheri yataklarının yanı sıra 
düşük tenörlü ve istenmeyen safsızlıklar içeren yataklar da işletil-
mektedir. Cevher tenörünün yükseltilmesi ve içerdiği safsızlıklardan 
temizlenmesi için cevherin serbestleşme boyutuna kadar öğütül-
mesi gerekmektedir. Zenginleşme sonrası tenörü %65’in üzerine 
çıkarılmış 100 mikronun altına öğütülmüş konsantre ancak pelet 
veya briket haline getirildikten sonra kullanılabilmektedir.

Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.
yildizn53@gmail.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Kimyasal içeriği, % Asidik pelet Bazik pelet
Fe2O3 96.57 96.23
SiO2 1.46 0.95
CaO 0.59 1.15
MgO 0.30 0.80
Al2O3 0.93 0.25
FeO 0.09 0.25
S 0.002 0.01
P 0.091 0.03

TiO2 0.020 0.30

Baziklik 0.37 1.62

Fiziksel özellikleri
Porozite, % 24.49 23.31

Boyut, d80 12.85 13.10

Boşluk alanı, m2/g 0.517 0.612

Yoğunluğu, g/cm3 3.43 2.67

Çizelge 1: Asidik ve bazik peletin özellikleri
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Topaklama disk ve tamburlarında konsantre - bağlayıcıdan 
oluşan homojen karışım, yuvarlanma esnasında kar topunun 
oluşumuna benzer şekilde büyüyerek topaklar haline gelmek-
tedir. İlk oluşan küçük topaklar ham peletin çekirdeğini oluş-
turmaktadır. Diğer bir büyüme olayı da küçük çaplı çekirdek-
lerin birleşmesi ile gerçekleşmektedir. Büyüyen topaklar disk 
ya da tamburla, kapalı devre çalışan rulolu eleklerin üzerine 
dökülmektedir. Oluşan küçük topaklar devredeki 6,3 mm açık-
lıklı rulolu eleğin altına geçerek, +16 mm boyutundaki ham 
peletler ezilerek devreye geri dönmekte, +6,3 - 16 mm boyutu 
aralığındaki topaklar da ısıl işleme gönderilmektedir.

Ham pelet oluşurken topağın kendi etrafında dönmesiyle 
çekirdek büyürken dönmenin etkisi ile sıkışarak dayanım da 
kazanmakta, bir taraftan da yuvarlanmanın etkisi ile küresel 
hale gelmektedir. Topaklama elekleri, üretilen ham peletlerin 
uygun boyutta olanlarını ayırarak ısıl işlem bölümüne yön-
lendirmektedir. Ham peletler rulo üzerinde dönerek hareket 
ettiğinden daha sağlam ve daha düzgün şekil almaktadır. 

Isıl işlem öncesi plastik özellik taşımayan, boyut dağılmı uygun, 
düzgün şekilli, gerekli dayanıma sahip ham pelet eldesi, iyi bir 
fiziksel özelliğe sahip pelet üretiminin ilk koşuludur. 

Ham pelet, tek katlı 20’ye yakın rulodan oluşmuş elekle ısıl 
işlem ızgarasına beslenmektedir. Ruloların çapı genellikle 100 
mm’den daha küçük, aralarındaki açıklık ise üretilecek peletin 
alt boyutu olan 6,3 mm’dir. Bu nedenle, rulolu besleyici aynı 
zamanda ızgara öncesi eleme işlevini de yerine getirmek-
tedir. Toz, ince boyutlu ya da kırılmış ham peletler rulolu 
eleklerin arasından alta geçerek topaklama devrelerine geri 
gönderilmektedir. 

Şekil 1’de ızgara öncesi kullanılan çift katlı rulolu besleyici 
elekler gösterilmiştir.

Isıl İşlemler 
Isıl işlemin ilk aşamasında, ham peletin dağılmaması için düşük 
hızla kurutulması gerekmektedir. Bağlayıcı, kurutma sürecinde 
suyun ham pelet bünyesinde kalış süresini uzatmakta, kuruma 
hızını düşürerek peletin çatlamasını önlemektedir. 

Peletleme, sinterlemedeki katı - sıvı - katı faz dönüşümü yerine 
daha düşük sıcaklıkta katı - katı fazda kimyasal dönüşüm ile 
yapısal sertleştirme işlemidir. Demir cevheri konsantresinin 
peletlenmesinde yapısal bağ, demir oksitlerin tanesel olarak 
birbirlerine bağlanması ile oluşmaktadır. 

Isıl işlem sürecinde konsantre tanelerinin dokunma noktalarında 
oluşan cüruf bağları, peletin fiziksel dayanımını belirlemektedir. 
Bu nedenle ürün pelet basma dayanımını artırmak için peletlene-
cek konsantrenin 45 mikrona kadar öğütülmesi gerekmektedir.

Peletlemede manyetitin hematit cevherine göre üstünlüğü 
ısıl işlemde ergime sıcaklığının altında oksidasyona uğrayarak 
hematite dönüşmesidir. Bu dönüşüm, “ısı veren” bir tepkime 
olduğundan manyetit cevherinin peletlenmesi için gereken 
ısının belirli bir kısmı bu tepkimeden karşılanmaktadır:

4Fe3O4+O2→6Fe2O3-∆H119kJ/mol

Topaklamada oluşturulan ham peletlerin sıcaklığı, ısıl işlem süre-
cinde ızgarada kademeli olarak yükseltilmektedir. Ortam sıcaklığın-
dan yüksek sıcaklığa aniden sokulması durumunda bünyesindeki 
su hızla buharlaşarak ham peleti terk etmektedir. Suyun ani faz 
değişimi ve buharın hareket hızı ham peleti parçalayarak toz haline 
getirmektedir. Bu nedenle ızgarada sıcaklık geçişi çok önemlidir.

Izgara üzerine belirli yükseklikte serilmiş ham peletler kurutma 
sürecinde çatlamamalı ve ezilmemelidir. Bu nedenle kurutma 
bölümündeki geçiş sıcaklığı ve geçiş süreleri iyi ayarlanmakta-
dır. Ham pelet öncelikle 100ºC civarında yüzey neminden sonra 
da ızgarada 100 - 350ºC sıcaklıkta bünyesindeki kılcal sulardan 
arınmaktadır. 350ºC’den sonra da değişik mineral hidratları 
bozularak ham peletin kurutulması tamamlanmaktadır. 

Peletleme tesislerinde kurutma ve ön ısıtma işlem geçişleri 
birbirinden farklıdır. Sıcaklık geçişleri bazen 2, bazen de 3 ya 
da 4 kademeli olabilmektedir. Peletleme tesislerini birbirin-
den ayıran en önemli farklılıklardan biri sıcaklık geçişleridir. 
Peletlemedeki kademeli sıcaklık geçişlerindeki tüm ısı tesiste 
kullanılarak önemli ölçüde yakıt tasarrufu da sağlanmaktadır.

Sıcaklık yükseldikçe kimyasal bozulmalar devam etmekte, kar-
bonatlar, sülfatlar bozulmakta, kükürt ortamdan uzaklaşmakta 
ve oksitlenme başlamakta, 1.250 - 1.300ºC’de manyetit hematite 
dönüşmektedir. Cevher bünyesindeki cüruf yapıcı minerallerin 
oluşturduğu bağlarla pelet, gerekli mukavemeti kazanmaktadır.

Manyetit cevherinin peletlenmesinde en yüksek sıcaklık 
1.250ºC’dir. Bu sıcaklıkta manyetit oksitlenerek hematite 
dönüşmektedir. Kristal değişimi ve oluşan hematitin kristal  

Resim 1: Topaklama disk ve tamburu

Şekil 1: Izgara öncesi iki katlı rulolu besleyici
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büyümesi sürecinde pelet dayanımı da artmaktadır. 

Hematit cevherinin peletlenmesinde herhangi bir oksidasyon 
ile kristal değişimi söz konusu değildir. Pelet, gerekli mukave-
metini kristal büyümesi ve tekrar kristalleşme ile kazanmak-
tadır. 1.200ºC’ye kadar hematit kendi orijinal kristal yapısını 
korumaktadır. 1.300ºC’de ilk yeni kristal bağları oluşmaya 
başlamakta, 1.350ºC’de tekrar kristalleşme ve kristal büyüme-
leri gerçekleşmektedir. Dönüşüm ve kristal büyümesi pelete 
gerekli dayanımı kazandırmaktadır. Bu nedenle, hematit cev-
herinin peletlenmesi için gerekli ısıl işlem sıcaklığı manyetite 
göre yüksek olup daha fazla enerji gerektirmektedir. 

Kullanılan makinelerin tiplerine ve uygulanan ısıl işleme göre 
peletleme sistemleri; Dikey fırın, yatay ızgara, ızgara-döner 
fırın peletleme sistemleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Dikey fırın peletleme sistemi
Dikey fırın peletleme sistemi 1930 - 40 yılları arasında Amerika 
Birleşik Devletleri ve İsveç’e denenmiş, olumlu sonuç alınmış, 
sonrasında dünyaya yayılmıştır. Kapasiteleri düşük olduğun-
dan günümüzde peletlemede yaygın olarak kullanılmamakta-
dır. Dikey fırınlar bazı değişiklikler yapılarak demir cevherinin 
indirgenmesi için kullanılmaktadır. 

Yatay ızgaralı peletleme yöntemi
Yöntem, 1952’li yıllarda G.Mc.Kee ve AllisChalmers tarafından 
geliştirilmiştir. Fiziksel yapı olarak sinter makinesine benze-
mektedir. Daha sonraki yıllarda demir cevherinin peletlenmesi 
için kurulmuş tesisler geliştirilerek krom, manganez, fosfat gibi 
diğer cevherlerin peletlenmesinde de kullanılmıştır. 

Sistem sürekli dönen döküm paletlerden meydana gelmiş bir 
ızgaradır. Izgara paletlerini sıcaktan korumak için ızgara üzerine ısıl 
işlemden geçmiş soğutulmuş peletten oluşan bir yatak serilmekte, 
ham pelet bu yatağın üzerine beslenmektedir. Klasik peletleme 
sisteminde ızgara sıcaklığa bağlı olarak; Kurutma, ön ısıtma, yanma 
ve soğutma olarak 4 temel ısıl işlem bölgesine ayrılmıştır.

Hematitin peletlemesinde, ızgaranın “yanma bölgesi”nde 
sıcaklık 1.300 - 1.350ºC civarındadır. Daha yüksek sıcaklıkta, 
peletlerin yumuşama ve birbirine yapışma riski vardır. Bu 
nedenle yanma bölgesinin sıcaklığı, peletleme işleminde kont-
rolü gereken en önemli süreç değişkenidir.

Izgarada, bölümler arasındaki hava akışının ham pelet yatağı-
nın üstünden altına doğru olanlar “downdraft”, alttan emişli 
kurutma, alttan üste doğru olanlarda da “updraft”, üstten 
emişli kurutma olarak isimlendirilmektedir. 

Alttan emişli kurutmada hava akışı yukarıdan aşağıya doğru 
olduğundan hava basıncının etkisiyle yatağın altındaki peletler 
ezilerek çamur haline gelebilmektedir. Bu da yatağın geçirgen-
liğinin azalmasına neden olmaktadır. Üstten emişli kurutmada 
da hava akışı alttan üste doğru olduğundan yatak gevşeyerek 
geçirgenliği artmaktadır. Ancak hava hızı basınç farkının iyi 
kontrol edilmemesi durumunda ham peletin havayla sürük-
lenme riski vardır. 

Hareketli ızgara peletleme sistemine iyi bir örnek olan 
Malmberget tesisinde manyetit ve hematit karışımı apatitli 
demir cevheri zenginleştirilerek peletlenmektedir. Cevher yata-
ğında manyetitin tenörü %43,6 Fe olup, yatağın bazı bölgele-
rinde hematit cevherinin yoğunlaştığı görülmektedir. Yataktaki 
apatitmiktarı da çok değişken olup ortalama P %0,8 civarındadır. 

