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“Castrol’ün gelifltirdi¤i Spheerol HD gresi ile mevsim koflullar›ndan
etkilenmeden, tüm ekipmanlar›m›z›n ya¤lama periyodunu 6 kat uzatt›k.
Çok daha kaliteli bir ürün kullanmakla birlikte her bir ifl makinemize
yapt›¤›m›z harcamalardan y›lda yaklafl›k ¨30.000 tasarruf sa¤lad›k.
Daha yüksek kaliteyle daha kârl› olunabilece¤ini kan›tlad›¤› için
Castrol’e teflekkür ederim.”
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Bu Ay
Nachi - Fujikoshi, 1928 

yılında Kohki Imura 
tarafından

Japonya’da vasıflı 
çelik ve kesici takımlar 

üretmek amacıyla 
kurulmuştur. 1939 

yılında çelikteki ve çeliği 
işlemedeki becerisini 

kullanarak rulman 
üretimine başlamıştır. 

Nachi - Fujikoshi sadece 
bir üretim firması 

değil aynı zamanda bir 
teknoloji firmasıdır.
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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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Madencilik sektörü 62. Hükümet’in kurulması ile, yaşadığı sorunların çözümleri 
konusunda yeni umutlara kapıldı. Göreve gelen yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu 
sonrasında, sektörü derinden etkileyen 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uygu-
lamalarında bir değişiklik olacak mı, mevcut maden kanununda yapılması planlanan 
düzenlemelerden sektörü olumsuz etkilemesi muhtemel maddelerde bir değişikliğe 
gidilecek mi gibi konular merak ediliyor. 

Sektör mensuplarının olumlu gelişmeler olabileceği şeklinde umutlanmasındaki 
bir neden ise yeni hükümetin, madencilikle ilgili kurumlarımızdan sektörümüzün 
sorunlarına dair raporlar istemesi oldu.  Tüm kurumlarımızın sektörün sorunlarını 
detaylıca hükümete sunduğunu öğrendik. Umuyorum hükümete sunulan bu rapor-
lar en kısa sürede değerlendirilir ve sektörün ivmesi tekrar yukarı yönlü olarak hare-
ket etmeye başlar. 

Tabi bu süreçte yürürlüğe giren bir de “torba yasa” mevcut. Soma Faciası sonrası 
madencilik sektöründe iş güvenliği ve işçi sağlığı şartlarında bazı düzenlemeler yapıl-
ması için yola çıkılan kanun, farklı alanlardan eklenen pek çok madde ile birlikte bir 
torba yasaya dönüştü. Yasada yer alan ve sektörümüzü ilgilendiren maddelerden bazı-
ları doğrudan sektörü olumsuz etkiledi ve yasanın yürürlüğe girdiği 11 Eylül’de bazı 
yer altı kömür üreticileri ocaklarını kapatma kararı aldılar. Kapatılan ocaklarda çalışan 
yaklaşık 5000 madencinin işten çıkarıldığı ve bir o kadarının da durumunun belirsiz 
olduğu belirtiliyor.

Özellikle yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma sürelerinin 6 saate 
indirilmesinin iş güvenliği ve işçi sağlığı ile bir alakası olmaması, yasadaki en düşün-
dürücü maddelerden birisi oldu. Bu madde yasaya eklenirken, Soma Faciası’nın 
vardiya değişiminde, yani işçilerin bir bölümünün daha yeni iş başı yaptığı sırada 
gerçekleştiği gözden kaçırılmış olsa gerek? Bu madde ve benzeri bazı maddelerin 
iş güvenliği ve işçi sağlığı ile pek alakası olmadığını ve doğrudan kamu/özel maden 
işletmecisine mali yük getirmekten başka bir anlama gelmediğini neredeyse tüm 
sektör kabul etmiş durumda.

Yasada yer alan 6 saatlik çalışma maddesinin yürürlüğe girme süresi 1 Ocak 2015 
olarak belirtilirken, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, çalışma süre-
leriyle ilgili bu düzenleme yürürlüğe girmeden, yeni bir yasayla yeniden düzenleme 
yapılması için çalışacakları sözünü verdiği ise çeşitli medya kaynaklarında yer aldı.

Bir yasa çıkarılıp neredeyse ertesi gün, çıkan yasa maddelerinin yeni yasalarla düzen-
lenmesinin düşünülmesi maalesef ülkemiz adına oldukça üzücüdür. Sürekli yama 
yapmak yerine sektörümüzdeki mevzuatların baştan aşağı yeniden oluşturulması 
gerekiyor. Çünkü yapılan her yeni yama sektöre, dolayısıyla ülke ekonomisine zarar 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Tabi mevzuatların baştan aşağı değiştirilmesinin ise bir şartı var: Sektörün yükünü 
taşıyan özel sektör temsilcilerinin ve sektörün tüm paydaşlarının görüşlerinin dikkate 
alınması ve tüm konuların paydaşlarla birlikte çok detaylıca çalışılması… Ancak bu 
şekilde sektörümüze yeni ve düzenli bir yol çizilebileceğine inanıyorum. 

“Yeni Türkiye”de yeni ama daha düzenli bir madencilik sistemi kurulması dileğiyle… 

Yeni Türkiye,
Yeni Bir Madencilik Sistemi?
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Soma Holding, Diğer İşletmelerini de Kapattı
Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Soma’da 
üretim faaliyetlerine devam eden Işıklar ve Atabacası işletme-
lerinde faaliyetlere son verildiğini açıkladı.
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre Alp Gürkan’ın 
sürekli müfettiş denetimi nedeniyle madenlerini tam kapa-
site çalıştıramadığını ve son denetimde Atabacası Madeni’ne 
kapatma işlemi yapılmasını gerekçe göstererek işçilere 
madenlerini kapatacağını açıkladığı öğrenildi.
Eylül ayında ise Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ'ye ait ocaklardan birisi olan ve Eynez Ocağı’nda 
yaşanan facianın ardından eksiklerin giderilmesi için kapalı 
tutulan 'Işıklar' maden ocağında 9 Eylül itibarıyla üretime baş-
landığını açıklamıştı. 
8 Eylül 2014 günü Kaymakam Atçı tarafından yapılan açıklamalarda 
şu ifadeler yer almıştı; "Soma Kömür AŞ’ye ait maden ocaklarından 
Eynez ocağı, maden kazasının meydana geldiği ocaktı ve zaten 
kapalıydı. Diğer iki ocak olan Atabacası ve Işıklar’da ise firma, o 
zamandan beri eksikleri gidermek için müfettişlerin uygun gör-
düğü doğrultuda çalışmalarını yapıyordu. Nihayetinde geçen 
hafta firma, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurarak bütün 
eksikleri giderdiğini belirten bir yazı gönderdi. Bunun üzerine 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü teknik elemanları geldi ve inceleme 
yaptı. İnceleme sonucunda hazırladıkları rapor Kaymakamlığımıza 
ulaştı. Bizim tarafımızdan da firmaya tebliğ edildi. Raporda bir 
ayakta İş Güvenliği Müfettişleri’nin görmesi halinde gerekli düzelt-
melerin yapıldığı ve burada üretime geçilebileceği belirtildi. Bu 
rapordan sonra İş Güvenliği Müfettişlerimiz geldi. Bir takım eksik-
likler gördüklerini söylediler. Eksikler giderildi. Yeniden İş Güvenliği 
Müfettişlerimiz geldi. Bugün Daire Başkanlığımız ile yaptığımız 
görüşmelerde raporun yazılmakta olduğu, sonucun da büyük 
ihtimalle olumlu olduğu yönünde bir izlenim edindim. Bizim bek-
lentimiz o ki yarından sonra bu rapor elimize ulaşır.”
Işıklar Maden Ocağı’ndaki bir ayakta kısa süre sonra üretime 
geçilebileceğini vurgulayan Kaymakam Atçı, "Firma yetkilileri 
ile yaptığımız görüşmede bir ayakta üretime başlanmasından 
sonra diğer ayaklarda da düzeltme ve tamirat işlerinin devam 
edeceğini, onların da hazır hale geldiğinde müfettişlerin görüş-
lerine sunulacağını, yine müfettişlerden uygun rapor alındı-
ğında buralarda da üretime geçileceğini ifade ettiler. Umarım 
o çalışmalar da bir an önce tamamlanır. Ondan sonra da diğer 
2 ocağa sıra gelecek. Önce Atabacası sonra Eynez’de benzer 
çalışmalar yapılıp üretim faaliyetine sokulacak" demişti. 