Peletleme sürecindeki özellikle basınç, hava akışı ve ısı ölçüm 
cihazlarındaki duyarlılık, ölçümler arasındaki ilişkiyi sağlayan hızlı 
bilgisayarların kullanımı süreç kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

Izgara-Döner Fırın Peletleme Sistemi
Izgara - döner fırın peletleme sistemi üzerindeki çalışmalar 
1950’li yıllarda AllisChalmers firması tarafından başlatılmış, 
1960’lı yıllarda ilk endüstriyel uygulama gerçekleştirilmiştir. 
İlk uygulamada; ızgarada iki bölme yapılmış, soğutucudaki 
ısı kullanılmamıştır. Sonraki yıllarda daha ekonomik ve kaliteli 
pelet üretmek için soğutucudan kazanılan ısı ızgarada kulla-
nılmış, kurutma ve ön ısıtma bölümü üç bölmeye ayrılarak iyi 
bir sıcaklık geçişi sağlanmıştır. İlk kurutma bölümü de üstten 
emişli olarak düzenlenmiş, kurutma için uygun bir ortam hazır-
lanmıştır. Günümüzdeki tesislerde kurutmada sıcaklık geçişi 3 
ya da 4 kademede gerçekleştirilmektedir ve tesiste açığa çıkan 
ısının tamamı peletleme sürecinde kullanılmaktadır. 

Şekil 4’te AllisChalmers’a ait üç bölmeli ızgaralı peletleme sis-
temi gösterilmiştir.

Yatay ızgara peletleme yönteminde ham pelet yatağı ızgaraya bes-
lendikten sonra soğutuluncaya kadar hareketsiz kalmaktadır. Bu 
nedenle ızgara kesitinde, kenar ile orta bölgeler ve yatağın üstü ile 
altı arasında az da olsa ısıl işlem farklılığı gözlenmektedir. Hareketli   Şekil2: Üstten ve alttan emişli kurutma ızgaraları

Şekil 3: Malmberget pelet tesisi
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ızgara - fırın peletleme yönteminde peletler fırında karıştığından 
fiziksel olarak daha kaliteli pelet üretimi söz konusu olmaktadır.

Soğutma
Hareketli ızgaralı peletleme sistemlerinde pelet, ızgaranın son 
bölümünde soğutulmaktadır. Izgara - döner fırın peletleme 
yönteminde ayrı bir soğutucu kullanılmaktadır. 

Isıl işlem sonucu oluşan peletin sıcaklığı 1.250 - 1.300ºC civa-
rındadır. Soğutma işlemi için atmosfer havası sıcak pelet yata-
ğının altından fanlarla verilmektedir. Soğutucuda peletlerin 
sıcaklığı 80 - 110ºC’ye düşürülürken pelet yatağından geçer-
ken ısınan yaklaşık 1.050-1.125ºC sıcaklıktaki hava, kurutma 
ve ön ısıtma bölümlerinde kullanılmaktadır. Bu havanın ısıl 
işlemde kullanılması pelet üretim maliyetini düşürmektedir. 
Manyetitin peletlenmesinde kullanılan kalorifik değer yaklaşık 
10.000 kcal/kg olan fuel-oil tüketimi 7 kg/ton pelet altındadır.

Testler ve laboratuvar deneyleri 
Demir cevheri ile ilgili yapılacak testler ISO, International 
Standards Organization tarafından belirlenmiştir. 

Peletleme sürecinde yapılan bazı testler şunlardır: “Ham pelet 
düşürme sayısı, basma dayanımı, elek analizleri”, “pelet basma 
dayanımı”, “tambur testi”, “indirgeme”, “dinamik yöntemle 
düşük sıcaklıkta indirgeme ve dağılma”, “düşük sıcaklıkta statik 
indirgeme”, “yük altında indirgeme testleri”, “pelet elek analiz-
leri”, “yapışma testi”, “mikroporozite.

Ham pelet düşürme sayısı testinde ham peletler 45 cm yükseklik-
ten çatlayıncaya kadar ser best halde düz temiz bir zemine bıra-
kılarak çatladığı düşme sayıları tespit edilmektedir. Çatlamanın 
oluştuğu ortalama sayı ham pelet düşürme sayısıdır. Bu sayının 
ham peletin ısıl işlem bölümüne ulaşıncaya kadar, bir banttan 
diğer banta dö külme sayılarından fazla olması gerekmektedir. 

Plastik ham pelet, oluşan yatağın hava geçirgenliğini düşür-
düğünden istenmemektedir. Şekil 5’te uygun ve plastik özellik 
taşıyan ham peletin ızgara üzerinde kesiti gösterilmiştir.

Üretilmiş peletlerin taşınma, stoklanma ve yüksek fırında şarj 
ağır lığı altında ezilip kırılmaması için hızı 10 mm/dakika olan, 
biri sabit diğeri hareketli, düz yüzeyli preste basma dayanım-
ları ölçülmektedir. Peletlerin basma dayanımının en az 225-
250 kg/pelet olması gerekmektedir. 

Resim 2’de basma dayanımı test cihazı gösterilmiştir.

İndirgeme testi, peletin yüksek fırında ya da sünger demir 
üretiminde indirgenebilme özelliğinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmaktadır. Test için numune, belirli ortamda indirgenerek 
peletteki ağırlık kaybı belirlenmektedir. Test sonunda da pelet-
teki toplam ağırlık kaybı ya da kimyasal yapısından indirgeme 
değeri hesaplanmaktadır.

Sonuç
2013 yılında 850*103 ton demir cevheri ihraç edilirken aynı yıl 
8,2*106 ton cevher ithal edilmiştir. Ülkemizde entegre demir 
çelik tesisleri yerli üreticileri korumamakta, yerli cevherlere 
ithal cevher için ödediklerinden düşük fiyat vermektedir. 
Diğer taraftan dünyada işletildiği, zenginleştirildiği ve çelik 
üretiminde kullanılabildiği halde ülkemizde benzeri özellikli 
yataklar “sorunlu(!)” oldukları gerekçesiyle uzun yıllardan bu 
yana atıl bırakılmıştır. Bu yataklar günümüzde işletilerek üreti-
len cevher ihraç edilmektedir. Temennim önümüzdeki yıllarda 
entegre demir - çelik tesislerinin öncülüğü ve yerli madenci-
lerin desteğiyle ülkemizde pelet ve sünger demir tesislerinin 
kurulması, aynı süreçte zenginleştirme, peletleme, sünger 
demir ve çelik üretiminin gerçekleştirilmesidir. 
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Şekil 4: Üç bölmeli ızgara fırın peletleme tesisi

Şekil 5: Ham peletin ızgara üzerindeki kesiti

Resim 2: Basma dayanım testi
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Delme-Patlatma 
Yöntemiyle Katlar Arası 
Kuyu Açma Uygulaması

B
alıkesir’de bulunan yer altı kurşun - çinko işletmesinde 
havalandırma, elektrik ve su drenaj tesisatlarını geçir-
mek üzere, üretim katları arasında bağlantı kuyuları 
açılması planlanmıştır. Bu bağlantı kuyularının açıl-

ması tek seferde uzun deliklerle patlatılarak yapılmıştır. Kuyu 
açma çalışması yapılan kayaç, dasit ve kireçtaşından meydana 
gelmektedir. 

Havalandırma kuyusu açma işlemlerinde; kot farkının artma-
sından dolayı açılan deliklerin zamanla su dolmasından kay-
naklı sıkıntılar ile karşılaşılmış, çeşitli patlayıcı madde seçenek-
leri değerlendirilmiş, şarj yüksekliğinin artırılması sağlanarak 
patlayıcı maddenin yüksek nemden ve sudan etkilenmemesi 
sağlanmıştır. Çalışılan kayaçlar; oldukça sert yapısı nedeniyle 
patlatma çalışmalarında yüksek özgül şarj uygulanmıştır.

Bu çalışmada; ocak şartlarının yanı sıra, 12 metreyi bulan delik-
lerin bir seferde patlamasını sağlayacak şekilde uygun delik 
paterninin tasarımı, bu paternin hassas bir şekilde delinmesi, 
gecikme aralıklarının belirlenmesi ve titiz bir çalışma ile uygu-
lanması detaylı olarak sunulmuştur.

Balya Yer altı Kurşun Çinko İşletmesi
Balıkesir’de bulunan kurşun - çinko maden yatağı, Marmara 
Bölgesi içinde, Balıkesir - Çanakkale, Balıkesir - Gönen devlet 
karayolları kavşağında, Balıkesir il merkezinin 49 km kuzeybatı-
sındaki il sınırları içindedir.

Dünyanın büyük kurşun - çinko maden yataklarından birine 
sahip olan ve 1920’lerdeki 30.000 nüfusuyla, ülkemizde elekt-
riğin 1901 yılında, İmparatorluk sarayından sonra ilk kez kulla-
nıldığı yer olan ve Cumhuriyet tarihi madenciliğinin başlangıç 
noktası olarak değerlendirilmeyi hak eden ilçe; uzun bir ara-
dan sonra özel şirketlerin yatırım kararıyla kurşun - çinko yer 
altı işletmesinde çalışmaya başlamış ve eski parlak günlerine 
geri dönmüştür (Kırmızıtaş, A., 2003, Balya hakkında notlar, 
TMMOB JMO).

Kes - doldur yer altı üretim yöntemiyle çalışılan işletmede; 
artan kot farkından dolayı havalandırma problemi sıkıntısı 
olmuş ve bu problemin, katlar arası havalandırma kuyuları 
açılarak çözülmesi amaçlanmıştır.

Katlar Arası Kuyu Açma İşlemleri İçin Hazırlık Çalışmaları 
Delik Delme Çalışmaları
Madencilikte katlar arası kuyu; cevher ve dolgu malzemesi 
nakliyesi, personel taşınması, çeşitli ekipmanların nakli ve 
havalandırma amaçlı olarak dikey ya da eğimli olarak açılmak-
tadır. (Olofsson)

Katlar arası patlatmalarda, yüzey patlatmalarına göre kesit daral-
dığı için delikler açılırken delikler arası mesafe ve delik çapı bir-
birlerine daha yakındır. Kuyu açmada kullanılan patlayıcılar daima 
suya dayanıklı olmalıdır. Delik delinen formasyon kuru olsa bile 
her zaman açılan patlatma deliklerinde su kalabilir. (Olofsson)

Murat Avcı
Maden Mühendisi
Yavaşçalar AŞ
murat.avci@yavascalar.com.tr

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Resim 1. Vagon-Drill Delici Makine



Katlar arası kuyu açma işlemlerinde en önemli faktörlerden 
biri de delik açma işlemidir. Delik dizaynındaki sapma ve yanlış 
açılan delikler yer altı atımlarında telafi edilemeyecek sorun-
lara neden olmaktadır.  Bu durum göz önüne alınarak delikler 
açılmadan önce; delik yerleri topografların yardımıyla işaret-
lenerek delici makine operatörüne gerekli bilgiler verildikten 
sonra delik delme işlemlerine başlanılmıştır.

Katlar arası delik açma işinde; Simba marka baş yukarı delen 
delici makinesi yerine, baş aşağı delik delebilen, delik sapması 
fazla olmayan, galeri kesitine sığabilecek boyutlara sahip olan 
vagon drill delici makineden faydalanılmıştır.

Delik Delinecek Yerlerin Betonlanması
Başarılı bir kuyu açma işlemi için iyi delinmiş deliklerin katkısı 
hiç şüphesiz çok büyüktür. Bu nedenle tekerlekli yürüyüş takı-
mına sahip olan vagon drill model delici makinenin manevra-
sını kolaylaştırıp, patlatmada ihtiyacımız olan sağlıklı delikleri 
delmesi için zeminin girinti çıkıntılarının bertaraf edilip, çok az 
da olsa eğim farkını eşitlememiz gerekliydi. Bunun için patla-
tılacak olan kuyunun tabanı delik delme işlemi başlamadan 
önce beton atılarak zemin düzlenmiştir.

Delinen Deliklerin Borulanması
Açılan deliklerin patlatma anına kadar sağlam kalabilmesi, 
patlatmanın başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi-
dir. Yer altında, su gelirinin fazla olması nedeni ile olası delik 
göçmelerinin önüne geçilmesi ve ana şarj elemanı olarak kul-
lanılan anfonun su ve nem ile temasını kesmek amacıyla delik 
çapına yakın çapta borular ile patlatma delikleri borulandı. 

Resim 2. Zeminin Betonlanması

Resim 3. Açılan Deliklerin Borulanması
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Katlar Arası Kuyu Açma Patlatma Tasarımı (Serbest Yüzey 
Oluşturulması)
Katlar arası kuyu açma işleminde başarılı bir patlatma için 
öncelikle uygun hacimde serbest yüzey oluşturulması gerek-
mektedir. Delme - patlatma ile oluşturulması planlanan serbest 
yüzey, paralel delik, v - cut ve piramit cut yöntemi ile açılabilir.

Bu aşamada piramit cut yönteminde, kuyunun kilitlenme teh-
likesi ve v - cut yönteminde de göbek deliklerinin hassas bir 
şekilde eğimli delinmesi gerekliliğindeki zorluklar göz önüne 
alındığında, kuyu atımı için en uygun yöntemin, paralel delik 
çekme yöntemiyle patlatma olduğu tespit edilmiştir.

Uygulama Öncesi
İşletmede çalışılan şartların göz önüne alınarak yapılan pat-
latma tasarımının uygulanabileceği katlar seçildi.

Patlayıcı ve Ekipman Seçimi 
Patlayıcı Maddeler
Çalışma alanları normalden daha dar olduğu gibi geniş çaplı 
olarak da açılan kuyularda nemin ve gürültünün fazla olma-
sından dolayı, kuyu açmak en zor ve riskli patlatma işlerinden 
biridir. Borulama işlemleri uygulanmadan önce, ana patlayıcı 
olarak anfo kullanılması planlanmıştı. Ancak açılan deliklerde 
su geliri ve nemin olmasından dolayı ilk kuyu patlatmasında 
yemlemeye duyarlı Yavex 65x500 7500 ürünü kullanılmıştır.

Yapılan uygulamada, Emülsiyon Patlayıcının yoğunluğunun 
yüksek olmasından dolayı delik içinde kolon şarj yoğun-
luğunu sağlamak için yüksek miktarlarda patlayıcı madde 
kullanılmıştır.

Yüksek miktarda kullanılan patlayıcı madde miktarını azaltmak 
amacıyla nemli ve sulu delikler borulanarak patlayıcı madde 
yoğunluğu az olan anfo kullanılmıştır. 

Şekil 1.Delme Patlatma Delik Dizaynı

Şekil 2.Delme Patlatma Delik Dizaynı

Formasyon: Dasit

Patlatma Yöntemi: Paralel Çekme

Delik Durumu: Sulu ve Nemli

Kuyu Çapı: 5,00 m

Delik Boyu: 12,00 m

Delik Sayısı: 37 adet

Delik Çapı: 89,00 mm

Deliklerde Emülsiyon Patlayıcı Yoğunluğu 5,43 kg/m

Ana Patlayıcı Emülsiyon Patlayıcı

Yemleme Yavex Gold 150 38x370

Ateşleme Sistemi Austin Ts 12 m

Yüzey Bağlantı İnfilaklı Fitil (5g/m)
 

Çizelge 1. Yemlemeye Duyarlı Yavex 65x500 7500 ile Şarjlanan Kuyu Verileri 

Şekil 3.Emülsiyon Patlayıcı İle Şarj Dolumu

Formasyon: Dasit ve Kireç Taşı

Patlatma Yöntemi: Paralel Çekme

Delik Durumu: Sulu ve Nemli

Kuyu Çapı: 5,00 m

Delik Boyu: 12,00 m

Delik Sayısı: 37 adet

Delik Çapı: 89,00 mm

Delik Boru Çapı: 65,00 mm

Deliklerde Emülsiyon Patlayıcı Yoğunluğu 2,53 kg/m

Ana Patlayıcı Yavex Anfo

Yemleme Yavex Gold 150 38x370

Ateşleme Sistemi Austin Ts 12 m

Yüzey Bağlantı İnfilaklı Fitil (5g/m)
 

Çizelge 1. Yemlemeye Duyarlı Yavex 65x500 7500 ile Şarjlanan Kuyu Verileri 



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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Katlar Arası Kuyu Açma Patlatma Tasarımı (Ateşleme 
Sistemi Gecikme Paterni Seçimi)
Planlanan patlatmaların tamamında gecikmeli elektriksiz (non 
- elektrik) kapsüller kullanılmıştır. Kuyu açma işlemlerinde top-
lam 13 seri gecikme sistemi kullanılmıştır.

Kuyu patlatmalarında öncelikle, uygun hacimde serbest 
yüzey oluşturulması için sağlam delikler ve optimum özgül 
şarjın yanında gecikme paterni de çok önemlidir. Yapılan 
uygulamada 4 adet boş paralel kesme deliği bırakılarak, diğer 
deliklere uygun gecikme verilerek ve şarj edilerek patlatmaya 
hazırlanmıştır..

Uygulama Sonuçları
Balya, kurşun - çinko İşletmelerine ait yer altı ocağında; hava-
landırma, elektrik ve su drenaj tesisatlarını geçirmek üzere, 
üretim katları arasında bağlantı kuyuları açılması çalışma-
larında 10 adet patlatma yapılmış olup tüm patlatmalarda 
büyük boş paralel delik çekme metodu uygulanmıştır. Tüm 
patlatmalarda, delik yerlerinin topograflar tarafından işaretle-
nip patlatma evresine kadar geçen süreçte hassas bir şekilde 
uygulama yapılmıştır ve halen şirket çalışanları ile uyumlu bir 
şekilde çalışılmaya devam edilmektedir. 

Kaynaklar
1. Olofsson, Stig O., 1988. Applied Explosives Techonology for   Construction and 

Mining, Arla, Sweden, (160-171 s.)
2. ISEE, 1998 Blasters Handbook, Cleveland, Ohio ,ABD(469-472 s)

Şekil 4.Anfo ile Şarj Dolumu

Şekil 5.Göbek Çektirme Bölgesi Gecikme Dizaynı

Resim 4. Kuyu Patlatma Öncesi Hazır Olan Delikler

Resim 5. Delme Patlatma İle Açılan Kuyu



Industrial Technology 
Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas

Putzmeister Makina San. ve Tic. A.Ş.
Arnavutköy/İstanbul/TÜRKİYE
İlgili: Erhan HAKAN – Türkiye Satış Müdürü
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Cep:  +90 (533) 167 39 11
E-mail: hakane@putzmeister.com.tr
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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
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Madencilikte Yığın Liçi
(Heap Leaching) Uygulamaları

Makale
www.madencilik-turkiye.com

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

Yığın liçini 
bu kadar 

önemli kılan
 etmen, 

ilk yatırım 
maliyetinin 

düşüklüğüdür

Tintaya Bakır - Altın Madeni, Peru

Y
ığın liçi, sıradan yöntemlerle değerlendirilemeyen, 
düşük tenörlü cevher ve artıkların ekonomik ola-
rak değerlendirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
bir uygulamadır. Bu uygulamalar, özellikle üretim 

yapılan tesislere oldukça uzak mesafelerdeki, düşük tenörlü 
ve küçük rezervli yatakların değerlendirilmesinde her geçen 
gün artan bir öneme sahiptir. Bunun yanında, çoğu kez 
yüksek tenörlü ve küçük rezervli yataklar için de uygulana-
bilmektedir. Halen özellikle altın ve gümüş, bakır ve uranyum 
cevherleri olmak üzere bu konudaki araştırma ve uygula-
malar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başarıyla 
sürdürülmektedir.

Madencilik sektörünün özellikle son yıllarda gelişmesi ve yeni 
açılan madenlerin devreye alınmasıyla yığın liçi madenciliği de 
maden endüstrisine doğrudan giriş yapmıştır. Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de 
liç madenciliğine karşı bazı 
tepkiler gösterilse de güven-
lik açısından tüm önlemleri 
alınmış bir işletmenin olum-
suz bir durum ile karşı karşıya 
kalması neredeyse imkansız 
gözükmektedir. Burada 
önemli olan nokta, tekniğin 
ve alınan önlemlerin halka iyi 
anlatılmasıdır.

Yığın liçi madenciliği, ülkemiz madenlerinin birçoğunun 
küçük rezervli ve düşük tenörlü olduğu göz önüne alındı-
ğında yer altı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması 
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden yer altı 
kaynaklarından maksimum seviyede faydalanabilmemiz için 
maden endüstrimizde yığın liçi uygulamalarının kullanılması 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Yığın Liçi Yönteminin Uygulanması
Yığın liçinden başarılı sonuç alabilmek için yığının kuralına 
uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, hazır-
lanan yığının yeterince geçirgen ve gözenekli olması, aranan 
en önemli özelliklerdir. Yığının hazırlanmasında bazı noktalara 
özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Yığının hazırlanması sırasında ince ve iri taneli malzemelerin 
ayrışmaya uğraması büyük ölçüde engellenmelidir. Aksi tak-
dirde çözelti iri tanelerin çok olduğu bölgelerde daha hızlı aka-
cak ve ince tanelerin belli noktalarda birikmesi nedeniyle yatay 
yönde geçirgen olmayan bir bölge oluşmasına neden olacaktır.

Bir önemli husus da yığının tabakalar halinde hazırlanmama-
sıdır. Bu kurala uyulmaması durumunda, her tabakanın hazır-
lanması sırasında bir sıkıştırma söz konusu olacağı için yığının 
geçirgenliği ve gözenekliliği olumsuz yönde etkilenecektir.

İnce taneli malzeme yığına mümkün olduğunca düzenli ola-
rak dağıtılmalıdır. Özellikle 150 mikron tane büyüklüğündeki 
malzeme büyük sorunlara neden olmaktadır, ince taneli 



Anagold, İliç Altın Madeni, Erzincan

malzemenin bol bulunması durumunda ayrışmayı büyük 
ölçüde önlemenin ve geçirgenliği de olumlu yönde etkileme-
nin tek yolu ince tanelerin iri tanelere bağlanmalarını (topak-
laştırma - aglomerasyon) sağlamaktır.

Topaklaştırma (Aglomerasyon)
Bol miktarda kil ya da 150 mikron taneler içeren bir malzeme-
nin yığın liçi için mutlaka bir ön işlemden geçirilmesi gerek-
mektedir. Bu ön işlemin amacı malzemeyi su ya da kireç, 
portland çimentosu vb. bağlayıcının varlığında topaklaştırma 
işlemi ile ince tanelerin iri tanelere bağlanmasını sağlamaktır. 
Ancak böyle bir işlem sonunda yığındaki liç çözeltisinin akı-
şına bir düzenlilik kazandırabilmektedir. 

Topaklaştırma işlemi, temel olarak aşağıda belirtilen adımlar-
dan oluşmaktadır:

 • Cevherin kırılması

 • Kırılmış cevherin 4 - 12 kg/ton dolayında portland çimentosu (ya 

da başka bir bağlayıcı) ile karıştırılması

 • Malzemenin birbirine bağlanmasına yetecek miktarda (yaklaşık 

ağırlıkça % 10) su ya da siyanür çözeltisi eklenmesi

 • Topakların 24 - 48 saat boyunca kuru hava ortamında kür işlemine 

tabi tutulması.

Yığının Hazırlanması
Liç işlemine tabi tutulacak cevher, ufaltıldıktan sonra ocaktan liç 

yapılacak alana taşınır ve geçirimsiz hale getirilmiş zeminin üzerine 
yığılır. Yığının üst kısmı düzleştirilir. Çözücü, pompalar yardımıyla 
yığının üst kısmına sulama ve yağmurlama biçiminde verilirken, 
günümüzde bu işlem damlatma yöntemiyle de gerçekleştirilmek-
tedir. Drenaj yoluyla toplanan çözelti yine pompalar yardımıyla 
yığının üzerine tekrar beslenir. Bu devridaim işlemi çözelti içeri-
sinde belli bir cevher konsantrasyonuna ulaşmak için yapılır.