Ekim 2014

Alacer, Dursunbey Sondaj Sonuçlarını Açıkladı 
Alacer Gold, 2014 yılı içinde gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarının 
sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıkla-
maya göre yeni projelerden Balıkesir - Dursunbey'de gerçekleştirilen 
çalışmalardan elde edilen önemli değerler aşağıdaki şekilde oldu:

 • DRRC‐028: 3 m'den 19.0m boyunca @ 1.4g/t Au, 86g/t Ag, 0.2% Cu 

(oksit + sülfit)

 • DRD‐047: 4,8 m'den 10.2m boyunca @ 2.0g/t Au, 73g/t Ag, 1.4% 

Cu, 1.2% Pb, 4.6% Zn (oksit + sülfit)  

 • DRD‐048: 13,7 m'den 11.6m boyunca @t 3.9g/t Au, 55g/t Ag, 0.6% Cu (oksit)

 • DRD‐058: 20 m'den 14.0m boyunca @t 5.4g/t Au, 101g/t Ag, 0.6% 

Cu, 0.8% Pb, 1.3% Zn (sülfit)

 • DRD‐062: 10.5m @ 2.2g/t Au, 179g/t Ag, 0.6% Cu, 0.8% Zn (oksit + sülfit)

 • DRD‐067: 13m'den 10.8m boyunca @ 4.2g/t Au, 48g/t Ag, 2.0% Zn (oksit)

 • DRD‐080: 36,4 m'den 20.1m boyunca @ 1.4g/t Au, 49g/t Ag, 0.7% 

Cu, 0.7% Pb, 3.5% Zn (sülfit)  

 • DRD‐081: 74 m'den 18.0m boyunca @ 2.5g/t Au, 75g/t Ag, 0.8% Cu, 

1.3% Pb, 4.8% Zn (sülfit)

 • DRD‐083: 25,6 m'den 48.0m boyunca @ 1.4g/t Au, 99g/t Ag, 1.2% 

Cu, 0.3% Pb, 1.0% Zn (sülfit)

 • DRD‐086: 26 m'den 63.9m boyunca @ 1.0g/t Au, 27g/t Ag, 1.4% 

Cu, 1.5% Zn (sülfit)

 • DRD‐115: 82,5m'den 15.9m boyunca @ 2.2g/t Au, 59g/t Ag, 1.3% 

Cu, 0.7% Pb, 2.9% Zn (sülfit)  

 • DRD‐118: 11,6 m'den 18.4m boyunca @ 0.9g/t Au, 37g/t Ag, 1.0% 

Cu , 0.5% Pb, 4.8% Zn (sülfit)

 • DRD‐126: 6 m'den 19.8m boyunca @ 1.1g/t Au, 31g/t Ag, 1.6% Cu , 

1.7% Zn (oksit + sülfit)

 • DRD‐142: 48,2 m'den 14.8m boyunca @ 1.5g/t Au, 52g/t Ag, 0.9% 

Cu, 4.6% Zn (sülfit)

Alacer Gold CEO'su Rod Antal sondaj sonuçları hakkında açık-
lamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Dursunbey'deki 
umut verici keşif sonuçları ile Alacer Gold, keşif güçlerini ve 
bütçelerini bu projeye yönlendirmiştir. Projede elde edilen 
pozitif sonuçlar sonucunda Dursunbey'de yeni sondaj planları 
yapılırken, polimetalik mineralizasyon için işleme seçenek-
lerini belirlemek adına ilk metalürjik test çalışmalarına da 
başlandı. Önümüzdeki süreçte Alacer Gold olarak arama büt-
çemizin %50'sini Dursunbey'deki projeye yönlendireceğiz.” 

Eylül 2014

Orman Genel Müdürlüğü 
Görevine İsmail Üzmez Getirildi
2012 Aralık ayından bu yana Orman Genel Müdürü olarak 
görevini sürdüren İbrahim Çiftçi, 25 Ağustos 2014 Bakanlar 
Kurulu kararı ve 26 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan atama kararıyla Orman ve Su işleri Bakanlığı 

bakan danışmanlığına atandı.
İbrahim Çiftçi’nin yerine ise yine Bakanlar Kurulu kararı 
ile 2011 Mayıs ayından beri Orman Genel Müdürlüğü 
Yardımcılığı görevini yürüten İsmail Üzmez getirildi. 