Liç alanına yığılan cevherin tane boyut aralığı geniş ve cevher 
yığıldığı alanda homojen değil ise yığına beslenen liç çözeltisi 
iri tanelerin aralarındaki boşluklardan akarak yığını terk eder. 
Liç çözeltisi yığının tamamına temas etmemiş yani ‘’kısa devre’’ 
yapmış olur. Bu durumu engellemek içinde aglomerasyon 
işlemi uygulanmaktadır.

 Tüm Veriler 
 Tüm Yazılımlar 

 Tüm Operasyonlar 

Maden endüstrisinde yer alan bütün disiplinlere ait yazılımların verilerini dinamik olarak tek 
bir platformda bir araya getiren, depolayan; 3 boyutlu modelleriyle birlikte tüm teknik verileri 

görselleştiren, anlık olarak Dünya üzerinde herhangi bir yerden tüm birimlere erişimi 
mümkün kılan maden operasyonlarının en geniş kapsamda tek elden analizine, kontrolüne, 

raporlanmasına ve yönetimine imkan veren devrim niteliğindeki; 

www.MineRP.com 
info.tr@minerp.com 

- AFRİKA     - AVUSTRALYA     - KUZEY AMERİKA     - GÜNEY AMERİKA     -  AVRASYA 
                                                                                                                 İstanbul: 0 216 468 8868 
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Tüprag, Kışladağ Altın Madeni, Uşak

Yığın Liçine Uygunluğun Belirlenmesi
Düşük tenörlü altın ve gümüş gibi cevherlerin siyanürleme 
yoluyla yığın liçi işlemine tabi tutulabilmeleri için bazı özel-
likleri taşımaları gerekir. Buna göre cevherdeki maden içeren 
tanecikler tercihen çok ince tane boyunda olmalıdır. Altın, 
gümüş vb. tanecikler doğal gözenekliliklerine bağlı olarak ya 
da boyut küçültme işleminden sonra siyanür çözeltisinden 
kolaylıkla etkilenebilmelidir. 

Eğer altın ve gümüş açısından bakılırsa cevherde kısmen 
oksitlenmiş Cu, Fe, Zn, As ve Sb sülfürler gibi, siyanür tüketen 
safsızlıklar ve karbonlu bileşikler bulunmamalıdır. Ortamda 
bulunması mümkün organik bileşikler, yağlar, flotasyon reak-
tifleri vb. maddeler oksijen tüketimine neden olacakları için 
özünme tepkimesi etkinliğini azaltmaktadırlar.

Cevher içinde asit oluşturan bileşikler ve liç çözeltisinde de CO2 
bulunmamalıdır. Bu tür bileşikler zehirli HCN gazı oluşumuna 
neden olmaktadırlar. Bu etki kireç ya da sodyum hidroksit 
eklemesi ile pH 10 - 11 arasında tutularak önlenebilmektedir. 
Ancak, asit oluşturan bileşik miktarının artması kireç tüketimi-
nin artmasına neden olmaktadır. 

Cevherin kil ya da çok ince taneli malzeme içeriğinin, yığındaki 
çözelti akış hızını ve düzenini bozucu miktarlarda olmaması ya 
da aglomerasyon yoluyla bu duruma önlem alınması gereklidir.

Altın Cevherinin Üretiminde Siyanür Kullanımı
Suda altını çözebilen çok az sayıdaki kimyasaldan birisi 
olması nedeniyle cevherden altının elde edilmesinde teknik 
bakımdan tercihi zorunlu olan siyanür, kolayca bulunabilen 
sıradan bir sanayi kimyasalıdır. Siyanür, 1887 yılından beri altın 
madenciliğinde kullanılmakta, günümüzde de altın eldesinde 
tüm dünyada güvenli bir şekilde kullanılarak yönetilmektedir. 

Altın madenciliğinde genellikle % 0,01 ila % 0,05 siyanür içeren 
çok seyreltik çözeltiler kullanılmaktadır. Altın madenciliğinde 
kullanılan sodyum siyanür, hidrojen siyanürden (HCN) elde 
edilmektedir. Dünyadaki yıllık HCN, üretimi 1,4 milyon ton 
civarındadır. Bu HCN’in yaklaşık % 13’ünden madencilik sek-
töründe kullanılan sodyum siyanür üretilmektedir. HCN’in 
geri kalan % 87’si çeşitli sanayi sektörlerinde tüketilmektedir. 
Siyanür, naylon ve plastik imalinde, tekstil sanayinde, metal 
işleme ve kaplamada, galvanizlemede, madencilikte, kuyum-
culuk ve mücevhercilikte, ilaç sanayinde ve tarımsal kimyasal-
larda ve fotoğrafçılıkta kullanılmaktadır. 

Toksik bir madde olduğu bilinen siyanür, çağdaş yaşamın vaz-
geçilemez ve son derece yaygın olarak kullanılan bir kimyasal 
maddesidir. Siyanürün güvenli kullanımı, sağlıklı yönetim 
uygulamalarının yürürlüğe konması ile sağlanabilmiştir. Gerek 
kimya sanayi ve gerekse madencilik sektöründeki sorumlulu-
ğunun bilincinde olan şirketler, siyanürün güvenli kullanımı 
için risk yönetimi sistemlerini kullanmaktadırlar. Altın maden-
ciliğinde siyanürün üretilmesi, taşınması, depolanması ve kul-
lanılmasında uyulması gereken uluslararası kurallar mevcuttur. 

Siyanürle ilgili risklerin çalışanlara ve halka duyurulması, sağlıklı 
yönetim uygulamalarının esasıdır. Siyanürün çevresel akıbeti 
çok iyi incelenmiştir. Siyanür, mevzuatlarla sıkı bir şekilde kont-
rol altında tutulmaktadır ve siyanür ile üretim yapılan şirketler 
tarafından risk yönetimi ile ilgili etraflı literatür bulunmaktadır. 
Risk iletişimi yoluyla şirketler tarafından gerek tesisteki çalışan-
lara gerek halka siyanür hakkında bilgiler verilmektedir. 

Altın gibi gümüşün de elde edilmesinde siyanür kullanılmakta-
dır. Her iki cevherin de liç yöntemiyle elde edilmesi için bazı farklı 
yöntemler mevcuttur. Altın ve gümüş içeren bir liç çözeltisinde 
cevherin kazanımı için aşağıdaki yöntemler tercih edilmektedir:

Merril - Crowe Çöktürme Yöntemi
Altın ve gümüş içeren siyanür çözeltisi berraklaştırma ve oksi-
jenin uzaklaştırılması (de-aeration) işlemlerine tabi tutulduktan 
sonra ortama çinko tozu eklenerek gerçekleştirilir. Bu işlem sonu-
cunda altının ve benzer şekilde de gümüşün çökelmesi sağlanır. 

Sodyum Sülfürle Çöktürme Yöntemi
Bu yöntem, cevherdeki Ag/Au oranının çok yüksek olması 
durumunda tercih edilmektedir. Altın ve gümüş içeren siyanür 
çözeltisine sodyum sülfür eklenerek gümüş, seçimli olarak 
gümüş sülfür halinde çöktürülmektedir. Filtrasyon yoluyla 
gümüşün ayrılmasının ardından altın içeren çözelti genellikle 
karbon yüzeyine soğurma yoluyla değerlendirilmektedir.

Aktif Karbon Yüzeyine Soğurma Yöntemi
Bu yöntemde, yaklaşık 1000 m2/g yüzey alanına sahip aktif 
karbonun siyanür çözeltilerindeki altın ve gümüş iyonlarını 
yüzeyine soğurabilme özelliğinden yararlanılmaktadır.

Ülkemizde ve Dünyada Gerçekleştirilen Yığın Liçi 
Uygulamalarından Bazı Örnekler
Tüprag - Kışladağ Altın Madeni
Uşak ili Eşme ilçesinde faaliyet gösteren Tüprag Metal 
Madencilik’e ait Kışladağ Altın Madeni’nde yığın liçi prosesi 
ile altın üretimi yapılmaktadır. Açık ocak madenciliği ile çıka-
rılan cevher üç aşamalı kırma işlemine tabi tutulduktan sonra 
kırılan cevhere kireç ve su eklenerek, yığın liçi prosesinden 
önce cevherin kısmen aglomerasyonu ve yığın liçi operas-
yonu boyunca ihtiyaç duyulan pH düzeyi (10 - 11) sağlanır. 



  ( arial black bold italik)    
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Zijinshan Gold, Bakır Madeni, Çin

Kırılan cevherler bant taşıyıcılar vasıtasıyla yığın liçi yapılacak 
alana taşınarak bu alanda en fazla 10 metre yükseklikte taba-
kalar halinde yerleştirilir. Tabakalar halinde yığılmış cevhere 
yüksüz çözelti damlatılır ve yığın içinden süzülen çözelti altın 
ve gümüşü çözerek metal-siyanür kompleksleri oluşturur. 
İçinde altın barındıran yüklü çözelti yığın liçi alanı tabanın-
daki borular sayesinde toplanarak yüklü çözelti havuzuna 
ulaştırılır. Bu havuzdan, yüklü çözelti altın zenginleştirmesi 
işlemi için ADR ünitesine transfer edilmektedir.

Yığından süzülen çözelti, altın ve gümüşün çözünmelerini 
sağlamakta ve oluşan yüklü çözelti karbon adsorpsiyonu, 
basınçlı sıyırma, elektroliz ve ergitmeyi içeren standart bir 
prosese tabi tutularak zenginleştirilmektedir. Söz konusu 
işlemler sonucunda ise son ürün olarak dore altın üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Koza Altın İşletmeleri - Himmetdede Altın Madeni
Koza Altın İşletmeleri’ne ait Himmetdede Altın Madeni 2013 
yılında faaliyetlerine başlamıştır. Açık ocak yöntemiyle cevher 
üretimi gerçekleştirilen işletmede Koza Altın İşletmeleri tara-
fından ilk kez yığın liçi ile altın üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Yığın liçi yöntemi ile altın üretilen ocakta yılda ortalama 6 mil-
yon ton cevher kırılarak yığın alanına serimi gerçekleştirilmek-
tedir. Himmetdede Altın Madeni’nden yığın liçi uygulaması ile 
yılda ortalama 100 bin ons altın üretimi planlamaktadır.

Zijinshan Bakır Madeni - Çin Halk Cumhuriyeti
Zijinshan Bakır Madeni, Çin’in en büyük kalkozin yatağıdır. 
Madende 1998 yılında biyo-yığın liçi uygulaması ile bakır elde 
edilmesine dönük çalışmalar başlatılmıştır. 2000 yılı sonunda 
inşa edilen pilot tesis ile yılda 300 ton katot bakır üretimi ger-
çekleştirilmiş, 2002 yılında yaşanan kapasite artışı ile üretim 
yılda 1.000 tona çıkarken 2005 yılı sonunda bu rakam yılda 
10.000 ton katot bakır üretimine kadar çıkmıştır.

Bakterilerin kullanılması ile gerçekleştirilen biyo-yığın liçi ile bakır 
elde edilmesi çalışmalarına tüm dünyadaki en önemli örnekler-
den birisi Zijinshan Bakır Madeni’dir. Bu uygulama siyanürle altın 
ve gümüş elde edilmesindeki gibi yığın haline getirilen cevherlere 
üstten besleme ile gerçekleştirilirken, bakır cevherinin kazanılma-
sında örnek zenginleştirme yöntemlerinden biridir. 

Sonuç
Bir ülkenin kalkınmasında rol oynayan en önemli faktörlerden 
biri o ülkenin yer altı kaynaklarının zenginliğidir. Bu yer altı 
kaynaklarının varlığı kadar ekonomik olarak kullanılması da 
büyük önem arz eder. Ekonomiye kazandırılacak bir maden 
işletmesi için de dünyada kullanılan son teknolojinin uygu-
lanması işletmenin verimini arttıracağı gibi maliyetlerde de 
önemli miktarda tasarrufa sebep olur.

Madencilikte liç işlemleri de bir işletmenin verimli ve düşük mali-
yetle işletilmesinin yolunu açan önemli bir cevher zenginleştirme 
yöntemidir. Özellikle günümüzde tükenen rezervler ve azalan 
cevher tenörleri nedeniyle liç madenciliği ekonomik hale gelmiştir. 