Ağustos 2014
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Ciner Grubu Şirketlerinden Park Elektrik 
ve Silopi Elektrik Birleşme Kararı Aldı
Ciner Grup bünyesinde faaliyet gösteren Park Elektrik AŞ, yine 
aynı grup bünyesinde faaliyetlerine devam eden Silopi Elektrik 
Üretim AŞ ile devrolma yöntemiyle birleşme kararı aldı.
Park Elektrik AŞ'nin konu ile ilgili olarak borsaya yaptığı 
açıklamada: “Mevcut profesyonel kadroların bilgi birikim-
leri çerçevesinde yönlendirmeleriyle aynı coğrafi bölgede 
yer alan alt yapı yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren 
Silopi Elektrik Üretim AŞ ile şirketimizin, fiilen birleştirmek 
suretiyle ölçek ekonomilerinden yararlanılması, etkinliğin, 
verimliliğin artırılması, yönetsel ve teknik ilişkili işlemlerin 
sadeleştirilmesi, böylece taraflar açısından işlem mali-
yetlerinin azaltılarak grup içerisinde sinerji sağlanması, 
birleşme sonrası ortaya çıkacak şirket büyüklüğünün gru-
bumuzun sermaye piyasalarında temsili açısından önemli 
hale gelmesi ve sermaye piyasası paydaşlarının bu sinerji 

ve büyüklükten faydalanmasının sağlanmasını teminen; 
Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. maddeleri, Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 18-20 maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 
numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ (Tebliğ) ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2014 tarihli finansal 
tabloları esas alınarak birleştirilmesine karar verilmiştir” 
ifadelerine yer verildi.
Park Elektrik, ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin tüm 
aktif ve pasifinin bir bütün halinde Silopi Elektrik Üretimi AŞ 
tarafından “devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde; 
şirketin paylarının borsada işlem görüyor olması sebebiyle 
mevzuat gereği ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirdi. 
İki şirketin birleşmesi konusunda çalışmalar mevzuatlar çerçe-
vesinde devam ediyor. 

Eylül 2014

Maden İhracatında Yaşanan 
Düşüş Ağustos Ayında Devam Etti
Madencilik sektörü ihracatı bu yılın Ağustos ayında, geçen 
yılın aynı dönemine göre %4,27 azalarak 382,9 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Sektörün 2014 yılı ilk sekiz aydaki ihracatı 
ise geçen yılın aynı dönemine göre %5,63 düşüşle 3 milyar 160 
milyon dolar oldu.
İhraç rakamlarında yaşanan bu düşüşe; Irak’taki karışıklıklar, 
Rusya  - Ukrayna krizinin yanı sıra Çin’in talebinde yaşanan 
düşüşün yol açtığı belirtilirken sektörün, ABD ve AB ülkelerine 
gerçekleştirdiği satışlarda artış yaşanmasına rağmen Çin, Irak 
ve Rusya’daki kaybın önüne geçemedi.
2014 yılının ilk sekiz ayında Çin’e yapılan toplam maden ihra-
catı %24,14 azalarak 1 milyar 659 milyon dolardan 1 milyar 258 
milyon dolara gerilerken madencilik sektörünün önemli ihracat 

kapılarından biri olan Irak’a yapılan ihracatta da %5,98’lik düşüş 
yaşandı. Rusya’ya yapılan ihracatta ise bu düşüş %14,94 oldu.
Bu düşüşlerin yanında, Hindistan, ABD, İspanya ve Hollanda’ya 
yapılan ihracatta sırasıyla %73,87, %11,81, %44,31 ve %44,22 
oranında artışlar sağlandı.
Doğal taş ihracatı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre %8,59 azalarak 163,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken 
toplam ihracat ilk sekiz ayda 2013 yılının ilk sekiz ayına göre 
%0,62 artarak 1 milyar 450 milyon dolar oldu.
Maden ihracatında Çin, Irak ve Rusya gibi başlıca pazarlarda 
yaşanan yüksek oranlı düşüşe karşın ABD ve Hindistan paza-
rındaki artış, genel maden ihracatında kaybın büyük olmasını 
engelledi. 