Liç yöntemleri içinde belki de dünyada en çok kullanılan yön-
tem, yığın liçi uygulamasıdır. Yığın liçini de bu kadar önemli 
kılan ise ilk yatırım maliyetinin düşüklüğüdür. 

Unutulmamalıdır ki tüm dünyada her geçen yıl azalan rezervler 
ve düşen tenörler nedeniyle maden ürünlerini elde etmek daha 
da zorlaşacaktır. Bu düşünceyle, düşük tenörlü rezervlerin kaza-
nılması için liç madenciliği uygulamaları yeni bir cevher zen-
ginleştirme metodu bulununcaya kadar kullanılmak durumun-
dadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir liç madenciliğinin 
de doğaya ve canlılara zararı olmayacağı gibi tüm dünyada ve 
ülkemizde başarıyla çalışılmış onlarca maden işletmesi çalışma-
larını sürdürmüş ve sürdürmeye de devam etmektedir. 

Kaynaklar
1. Girgin İ., Kırşan H.İ., 1990; ‘’Yığın Liçi Uygulamaları ve Ekonomik Açıdan Önemi’’, 

Madencilik, Cilt:3, Sayı:3.
2. Girgin İ., 1989; ‘’ Düşük Tenörlü Cevherlerden Yığın Liçi Yöntemiyle Altın ve Gümüş 

Kazanımı’’, Madencilik, Cilt: 28, Sayı: 1.
3. Özbayoğlu G., ‘’ Düşük Tenörlü Altın Cevherlerine Uygulanan Liç Yöntemi’’, 

Madencilik.
4. Koza Altın İşletmeleri, Eylül 2002; ‘’Dünyada ve Türkiye’de Altın Madenciliği’’.
5. www.tuprag.com.tr/tr/projelerimiz/kisladag-altin-madeni/7/projenin-tanitimi-ve-

amaci/24
6. kozaaltin.com.tr/operasyon-ve-projeler/isletme-ve-gelistirme-sahalari/himmet-

dede-altin-madeni
7. www.intermetperu.com/UserFiles/File/Journal%20Of%20Hidrometallurgy/Volu-

men%2083%20(Stiembre%202006-1)/Bacterial%20heap-leaching-Practice%20
in%20Zijinshan%20copper%20mine.pdf

8. www.artinaid.com/2013/04/gold-heap-leaching
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M
adencilik sektörü, enerjiye ve madenlere olan 
talepte yaşanan artışların etkisiyle yükselen 
fiyatlara bağlı olarak, son yirmi yılda kayda 
değer bir gelişme ve büyüme göstermiştir. 

Ekonomi, çevre ve toplum üzerinde önemli etkileri bulunan 
madencilik faaliyetlerinin genellikle sosyal çatışmalara da 
neden olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Maden-
cilik firmalarının faaliyetlerini devam ettirdikleri yerlerde 
yarattıkları değişim, çeşitli paydaşlar tarafından farklı ola-
rak algılanabilmekte, yörenin tarihi ve kültürel değerlerine 
uygun olmayan yahut adil olmayan uygulamaları ise şirket 
ile halk arasında anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu, aynı 
zamanda toplum içerisinde geçmişten gelen mevcut çatış-
maların derinleşmesine de sebep olabilmektedir. 

Peki, küçük ölçekli maden arama şirketlerinden, orta veya 
büyük ölçekli firmalara kadar her şirketin karşı karşıya kaldığı 
bu teknik olmayan risklerin, şirketlere gerçek maliyeti ne kadar 
olmaktadır? 2008 yılında Goldman Sachs tarafından yapılan bir 
araştırmanın1 sonuçlarına göre, son çeyrek yüzyılda en önemli 
uluslararası petrol şirketleri tarafından işletilen iki yüze yakın 
proje incelendiğinde, bu projelerin geçmişe göre en az iki katı 
bir zamanda ancak hayata geçirilebildikleri ve bunun da tabia-
tıyla önemli maliyetlere yol açtığı ortaya koyulmuştur. 

Geçtiğimiz aylarda Harvard Kennedy School tarafından yayınla-
nan bir diğer çalışmada2 ise madencilik firmalarının yerel halk ile 
arasındaki olası çatışmaların hangi tür maliyetlere yol açtığı yaşan-
mış örneklerle ve ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serilmektedir. 

Araştırmanın tamamının okunması önerilmekle birlikte, halk 
ile şirket arasında yaşanacak muhtemel gerilimlerin yol açabi-
leceği maliyetler ayrıntıya girilmeden şöyle özetlenebilir:

 • Devlet veya özel güvenlik güçlerine ödenen paralar, çitler, alarm-

lar, güvenlik eskortları, güvenlik eğitimleri ve danışmanlık vb. 

güvenlik harcamaları;

 • Projenin yeniden tasarımı vb. projede yapılmak zorunda kalınan 

değişiklikler;

 • Eğitim, danışmanlık, ilave personel vb. risk yönetimi giderleri;

 • Özel veya kamu malına verilen zararlar vb. maddi hasarlar;  yasal 

mahkeme emriyle veya gönüllü olarak iş yerini kapatma, geçici 

iş durdurma, yeni projelerin veya genişleme imkânlarının hayata 

geçirilememesi, zamanında teslim yapılamaması, artan yasal yük-

ler vb. verimlilikte yaşanan kayıplar; 

 • Projenin satış değerindeki düşüşler, şirket hisselerinin değerinde 

kayıplar, artan borçlanma maliyetleri, borç taksitlerinin ödenememesi, 

yeni finansman kaynaklarına erişilememesi vb. sermaye kayıpları; 

 • Risk ve çatışma yönetimi için çalışanların fazladan harcamak 

zorunda kaldığı zamanın personel maliyeti, iyileştirme giderleri, 

müzakereler, toplantılar, müzakereciler vb. maliyetler, rehin 

alınma, kurtarma operasyonu, tazminat, personelin tutuklanması, 

yaralanma, moral ve verim düşüklüğü, daha yüksek maaşlar ve 

yan haklar sağlamak zorunda kalma vb. personel giderleri; 

 • Artan halkla ilişkiler masrafları, danışmanlar, rekabet dezavantajı, 

markanın zedelenmesi, yatırımcıların güvenindeki kayıplar vb. 

itibar yönetimi giderleri;

 • Mahkeme masrafları dışında ödenen tazminatlar, cezalar, artan 

sosyal ve çevresel yükümlülükler, yasal ödemeler vb. zararların 

onarılması giderleri.

Ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli madenci-
lik şirketlerinin, söz konusu araştırmada belirtilen bu maliyetler-
den en azından bir veya birkaç tanesiyle geçmişte mutlaka karşı 
karşıya kalmış olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda özetle; sosyal 
risklerin, henüz ilk arama safhasından itibaren iyi yönetilmesinin 
proje maliyetleri ve hatta bu projelerin gelecekleri için ne kadar 
hayati bir öneme sahip olduğu konusunda sektördeki bütün 
aktörlerin farkındalığının artırılması ve bu risklerin yönetimi 
için yeterli kaynağın ayırıldığından emin olunması Türkiye’de 
madencililiğin geleceğinde belirleyici bir rol oynayacaktır. 

Kaynaklar
1. Goldman Sachs, 190 Projects to Change the World, Global Investment Research, 

2008.
2. Davis, Rachel and Daniel M. Franks. 2014. “Costs of Company-Community Conflict 

in the Extractive Sector.” Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 66. 
Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.
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Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan kömür madeninde 13/05/2014 
tarihinde meydana gelen patlama, tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu 
ve hâlâ akıllardan çıkmayan, yürek burkan bir olaydır. Çünkü bu 
patlamada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. 

Yazılı, görsel, dijital basından, emek - meslek örgütlerinden gelen 
bilgiler ve işçiler ile işçi yakınlarının bildirimleri ışığında İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Meclisi de 2013 yılından 2014 yılı Ağustos ayı orta-
sına kadar birtakım veriler toplamış ve madencilik sektöründe 
bu süre zarfında meydana gelen ölüm oranlarını tespit etmiştir. 
Elde edilen bu verilere göre 2013 yılında en az 93, 2014 yılında 
ise Ağustos ayı ortası itibarıyla en az 334 maden işçisinin yaşamını 
yitirdiği tahmini olarak belirlenmiştir. 

2013 yılı başından 2014 yılı Ağustos ayı ortasına kadar gerçekleşen 
bu ölümlerde, ölüm nedenleri aşağıdaki şemada görülmektedir. 

Bu verilerde, bildiğimiz üzere en çok ölüm Soma vaka-
sında yaşanmış olup ölüm nedeni zehirlenme, boğulmadır. 
Boğulmayı takip eden ikinci sıradaki diğer ölüm nedeni ise 
ezilme, göçüktür. Ezilme ve göçük sebebiyle 66 işçi hayatını 
kaybetmiştir. Bunu sırasıyla patlama, yanma nedeniyle 16 işçi; 
diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi, yıldırım düşmesi) 10 işçi; 
nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 8 işçi; trafik, servis kazası 
nedeniyle 8 işçi; düşme nedeniyle 5 işçi; elektrik çarpması 
nedeniyle 3 işçi; kopma, kesilme nedeniyle 2 işçi can vermiştir.

Madencilik sektöründeki çalışma koşulları gereği, çoğunluklu ola-
rak erkek işçi çalışması kaynaklı, bu ölümlerin hepsi erkek işçidir. 

Yaş dağılımına bakılacak olursa, ölümlerin yarısından fazlası 
28 - 50 yaş aralığında yer almaktadır. %4‘ü 51 yaş üstü, %19‘u 
18 - 27 yaş arası, %22‘sinin ise yaşı tespit edilememiştir.

Ayrıca 427 ölümün, 412‘si özel sektörde yer alan maden işletme-
lerinde meydana gelmiştir.

Aşağıdaki tablodan da görü-
leceği üzere en çok ölüm lin-
yit ocaklarında, sonrasında 
sırasıyla taşkömürü, taş 
ve mermer işletmelerinde 
görülmüştür. Zaten daha 

öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu tarafından tüm Türkiye’de yapılan çalışmada, en fazla 
karşılaşılan ciddi kazaların olduğu faaliyet grubunun yapı 
/ inşaat faaliyetlerinden sonra kömür ve linyit çıkartılması 
olduğu tespit edilmişti. Bunun yanı sıra en fazla ölümlü vaka 
Soma‘da yaşanan patlama sonucu meydana gelmiştir. Bunu 
sırasıyla Zonguldak ve Şırnak izlemektedir. 

Tüm bu ölüm vakaları bir kez daha bize göstermektedir ki iş 
sağlığı ve güvenliği her şeyden çok daha önemlidir. Çünkü işin 
içinde insan faktörü vardır. Bu sebeple, firmalarda iş güvenliği 
kültürünün oluşturulması ve yerleştirilmesi gerekmektedir. 
İşçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması 
sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde iş kazası kaynaklı ölüm ve 
yaralı oranları azalacaktır. 

Madencilik Sektörü ve Ölümler
Ebru Şimşek
İnsan Kaynakları Yöneticisi
İş Güvenliği Uzmanı
ebrusimsek@outlook.com

İş Güvenliği
www.madencilik-turkiye.com

İş Güvenliği
Soru Cevap Köşesi
İş Güvenliği Uzmanı Ebru Şimşek, her sayıda sizlerle paylaştığı 
görüşlerinin yanı sıra, madencilik sektörüyle ilişkili olarak karşılaş-
tığınız iş güvenliği sorunlarının çözümüne yol göstermek amacıyla 
bu sayfadan sorularınıza da cevap verecektir. İlgili sorularınızı 
isg@madencilik-turkiye.com adresine gönderebilirsiniz.