Eylül 2014

Çatalağzı Termik Santrali Elsan’a Geçiyor
Çatalağzı Termik Santrali ihalesini 2014 Nisan ayında 351 mil-
yon dolarlık teklif ile kazanan Demir Madencilik, ihale süreci 
içerisinde ödemesi gereken ikinci 10 milyon dolarlık teminatı 
ödeyemeyince ihale, ikinci şirket Elsan AŞ’ye kaldı.
Demir Madencilik, 25 Ağustos Pazartesi günü ödemesi 

gereken 10 milyon doları yatıramayınca Özelleştirme Dairesi 
Başkanlığı’ndan ek süre talep etmişti. Talebi görüşen ihale 
komisyonu 3 Eylül’de son kararını verirken, ihalenin Demir 
Madencilik’ten alınarak, ikinci en iyi teklifi veren Elsan AŞ veril-
mesine karar verdi. 

Eylül 2014

Kestanelik Projesi Tümad Madencilik’in Oluyor
Ülkemizde değerli metallerin aranması ve sahaların gelişti-
rilmesi konularında projeler yürüten Avustralyalı Chesser 
Resources, Türkiye’nin önemli ve ileri aşama projelerinden 
biri olan Kestanelik Altın Projesi’nin %100 hissesinin, Nurol 
Holding bünyesindeki Tümad Madencilik’e devredilmesi için 

anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Chesser tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir 
görüşmeleri devam eden ve satış bedeli 40 milyon dolar olan 
anlaşmada devir işlemlerinin tamamlanması için 31 Ekim 
2014’e kadar süre bulunuyor. 

Eylül 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.

Yer Altı Kömür Madenlerinde Oksijen 
Maskesi Değişim İstasyonları Kurulacak
24 Eylül 2014 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Maden İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre 
madenlerde meydana gelebilecek kazalarda işçilerin güvenli 
bir şekilde tahliyesini sağlamak için bireysel oksijen maskesi 
değişim istasyonları kurulması zorunluluğu getirildi. Değişiklik 
bir yıl sonra yürürlüğe girecek.
Belirtilen tebliğ değişikliğine göre işveren, "Yer altı faaliyet ala-
nının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek 
olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz 
intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışan-
ların yer üstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
intikalleri sağlamak zorundadır" denildi.
Bu koşulun sağlanamaması durumunda işverenin, "Faaliyet 
alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi 
değişim istasyonları kurmak zorunda" olduğu belirtilerek, 
"Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi değişim istas-
yonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafe-
ler arasında olacağına" maden ocağının içindeki galerilerin 
eğimine ve buna bağlı olarak ortalama kaçış hızlarına göre 
belirleneceği belirtildi.
Yer altı kömür madenlerinde kaçış hızlarının azaltılması için 

gerekli parametreler ise şu şekilde belirlendi: "Yer altı kömür 
madenleri için belirlenen bu kaçış hızları; kaçış yolundaki 
engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile 
kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi hususlar göz 
önünde bulundurularak azaltılabilir.”
Maden galerilerinde 30 metrede bir, taban yollarında 20 
metrede bir ve başyukarılarda 10 metrede bir basınçlı hava 
teneffüs istasyonu kurulması ve acil kaçış planlarında göste-
rilmesi de kurala bağlanırken “kirli hava akımının bulunduğu 
nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek oksijen mas-
kesi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak 
mesafede bulunmaları durumunda, seçilecek maske özelliği 
ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun yerlerde 
değişim istasyonu kurulur” kuralı getirildi.
Ferdi oksijen maskeleri içinde işverene şu kurallar getirildi: 
"İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipma-
nını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen 
çalışan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirler. 
Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu 
ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her 
halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi 
kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır.” 

Eylül 2014

Kahyaoğlu, Çevreci Madencilik İçin 
Tüm Kurumları İşbirliğine Davet Etti
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kahyaoğlu, son zamanlarda meydana gelen olay-
larda, madencilerin tek suçlu olarak gösterilmesini eleştirir-
ken ne çevreden ne de madenlerden vazgeçilemeyeceğini 
belirtti. Kahyaoğlu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi “Çevreci 
Madencilik” yapmak için devleti, üniversiteleri ve çevrecileri 
sektörle işbirliği yapmaya çağırdı.
İstanbul’da Kilyos ile Arnavutköy arasında eski bir kömür 
madeninin ağaçlandırılarak çevreye kazandırıldığı Milten 
Park’ta basın mensuplarına bir piknik düzenleyen İMİB Başkanı 
Ali Kahyaoğlu, “Sektörün yapısı gereği maden cevherinin 
bulunduğu bölgede ocak açmak zorundayız. Yerin altındaki 
cevheri çıkarabilmek için doğal yapıyı mecburen bozuyoruz. 
Ancak bu kalıcı bir bozulma olmamalı. Cevher bittiğinde bu 
alanların tekrar eski haline dönüştürmek mümkün. Sayıları 
fazla olmasa da ülkemizde bunu yapan firmalar var. Yasal ola-
rak zorunlu olmamalarına rağmen güçleri ve sorumlulukları 
ölçüsünde yapıyorlar” dedi.
Madencilerin sanıldığı gibi eline baltayı alıp ağaçları kesme-
diğini söyleyen Ali Kahyaoğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Kesilecek ağaçları Orman İdaresi belirliyor ve kendisi kesiyor. 
Madencilerden ise başka alanlara dikim yapmak için kesilen her 
bir ağaç için çok yüksek ağaç bedeli alıyor. Ayrıca metrekare 

değeri 1 TL olan arazi için 2-3 katı kira bedeli ödüyoruz. Eğer 
ağaçlandırma yapmıyorsa sorumluluk onların. Kamuoyundaki 
bu yanlış anlamayı gidermek için Orman Bakanlığımız çıksın 
bugüne kadar madencilerden ne kadar ağaç parası alındığını, 
bunların ne kadarıyla nerelere kaç tane ağaç dikildiğini açıkla-
sın. Bakanlığımız bunu neden söylemiyor bilemiyorum. Böyle 
olunca da kamuoyu madencileri infaz ediyor.”
Ekonomik ömrü biten madenlerin olduğu gibi bırakılması-
nın çok eleştirildiğini aktaran Kahyaoğlu, “Yasalara göre bu 
sorumluluk devlete ait. Biz sadece o bölgeyi ağaçlandırmaya 
uygun hale getirmekle yükümlüyüz. Bu sistem işlemiyorsa 
suçlusu biz değiliz. Devlet bizden bundan böyle ağaç parası 
almasın. Üzerimizdeki gereksiz mali yükleri kaldırsın. Kesilen 
her ağaç için başka bir alana 10 ağaç dikme zorunluluğu 
getirsin ve bunu da ciddi bir şekilde denetlesin. Yapmayanı 
da cezalandırsın. Ayrıca maden ocakları ekonomik ömürlerini 
tamamladığında da orayı yeniden ağaçlandırma şartı getirsin. 
Bugün Türkiye’de bunu yapan firmalar var. Ancak sayıları on 
taneyi bile bulmaz. Çünkü yapılan iş çok maliyetli. Ancak gücü 
olan firmalar yapıyorlar. Dediğim gibi zorunlu olmadıkları 
halde kendilerini sorumlu hissettikleri için, yapabilecekleri 
güçleri olduğu için yapıyorlar. Engeller kaldırılırsa tüm firma-
larımız bunu canı gönülden yapar” dedi. 