2013 ve 2014’ün Ağustos 14 İtibariyle / Maden İşçisi Ölümlerinin Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet Kadın Erkek Bilinmiyor Toplam Ölüm

Ölüm - 427 - 427

2013 ve 2014’ün Ağustos 14 İtibariyle / Maden İşçisi Ölümlerinin 
İşverenlere Göre Dağılımı

Kamu Özel Bilinmiyor Toplam Ölüm
15 412 - 427

2013 ve 2014’ün Ağustos 14 İtibariyle / Maden İşçilerinin Ölüm Nedenleri

Neden 
İşkolu

Düşme
Ezilme 
Göçük

Patlama 
Yanma

Elektrik 
Çarpması

Trafik 
Servis 
Kazası

Nesne 
Çarpması 
Düşmesi

Kesilme 
Kopma

Zehirlenme 
Boğulma

Diğer 
Nedenler

Toplam 
Ölüm

Madencilik 5 66 16 3 8 8 2 309 10 427

2013 ve 2014’ün Ağustos 14 İtibariyle / Maden İşçisi Ölümlerinin Ocaklara Göre Dağılımı

Linyit
Taş 

Kömürü
Taş Mermer Krom Kum Altın Antimuan Feldspat Demir Barit Kurşun Jeotermal Kireç Bilimiyor

Toplam 
Ölüm

339 33 15 12 6 6 4 2 2 2 1 1 1 1 2 427

2013 ve 2014’ün Ağustos 14 İtibariyle / Maden İşçisi Ölümlerinin Yaş 
Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş 0-14 15-17 18-27 28-50 +51 Bilinmiyor
Toplam 

Ölüm

Ölüm - 1 81 233 19 93 427
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Analiz laboratuvarımızda uygulanan metodlar doğru ve
kesin sonuçlar almayı hedefler niteliktedir ve düzenli olarak
sertifikalı standart numunelerden yapılan analizlerle kontrol
edilmektedir. Kaliteye verdiğimiz önem ve başarılı aışmalarımız
sonucu cevher zenginleştirme, AR-GE ve  analiz 
laboratuvarlarımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Belgesi ile belgelendirilmiştir. Hali hazırda analiz 
laboratuvarımız  TS EN ISO/AEC 17025 Deney 
Kalibrasyon Laboratuvarı Yeterlilik Belgesine sahiptir.

 
Laboratuvarımızda cevherlerin, endüstriyel hammaddelerin ve 
kömürlerin gravite, flotasyon, manyetik ayırma ve
hidrometalurji ile zenginleştirme çalışmalarının yanı sıra maden 
atıklarının yeniden değerlendirilmesi, halen  çalışmakta olan 
maden ve zenginleştirme  tesislerinin sorunlarının giderilmesi ve
revizyonuna yönelik performans geliştirme çalışmaları da
yürütülmektedir.

 
Kalite,gizlilik ve müşteri memnuniyetini esas alan firmamız 
sektörün ihtiyaçlarını uluslararası standartlarda  hizmet sunarak 
talepleri karşılayacak şekilde gelişmeyi temel prensip
edinmiştir. Bu anlayışla sektöründe her zaman lider kalmak
hedefidir.
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M
aden operasyonlarında, üretim en yoğun ve 
stresli departman olarak kabul edilir. Bir çok 
defa hedeflenen üretim rakamlarına ulaşmak 
amacıyla riskler alınır, mesai gündeme gelir ve 

eldeki kaynakların limitleri zorlanır. Emniyette yapılan hatala-
rın başında gelen sebeplerden biri de bu limitleri zorlama ve 
baskıdır. Bu tür durumlarda yaygın olarak da üretim planının 
dışına çıkılır. Özellikle madendeki darboğazın değirmen, kırıcı 
veya yük treni olduğu durumlarda bu darboğazlardan maksi-
mum ürün elde edilmesi oldukça yaygın bir durumdur. 

Özellikle bir çok aktif üretim arının bulunduğu ve üretilen cev-
herin harmanlandığı ocaklarda, üretim planına uyulmaması 
kısa vadede üretim hedefine ulaştırsa da uzun vadede büyük 
fırsat kayıplarına sebep olabilmektedir. Bir çok operasyonda 
planlama toplantıları haftada bir ya da iki kez yapılmakta ve 
plana gösterilen bağlılık burada gözden geçirilmektedir. Bu 
bağlılık durumuna ve diğer etkenlere göre haftalık maden üre-
tim planını yapan mühendisler yeni üretim planları yapmakta-
dırlar. Üretim ve planlamanın haftalık değil de vardiyalık hatta 
gerçek zamanlı olarak izlenilmesi ve üretimde çalışan eleman-
ların bilgisine sunulması yapılmış olan planlardan sapmaları 
azaltacak ve daha doğru kararlar vermelerini sağlayacaktır.

Üretim ve planlama verilerinin gerçek zamanlı olarak takip 
edilmesi, verilerin entegrasyonunun yapılması halinde mümkün-
dür. Birlikte çalıştığımız bir maden şirketine ait, yaklaşık 12 - 13 
elektrikli şovel ile üretim yapan büyük bir açık kömür ocağındaki 
ekipmanları yönlendiren kontrol odasındaki operatörlerin (dis-
patcher), gün içerisinde gelen yaklaşık 20 treni farklı müşterilere 
ve sözleşmelerde  belirtilmiş olan şartlara (kömür kalorifik değer 
ve sodyum / kükürt içerikleri) göre belli bir süre içerisinde doldur-
maları ve göndermeleri gerekmektedir. Sözleşmede belirtilmiş 
değerlerin altında ürünü trene yüklemek, maddi cezalara hatta 
bunun bir kaç defa tekrarlanması durumunda sözleşmenin fes-
hine sebep olabilmekte, buna karşın sözleşme de belirtilenden 
yüksek değerlerde bir kömürün gönderilmesi durumunda ise 
maddi bir potansiyel kaybı yaşanmaktadır. Bir gün içerisinde 
gelecek olan trenler, kısmen tahmin edilebilse de sıralamaları 
ve kesin saatleri bilinememektedir. Dolayısıyla gelen her trene 
sözleşmesine göre yükleme yapabilmek için mümkün olduğunca 
çeşitliliğe açık bir üretim planının olması ve farklı kömürlerin har-
manlanma imkânının iyi kullanılması gerekmektedir. Ancak sınırlı 
miktarda kömürün kaldığı bir arındaki kömürün, günlük belirle-
nen miktardan daha fazla üretilmesi durumunda, belli bir kalite 
değerlerine sahip kömürden yoksun kalınacağı için harmanlama 
sonucunda ürün çeşitliliğinde sınırlamalar olmuş olacaktır.

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

Şekil 1 MPL 1. Ekran (Güncel Vardiya)
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Bu tür bir problemin çözülebilmesi, Arizona Üniversitesi MIRG 
Laboratuvarlarında yukarıda bahsedilen Kuzey Amerika’nın en 
büyük madenlerinden birinin kontrol odası için geliştirilmiş olan 
MPL (Mine Plan) ile mümkün olmuştur. Bu çözüm uygulamasında, 
filo yönetim sistemlerinden gelen veriler ile maden planlama 
yazılımından gelen verilerin entegrasyonu gerçek zamanlı olarak 
sağlanmış ve kontrol odasında, filo yönetim sistemi operatörlerine 
ve maden planlamacılarının kullanımına sunulmuştur. Geliştirilen 
ilk prototip, bu madende geçirdiğim süre ve kumanda merkezi 
operatörleriyle yapmış olduğum görüşmeler sonucunda ortaya 
çıkmıştır. İlk olarak prototipinin sunulmasından itibaren sistem 
yönetimini sağlayan dispatcher’larda MPL bağımlılık oluşturmuş 
ve sürekli olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Hatta tamamen kul-
lanıma hazırlanmamış olmasına rağmen üretim kopyasıymış gibi 
bu çalışanlardan bakim - destek ve geri bildirim talepleri gelmiştir. 
Öyle ki tatil günlerimizde bile bu çalışanlardan telefon veya e-mail 
ile yardım ve bakım talepleri alınmıştır.

MPL temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci ekranda güncel 
vardiya üretim bilgileri yer almaktadır (Sekil 1). Bu ekranda, en 
üst sırada bütün madenin ve orta sırada ise farklı ocakların, var-
diyanın her saati için hedeflenen üretim planı (bordo barlar) 
ve o saat için gerçekleştirilen üretim miktarı (mavi barlar) ve 
tahmini vardiya sonu üretim miktarı (sarı çizgi) yer almakta-
dır. Bu ekranda en alttaki iki grafikten soldakinde her ocağın 
toplam vardiya sonu üretim hedefi ile an itibariyle üretilmiş 
toplam kömür miktarı, sağdakinde ise hedeflenen rakamlara 
ulaşılabilmesi için şovellerin saat başına yapmaları gereken, 
hesaplanan üretim yer almaktadır.

İkinci ekran ise daha çok, operatörlerin motivasyonunu sağla-
mak ve diğer çalışanlarla kıyaslandığında performans olarak 
nerede olduklarını göstermek amacıyla geliştirilmiştir (Sekil 
2). Üstte yer alan tablo, son 28 gün içerisinde çalışmış olan 
farklı vardiya gruplarının kritik ve daha az kritik ocaklarda 
plana gösterdikleri bağlılığa göre puanlama yapmakta ve 
vardiya gruplarını da buradaki plana uymada gösterilen 
başarı üzerinden sıralamaktadır. Altta yer alan grafiklerden 
büyük olanında ise son 7 gün içerisinde çalışmış olan bütün 
vardiya gruplarının üretim yaptıkları her ocakta hedeflenen 
üretim miktarları ve gerçekte yapılan üretimleri gösteril-
mekte, altta ise her bir üretim grubunun hedefi ve yaptığı 
üretim gösterilmektedir.

MPL, endüstri ve akademinin birlikte çalışması sonucunda elde 
edilmiş başarılı bir kontrol merkezi aracıdır. Operasyonların 
ihtiyacı ve akademinin durum değerlendirmesi ve çözüm 
üretmesi sonucunda, çalışanların kendi ihtiyaçlarına uygun bir 
ürün geliştirilmiş ve işletmenin yaygın problemlerinden birisi 
nispeten giderilmiştir. Üretimde yer alan çalışanların böyle bir 
veri entegrasyonunu yapabilmesi mümkün değildir. Ancak 
doğru teşhis ve çözüm önerisiyle farklı sistemlerde yer alan 
verilerin arka planda entegrasyonu sağlanmış ve kullanıcı ara 
yüzü olarak da çalışanların kolay anlayacakları ve tasarımında 
kendi beklentilerinin yer aldığı bir çözüm ortaya çıkmıştır. 
Orta ve uzun vadede MPL kullanımı üretim planına uyumu ve 
nihai olarak plana uygun üretim yapılmasını kolaylaştırmış ve 
görsellerden faydalanarak gerçek zamanlı üretimin daha rahat 
kontrol edilmesini sağlamıştır. Bu tur bir ürün geliştirme, sorun 
odaklı ortaya çıktığı için çözüme geniş ölçekte katkıda bulun-
muş ve kullanıcıların kendi beklentilerini de içinde barındırdığı 
için bir çok yeni teknolojiye kıyasla kullanıcılarından daha 
kolay kabul görmüştür. 

Şekil 2 MPL 2. Ekran (performans karşılaştırması)
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3213 Sayılı Maden Yasasının 
Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı-II

1317 (1901) tarihli Taşocakları Nizamnamesi, 5177 sayılı 
Yasanın 38’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, 
Nizamname hükümlerine göre verilen taş ocağı ruhsatları 
Maden Yasası 2’nci maddesiyle genel olarak I (a), I (b) ile II. 
Gruba dağıtılmıştır. 5995 sayılı Yasa ile II. Grup madenler de 
(a) ve (b) diye ikiye ayrılmıştır.

5177 sayılı Yasa ile I (a) Grubu madenlerin Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak il özel idareleri tara-
fından ihale sonucu verilmesi, Yasanın 16’ncı maddesinde 
kural altına alınmış ve doğrudan işletme ruhsatı verileceği 
belirtilmiştir.

5177 sayılı Yasa döneminde II. Grup madenlerde arama ruh-
sat evresi bulunurken, 5995 sayılı Yasa ile II (a) Grubu maden-
lerde arama ruhsat evresi kaldırılarak, bu gruba da doğrudan 
işletme ruhsatı verilmesi öngörülmüştür.