Ağustos 2014
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Torba Yasa Yürürlüğe Girdi
Soma’da yaşanan maden faciasının ardından madencilikle 
ve iş güvenliği ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması amacıyla 
yola çıkılan ve aradan geçen süre zarfında taşeronluk sistemi, 
öğretmen atamaları, bazı kamu alacaklarının yeniden yapı-
landırılmasıyla ilgili düzenlemelerin de dâhil edildiği "torba 
kanun tasarısı" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul 
edilen tasarıda madencilikle ilgili temel düzenlemeler şu 
şekilde oldu;
Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 
50'ye düşürülecek.
İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi 
ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta 
yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek. 
Öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının 
toplamına dâhil edilmeyecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken 
sağlık raporları iş yeri hekiminden alınacak. 10'dan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için, kamu hizmet sunucuları 
veya aile hekimlerinden alınabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen 
maden iş yerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli 
olarak çalışan maden işçilerinin 55 olan emeklilik yaşı 50'ye 
düşürülecek.
Yer altı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu 
saptanan cıva maden ocakları hariç), "kanalizasyon ve tünel 
yapımı" gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, 
bu işlerde fiilen çalışmadıkları ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, 
eğitim ve kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri ile resmi 
tatil günleri de fiili hizmet süresi zammı kapsamında olacak.
Soma'daki maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından 
birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, 
toplam bir kişiye istihdam sağlanacak. Söz konusu kazada 
ölenlerin SGK'ya olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine 
aylık bağlanacak.
Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların, 
SGK'ya olan her türlü borçları silinecek. Ölüm geliri bağlanan 
hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı 
bağlanacak. Anne ve babaya gelir ve aylık bağlanırken muh-
taçlık şartı aranmayacak. Maden kazasında ölenlerin eş ya da 
çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşlerinden 
birisi olmak üzere, toplam bir kişiye kamu kurum ve kuruluşla-
rında istihdam edilebilme hakkı verilecek. Söz konusu düzen-
leme 13 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden iş yerlerinde çalı-
şan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az 
olmayacak.
Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden-
lerin yasal mirasçılarına öncelikle hayırsever işadamları olmak 
üzere diğer hayırsever, gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedel-
leri kendilerince karşılanarak konut yaptırılacak. Yapılacak 
bu konutlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 
taşınmaz temin edilecek ve bu konutların maden kazasında 
hayatını kaybeden kişilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz 
olarak tapu devir ve tescil edilmesine imkan sağlanacak.
Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. 
Buna göre, yer altı işlerinde bir gün dahi çalışanlar kıdem taz-
minatından yararlanabilecek.
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 yükümlü olacak.
Zorunlu ve olağanüstü çalışılması gereken durumlar 
dışında, yer altı maden işlerinde çalışanlara fazla çalışma 
yaptırılamayacak.
Yer altı maden işlerinde çalışanlara zorunlu ve olağanüstü 
hallerde haftalık 36 saati aşan her bir saat fazla çalışma için 
verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde 100 artırılmasıyla ödenecek.
Kanunla yer altında çalışan işçiler için yıllık ücretli izin süreleri-
nin 4 gün artırılması öngörülüyor. Böylece, yer altında çalışan 
ve 5 yıldan az kıdeme sahip bir işçinin iş sözleşmesi veya toplu 
iş sözleşmesi ile daha fazla belirlenmediği durumlarda en az 
18 gün yıllık ücretli izin hakkı olacak.
Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş 
yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, 
aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesapla-
nacak. Asıl işveren; alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin 
hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kulla-
nılmadığını kontrol edecek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını 
sağlayacak. Alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt 
belgesinin bir örneğini asıl işverene verecek.
Yer altı maden işlerinde çalışanlar için yer altındaki çalışma 
süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 
saati geçemeyecek. Maden işlerinde çalışma saatleri konusunda 
kanunla yapılan değişiklik, 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek. 

Eylül 2014

Murat Mercan Bakan Yardımcılığı 
Görevinden İstifa Etti
2012 yılı Şubat ayından bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Murat 
Mercan görevinden istifa etti.
Alınan bilgiye göre kabine değişiminin ardından bakan 

yardımcılıklarının otomatikman düştüğünü ancak akabinde 
atamaların tekrar yapıldığını belirten yetkililer, Mercan'ın 
yeniden Bakan Yardımcılığı görevini kabul etmediğini ve 
görevden ayrıldığını belirttiler. 

Eylül 2014
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Sarkuysan, Mahkeme Kararıyla 
Maden Aramasına Başladı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır AŞ, Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından reddedilen maden arama iznini mahkeme kararıyla 
alarak maden arama çalışmalarına başladığını duyurdu. Şirket 
tarafından borsaya yapılan bildirim aşağıdaki şekilde oldu:
''Kastamonu İli, Hanönü ilçesi sınırları içerisinde, Şirketimize 
ait 201200541 numaralı IV.Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin 
maden sahasında arama izni talebimizin reddine dair Orman 
Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2014 tarih, 448787 sayılı ret 
kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle tarafı-
mızca Kastamonu İdare Mahkemesi'nde dava açılmış olup, 

mahkemece 19.06.2014 tarihinde yürütmenin durdurulması 
yönünde karar verilmiştir. 
Davalı Orman Genel Müdürlüğü yürütmenin durdurul-
ması kararına itiraz etmişse de, Zonguldak Bölge İdare 
Mahkemesi'nce bu talep hukuka uygun bulunmayarak 
08.07.2014 tarihinde reddedilmiştir. Mahkeme kararı 
doğrultusunda Şirketimizce Kastamonu Orman Bölge 
Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş olup, 12.08.2014 tari-
hinde Şirketimize ait bahse konu maden sahasında arama 
faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız.'' 