5177 sayılı Yasa döneminde, I (a) Grubu madenlerin özel 
mülkiyet alanında bulunması halinde ihale edilmeyeceği, 
mülkiyet sahibinin ruhsat talep etmesi halinde ise bir bedel 
alınmayacağı ve ruhsat alanının 10 hektarı geçemeyeceği 
düzenlenmiş ve bu durum 5995 sayılı Yasa ile korunmuş, 
ilave olarak, özel mülkiyet sahibinden izin alınması halinde 
ve belirlenen muhammen bedelin yatırılması sonrasında bu 
alanın üçüncü kişilerce de ruhsata bağlanabileceği, hükmü 
getirilmiştir.

3213 Sayılı Maden Yasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağında, Yasanın 16’ncı madde-
sine iki fıkra getirilmektedir.

İlk fıkrada; I. Grup (b) bendi madenler ile II (a) Grubu maden-
ler için ruhsat verilecek alanlara Genel Müdürlükçe ihale 
edilerek işletme ruhsatı verilir. Bu madenlerin ihale bedeli, 
genel bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine özel ödenek 
kaydedilir. Özel mülkiyete tabi alanlar mülk sahibinin izni 
alınarak ihale edilir.

i- Daha önce sadece I (a) Grubu madenlere Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak, il özel idarelerince 
ihale sonucu verileceği kuralı genişletilerek, bu gruba I (b) ve 
II (a) Grubu da dahil edilmektedir. I (a) Grubundan tek değişik 
fark ise I (b) ve II (a) Grubu ruhsatların Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünce ihale edilip verileceğidir. 

ii- Özel mülkiyete tabi alanların ihalesi ancak mülk sahibin-
den izin alınması sonrası olabilecektir.

İhale işlemlerinin yapılabilmesi için, Genel Müdürlüğün 
elinde ihale edilecek saha bilgilerinin olması gerekir. Bu bilgi-
lerin nasıl ve ne şekilde elde edileceği konusunda Yönetmelik 
düzenlemesi yapılması gerekeceği açıktır.

Bilindiği üzere, Anayasamızın 168’inci maddesinde, tabii servet-
ler ve kaynakların Devlet’in hüküm ve tasarrufu altında olduğu 
ve bunların aranması ve işletilme hakkının Devlette bulunduğu, 
3213 sayılı Maden Yasasının 4’üncü maddesinde de Madenlerin, 
Devlet’in hüküm ve tasarrufunda olup içinde bulundukları arzın 
mülkiyetine tabi olmadıkları kural altına alınmıştır.

Yukarıda aktarılan kurallar I (a) Grubu için 5177 sayılı Yasa ile 
ihlal edilmiş, Taslakta, I (a) yanında I (b) ve II (a) ile bu ihlal 
daha da genişletilmiştir. Maden Yasasında maden olarak 
tanımlanan, gruplarda da ismen sayılan bu maddelerin 
maden oldukları konusunda tartışma yoktur. Bu şekliyle I 
(a), I (b) ve II (a) Grubu madenler Devletin hüküm ve tasar-
rufu altından çıkıp, özel mülkiyet sahibinin tasarrufu altına 
girmektedir.

Özel mülkiyet sahibinin izin vermediği durumda bu alanlar 
ihale edilemeyecek ve ruhsatlandırılamayacaktır. Böylece 
düzenleme, Anayasa’ya aykırı olduğu gibi Maden Yasasının 
4’üncü maddesine de aykırıdır.

Esasen Taşocakları Nizamnamesine tabi olarak verilen ruhsat-
lar sermaye yoğun işlemler gerektirmekte, Maden Yasasına 

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



göre verilen ruhsatlar ise risk teorisi üzerine kurulu ruhsat-
ları içermektedir. Taşocakları Nizamnamesinin kaldırılması 
sonucu, bu iki farklı ruhsat tipi Maden Yasasında sorun çıkar-
mıştır. Şehre çok yakın yerde bulunan bir mıcır ocağından 
istenebilecek her türlü belge ıssız bir yerde işletilecek krom 
ruhsatından da istenir olmuştur. Bir başka deyişle, taş ocakla-
rına getirilen her türlü kısıtlama aynı zamanda çok farklı olan 
diğer grup maden ruhsatlarını da ilgilendirmektedir.

Geçmişe bakıldığında, 17.07.1861 tarihinde yürürlüğe 
giren Maadin Nizamnamesine göre taş ocağı ruhsatlarının 
verildiği, 09.12.1887 tarihinde ise taş ocaklarının Maadin 
Nizamnamesinden ayrılarak Taşocakları Nizamnamesi 
hükümlerine tabi kılındığı ve bu durumun, 5177 sayılı Yasanın 
yürürlüğe girdiği, 05.06.2004 tarihine kadar sürdüğü görülür.

Taslak yasalaştığı takdirde, Taşocakları Nizamnamesi hüküm-
lerine geri dönülecektir. 5177 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldı-
rılan, 19.06.1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesinin, 

2’nci maddesinde; Madenler hangi arazide bulunur ise ocak 
açma ve işletme hakkı mülkiyet sahibine aittir.

4’üncü maddesinde ise; Mülk sahibinin izin verdiği arazide 
üçüncü kişilerin de ruhsat alabileceği öngörülmüştür. 

Daha önce I (a) grubu, taslak ile de I (b) ve II (a) grubu 

madenlerin yürürlükten 
kaldırılan Taşocakları 
Nizamnamesinin 2. ve 
4’üncü maddelerine göre 
ruhsatlandırılacağı, açıktır.

Taslağın, Maden Yasasının 
16’ncı maddesine geti-
rilmesi düşünülen ikinci 
fıkrasında; Mevcut I. ve II (a) 
Grubu madenler için maden 
işletme yöntemi, faaliyetin 
yapıldığı bölge, madenin 
cinsi, yapılacak yatırımın 
çevresel etkileri, ildeki planlama çerçevesinde organize böl-
geler oluşturulması, şehirleşme gibi hususlar dikkate alınarak 
ruhsat süresi kısıtlanabilir ve rezerv miktarları göz önünde 
bulundurularak başka bir alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. 
Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de 
yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen taşıma işlemleri, ruhsat sahi-
binin rızasının olması kaydıyla Kanunun 7’nci maddesinde 
belirtilen üç bakandan oluşan kurul kararı ile yapılabilir, 
denilmektedir

i-Mevcut ruhsat sürelerinin kısıtlanabileceği,
I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresinin 5 yıl, 
diğer grup ruhsatların işletme ruhsat süresinin ise on yıldan   
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az olmamak üzere olacağı, mevcut Yasanın 24’üncü maddesi 
3. fıkrasında kural altına alınmıştır.

Yürürlükte olan I. Grup ve II (a) Grubu ruhsatların sürelerinin 
kısıtlanabileceği, taslakta yer almakta, süre kısıtlamasının 
dayanağı da maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı 
bölge, madenin cinsi, yapılacak yatırımın çevresel etkileri, 
ildeki planlama çerçevesinde organize bölgeler oluşturul-
ması, şehirleşme gibi faaliyetler olarak gösterilmektedir. 
Dayanak gösterilen gerekçelere “gibi faaliyetler” de ekle-
nerek oldukça geniş bir süre kısıtlaması nedenleri ortaya 
konulmaktadır. Böylece, sözü edilen I. Grup ve II (a) Grubu 
ruhsatların sürelerinin her an kısıtlanacağından hiç kuşku 
duymamak gerekir.

Taslak yasalaşırsa, I. Grup ve II (a) Grubu madenlerin süreleri 
yönünden ruhsat güvencesi ortadan kalkacaktır.

i-Rezerv miktarı göz önüne alınarak ruhsatları başka 
alana taşımak
Ruhsat süre kısıtlaması yanında, rezerv durumu dikkate alına-
rak I. Grup ve II (a) Grubu madenler başka bir alana taşınacak 
ve bu taşınan alanda ruhsatlandırılacaktır.

2010 yılında yürürlüğe 5995 sayılı Yasanın Genel 
Gerekçesinde, “Madencilik sektörünü diğer sektörlerden 
ayıran önemli özelliklerden bir diğeri ise madenlerin doğada 
milyonlarca yıl süren bir zaman dilimi içinde doğal olarak ve 
sınırlı miktarda oluşması ve tükendikten sonra insan eliyle 
yeniden üretilememesidir. Madenlerin, yenilenemez olmala-
rının yanı sıra bulunduğu yerde üretilmesi gibi sektöre özgü 
bir zorunluluğu bulunmaktadır. Madenlerin üretilmesi için 
yer seçme tercihi yoktur. Bu özellik, madenleri diğer sektör-
lerden ayıran temel özelliktir. Madenlerin, bu yer seçme terci-
hinin olmamasından dolayı ya oluştuğu yerde üretilerek ülke 
yararına sunulması ya da göz ardı edilerek bu temel kaynağın 
yer altında kalması gerekir. Hiçbir ülke tarafından doğal kay-
naklarının atıl kalmasının tercih edilmeyeceği açıktır.

“….Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madenin 
oluştuğu yerde üretilmesi zorunluluğunun bulunması ve üre-
tildiği alandaki topografyada değişikliğe sebep olması doğal 
bir durumdur. Bundan dolayı günümüzde sık sık çevresel 
eleştirilerle madencilik karşı karşıya gelmektedir.” denilmiştir.

2010 yılında yürürlüğe giren 5995 sayılı Yasanın Genel 
Gerekçesi ve bundan önce yürürlüğe giren Maden Yasalarının 
gerekçelerinde aynı ya da benzer ifadeler kullanılmıştır. 

Ruhsatların taşınması diye bir kavram, maden mevzuatında 
bu güne kadar hiç yer almamış, hatta düşünülmemiştir. 
Taslak ile bazı maden gruplarının başka yerlere taşınması bu 
madenlerin maden olmadığı anlamına da gelir. 

Ruhsatların sürelerinin kısıtlanması ve taşınması işlemi öyle hukuki 
problemler getirir ki bunun altından idarenin kalkması zordur. 

iii-İhalelik sahaların başka alana taşınması
Taslak yasalaşırsa I (b) Grubu ve II (a) Grubu madenler Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale ile verilecektir. 
Madenci, bu gruba giren bir madeni bulduğunda, bu alanın 
ihale edilmesini isteyecek ya da idare tespit ettiği alanı ihale 
ile verecektir. Taşınacak ruhsatları idarenin ihale etmesi bek-
lenemeyeceğinden, taşınması düşünülen alanda madenci 
böyle bir istemle geldiğinde, idare istenen alanı değil de 
kendince düşünülen alanı ihale edecektir. Bu uygulamanın 
nasıl olacağını düşünmek bile bu konuda sayfalarca yazı 
yazmayı gerektirir. Ayrıca, bu grup madenlerin bulucusu 
olmak da artık hayal olacaktır. Bulunan ve ihalesi yapılması 
için idareye bildirilen koordinatlar ihale ile alenileşeceğinden 
küçük sermaye sahiplerinin bu alanları ihale sonucu alması 
artık mümkün değildir.

iv-Taşıma işlemlerinde ruhsat sahibinin rızası
Taşınacak ruhsat sahasındaki rezerv, kârlılık ve idare ile karşı 
karşıya kalma durumu ile taşınılacak alandaki durum, ruhsat 
sahibinin rızasını etkileyecektir. Mevcut ruhsatlara getirilen 
bu durum karşısında genelde ruhsat sahibinin buna rıza 
göstermesi beklenemez. Taslak’ta “ruhsat sahibinin de rıza-
sının olması kaydıyla” denildiğine göre taşınma işleminin 
şartı, ruhsat sahibinin rızasına bağlı olacaktır. Kanımızca 
yasalaşma sırasında ya da daha sonra yapılacak düzenleme 
ile bu rızanın aranmayacağı izlenimi doğmaktadır. Taslak bu 
şekliyle yasalaşırsa ruhsat sahibinin rızası olmadan taşınma 
gerçekleşmeyecektir.

v-Taşınma işlemi üç bakandan oluşan kurul kararı ile 
yapılabilecektir
Taşınma işlerinde tek ruhsatın bu işlemle karşı karşıya kala-
cağı düşünülmemelidir. Kısıtlanacak alanlar konusunda 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalar yaptığı bilin-
mektedir. Bu bölgelerde bulunan ruhsatların taşınma işleri 
gündeme geldiğinde yaşanacak sorunlar, idareyi içinden 
çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getirecektir.

Taşınma işlemi, ruhsat sahibinin rızası ve üç bakandan oluşa-
cak kurul tarafından yapılabilecektir. Kanaatimiz odur ki tas-
lağın yasalaşması aşamasında ya da kısa bir süre sonra ruhsat 
sahibinin rızasının ortadan kaldırılacağı, kurulun taşınma 
işlemlerini yapacağı yönündedir.

Taşınmada yaşanacak bir diğer sorun ise taşınılacak alanın da 
ruhsatlı olmasıdır. Taşınılacak alanda ruhsatı bulunan kişinin 
bu taşınmaya rıza göstermeyeceği açıktır. O zaman taşınma 
işleminin nasıl olacağı da ayrıca bir tartışma konusu olarak 
karşımıza çıkacaktır.

Bu madde hakkındaki taslak yasalaşırsa I. Grup ve II. (a) Grubu 
madenlerin, Maden Yasasında ayrı bir statüde olduğu ve ruh-
sat güvencesinden yoksun bulunduğu anlaşılacaktır. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

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

Tem. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

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

Tem. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

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

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

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

Tem. 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)

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

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

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

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

Ağu. 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

25.Ağu.14 Altın 1274,20 6,39 1197,70 USD / tr. oz

25.Ağu.14 Gümüş 19,55 -0,61 19,67 USD / tr. oz

25.Ağu.14 Platinyum 1432,00 4,75 1367,00 USD / tr. oz

25.Ağu.14 Rodyum 1500,00 42,86 1050,00 USD / tr. oz

25.Ağu.14 Palladyum 870,00 22,19 712,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim London M

etal Exchange

25.Ağu.14 Aluminyum 2037,00 15,02 1771,00 USD / ton

25.Ağu.14 Bakır 6922,00 -6,29 7387,00 USD / ton

25.Ağu.14 Çinko 2332,00 10,78 2105,00 USD / ton

25.Ağu.14 Kalay 22390,00 -1,80 22800,00 USD / ton

25.Ağu.14 Kurşun 2235,50 -0,20 2240,00 USD / ton

25.Ağu.14 Nikel 18780,00 34,00 14015,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

N
orthernM

iner

19.Ağu.14 Antimuan 9400,00 0,00 9400,00 USD / ton

19.Ağu.14 Bizmut 12,30 38,20 8,90 USD / lb.

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

19.Ağu.14 İridyum 625,22 50,66 415,00 USD / tr. oz

19.Ağu.14 Kadmiyum 0,92 -1,08 0,93 USD / lb.

19.Ağu.14 Kobalt 16,25 30,00 12,50 USD / lb.

19.Ağu.14 Magnezyum 2600,00 -10,34 2900,00 USD / ton

LM
E

19.Ağu.14 Manganez 2250,00 -4,26 2350,00 USD / ton

21.Ağu.14 Molibden 29000,00 14,62 25300,00 USD / ton

19.Ağu.14 Rutenyum 68,00 19,30 57,00 USD / tr. oz

19.Ağu.14 Selenyum 26,00 -7,14 28,00 USD / lb.

19.Ağu.14 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

U
XC

19.Ağu.14 Tungsten 370,00 -5,13 390,00 USD / ton

18.Ağu.14 Uranyum 31,00 -10,14 34,50 USD / lb.

19.Ağu.14 Vanadyum 5,50 -8,33 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

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve Seçkin 
Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıktı...

Basılı rehberde yer alma fırsatı yakalayamayan 
firmalar dilerlerse www.mtrrehber.com’da 
yer alabileceklerdir. Siteye katılım talebinizi
w w w. m t r e h b e r. c o m / r e h b e r e k a y i t 
adresinden iletebilirsiniz.

İletişim: reklam@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60



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 25.08.2014

IHLAS 0,42 0,33 -21,43 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 7,18 1,63 -77,30 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,12 2,23 -28,53 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,15 2,87 33,49 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 25,90 28,4 9,65 İZOCAM AŞ

KCHOL 8,80 10,9 23,86 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 248,00 267,00 7,66 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 2,42 2,34 -3,31 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 22,20 22,1 -0,45 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,91 3,02 58,12 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 3,38 3,04 -10,06 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,06 2,35 121,70 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,05 3,58 74,63 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,71 0,67 -5,63 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,26 5,15 20,89 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 9,22 9,53 3,36 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,92 3,89 -20,93 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,97 3,02 1,68 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

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

SODA 2,60 3,66 40,77 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,54 2,65 4,33 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,96 4,64 -22,15 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 0,78 0,89 14,10 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 25.08.2014

ADANA 3,61 4,87 34,90 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,57 3,37 31,13 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

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

AFYON 53,50 53,3 -0,37 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 11,80 12,8 8,47 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 14,45 16,1 11,42 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 1,92 1,75 -8,85 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 27,70 29,9 7,94 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 2,47 3,8 53,85 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,19 2,5 110,08 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 5,66 7,13 25,97 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,13 5,73 38,74 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,16 3,98 25,95 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,71 0,72 1,41 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,11 2,05 84,68 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 11,40 14,75 29,39 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 32,70 36,4 11,31 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 6,04 7,39 22,35 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 5,96 7,53 26,34 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,74 3,44 25,55 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,58 4,28 65,89 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 47,60 59,9 25,84 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,28 4,42 3,27 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

15 - 16 Eylül 4. Akdeniz Kömür Konferansı (IV. Mediterranean Coal Mar-
kets) İstanbul www.b-forum.ru

17 - 19 Eylül Uluslararası Maden Çalıştayı - Avustralya Kömür Madenci-
liği Ankara www.parlar.org.tr

18 - 21 Eylül 3. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul 
www.isaffuari.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

24 - 25 Kasım 7. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Ankara 
www.enerjikongresi.com

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

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

5-6 Mart 7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu İstanbul, www.kirmatas.org

25-28 Mart 21. Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı , İzmir, 
marble.izfas.com.tr

6 - 10 Nisan 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ankara, 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

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

3 - 5 Eylül Mühjeo 2015, Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 
Trabzon, muhjeo2015.org

4 - 7 Kasım 12. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı İstanbul, cnrnaturalstoneturkey.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

16 - 18 Eylül 9. Uluslararası Çin Madencilik Fuarı (9th China Interna-
tional Mining Expo 2014) Beijing, Çin www.bjminexpo.com

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/

19 - 21 Kasım Panama Madencilik Konferansı ve Fuarı (Expo Panama 
Mining Conference 2014 ) Panama, Panama www.expominera.com

20 - 21 Kasım 5. Uluslararası Değerli Metaller Sempozyumu ‘14 (Pre-
cious Metals ‘14) www.min-eng.com/preciousmetals14/ 

24 - 25 Kasım Coaltrans Orta Asya (Coaltrans Middle East Coal Trading 
& Shipping Forum) Dubai, BAE www.coaltrans.com

2015
15 - 18 Şubat Jeosentetikler 2015 (Geosynthetics 2015) Portland, ABD 
geosyntheticsconference.com/posts/312

22 - 24 Nisan 2. Kongo Uluslararası Madencilik Konferansı ve Sergisi (II. 
Congo International Mining Conference and Exhibition) Brazzaville, Kon-
go Cumhuriyeti ciemcongo.com

10 - 11 Haziran Astana Madencilik ve Metalurji Kongresi (Astana Mining 
and Metallurgy 2015) Astana, Kazakistan www.amm.kz



ÇEVRE BİZİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ 

Gaz ve partikül gidermede ekonomik çözümler,  
her probleme uygun alternatif çözümler sunar. 
Partikül tutucular için Venturi Scrubberlar, 
Gaz arıtma için packing Scrubberler, 

TOZ TUTMA SİSTEMLERİ 

MERKEZİ VAKUMLU SÜPÜRGELER 

ISLAK FİLTRE(WET SCRUBBER) 

Toz ve granül malzemelerin yoğun  
fazda 500m mesafe ile 100t/h  
kapasiteye kadar sevk imkanı sağlar. 

PNÖMATİK TRANSPORT SİSTEMLERİ 

Daha Geniş Bilgi için Firmamızla İrtibata 
Geçebilir veya Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz. 
Sizin En Zor Problemlerinizi Çözmeye Hazırız. 

MÜHENDİSLİK   
     
PROJE  
 
İMALAT 
                  
KURULUM 

Madencilik 
Toprak Sanayi 
Çimento Sanayi 
Ağaç Sanayi 
Metalürji 
Cam, Seramik 
Alçı, Kireç 

KURU TİP FİLTRE SİSTEMLERİ 
100m3/h’den 3 milyon m3/h’e  
kadar filtrasyon sistemleri ile 800 ˚C 
sıcaklığa kadar Jet Pulse Filtre 
Sistemleri  
  

Üretmek, ancak çevreyi koruyarak üretmektir. 

MDSJ 30 yılı aşan bir süredir çevre ve çevre teknolojilerinin öncülerindendir.Bu deneyim ve bilgi 
birikimi ile dünyadaki gelişmeleri de sürekli takip ederek hizmetine devam etmektedir.TOZ 
TUTMA FİLTRE SİSTEMLERİ, PNÖMATİK NAKİL, MERKEZİ VAKUM SÜPÜRGE 
SİSTEMLERİ ve GAZ ARITMA (WET SCRUBBER) konularında ihtiyaçları tespit eder, doğru 
ve en ekonomik en verimli çözümler sunar. 

Tel       :  (+) 90 212 356 78 70 - 71          
Fax      :  (+) 90 212 356 71 55 
E-Mail   :  mdsj@mdsj.com.tr          
Web   :  www.mdsj.com.tr 

Mikronize üretim sektörünün en önemli problemi üretim   
sahalarının temizliğidir. MDSJ geniş endüstride tesislerin 
merkezi olarak vakumlu temizlenmesi için aynı anda bir 
veya birkaç yerde 250m mesafeye kadar temizlik 
yapabilen endüstriyel süpürge kurulumu yapmaktadır. 
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Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel : +90 (312) 482 18 60 | Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@madencilik-turkiye.com

Sayfa Firma
33, 107 ABB Türkiye / abb.com.tr

61 Alex Stewart / alexstewart.com.tr

75 Altınbilek / abms.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

37 Ant Group / antgroup.com.tr

109 Argetest / argetest.com

 5, 9, 56, 57 Barkom / barkomltd.com

83 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

97 Cleanair Technology / cleanairfans.com

41 Çayeli Bakır / first-quantum.com

36 DMT / dmt.de

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

27 Draeger / draeger.com.tr

25 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

29 Esit Elektronik / esit.com.tr

Sayfa Firma
69 FKK / fkk.com.tr

21 GMS / globalmagnetgroup.com

95 Haus / haus.com.tr

19 InterGEO / intergeoservices.com.tr

63 İntermobil / intermobil.com.tr

39 Intersocial / intersocialconsulting.com

51 Karma Makina / karmamakina.com

43 Kayen Sondaj / kayensondaj.com

85 Ketmak / ketmak.com

49 Labris / labris.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Martin / martin-eng.com.tr

119 MDSJ / mdsj.com.tr

87 Metrans / metrans.com.tr

11 Metso / metso.com

101 MineRP / minerpsolutions.com

35 Minerva Müh. / minervamuhendislik.com

Sayfa Firma
113 New Wisdom / wisdom.hk

79 Otkonsaş / otkonsas.com

103 Pena Maden / penamaden.com

67 Petrofer / petrofer.com.tr

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

99 Putzmeister / putzmeister.com.tr

105 Ridgid / ridgid.eu

77 Sandvik / sandvik.com

23 Shell / shell.com.tr

31 Sika / sika.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

65 Süzerteks / suzerteks.com.tr

115 Tüyap / madenturkiyefuari.com

47 Victaulic / victaulic.com

7 Weir Minerals / weirminerals.com

93 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

53 Yünel / yunel.com

91 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

Türk Maden Endüstrisinin Yenilikçi ve Seçkin 
Tanıtım Platformu 

MT FİRMA REHBERİ 2014 
Çıktı...
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