Ağustos 2014

Kahyaoğlu, Mermer ve Doğal Taş
Sektörü Hakkında Açıklamalarda Bulundu
İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenen Uluslararası 
Marmomacc Taş, Tasarım ve Teknoloji Fuarı’na İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından katılım sağlanırken İMİB 
Başkanı Ali Kahyaoğlu fuarda, Türkiye mermer ve doğal taş 
sektörü hakkında açıklamalar yaptı.
Kahyaoğlu, Verona’da düzenlenen bu fuarın kendileri açısın-
dan önemli bir platform olduğunu aktarırken sektörün elin-
den geldiğince dünyada bütün fuarlara gitmeye çalıştığını 
kaydetti. Kahyaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sonuç ola-
rak Türkiye blok ihracatında dünya birincisi, kesilmiş üründe 
üçüncüsü. Hedefimiz blokta birinciliği bırakmak değil, üçün-
cülüğü birinciliğe taşımak. Bu da zor bir şey değil. Amerika 
pazarı yavaş yavaş açılıyor. Büyük firmaların daha kapsamlı, 
geniş katılımıyla hem fiyat yükselecek, hem de daha kaliteli 
mal satılacak. Mesela, diyelim bugün küçük bir firma 10 - 15 
dolara mal satıyorsa, büyük firma bunu 20 - 25 dolara sata-
biliyor. Burada ne yapmak lazım? Ticari anlamda söylüyorum, 
küçüğü terbiye etmek lazım. Büyüğe yakın bir fiyattan satması 
lazım pazarı bozmamak lazım”.
Türkiye’nin yeni pazarlara ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan 
Kahyaoğlu, “Şu an Çin ihracatı götürse de bence bir tehlike 
bu. Çin durduğu an sektör çöker. Bunu sürekli söylüyoruz. 
‘Blok ihracatı yasaklansın, fon getirilsin’ diyenler de var. 
Bloka getirilecek fon, firmaları değil sektörü batırır. Şu an Çin 

çekilsin Türkiye’den, sektör anında batar. Fona hiç gerek yok. 
Türkiye’nin blokta potansiyeli var. Türkiye satamadığı, kese-
mediği blokları satıyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 60 civarında Çinli firmanın mermer ocağı işletti-
ğini belirten Kahyaoğlu, Çinlilerin mermerde katma değer 
yaratacak yatırımlar da yapmasını istediklerini, bununla ilgili 
Türkiye’deki Çinli derneklerle konuşacaklarını söyledi.
Türkiye mermer ve doğal taş sektörünün ihracat gerçek-
leştirdiği pazarlar hakkında da açıklamalarda bulunan 
Kahyaoğlu, Amerika’daki toparlanmanın kendilerini mutlu 
ettiğini ifade ederken şu ifadeleri kullandı: “Oradan da 
çok umutluyuz. Amerika’daki fuarı ikiye katladık. Yine yet-
medi. Çünkü talep var, ihracat artıyor. İlk 8 ayda Amerika’ya 
%11 artış var. Bu daha da artacaktır. Bizim eski pazarımız 
Amerika’ydı. Hindistan da bizim için önemli pazar ancak 
Hindistan bizim onlara uygulamadığımız kotaları bize 
uyguladı. Bunun karşılıklı olması lazım. Bunu Sayın Bakan 
Nihat Zeybekçi ile görüşeceğiz.”
Türk mermer sektörünü dünyaya tanıtmak istediklerini kay-
deden İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, “Dünyanın önde gelen 
mimarlık ofislerine seçtiğimiz taşları sokmaya çalışacağız. 
İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Çetinkaya bununla ilgili 
çalışmaları yürütecek. Tüm taşlarımızı değil de seçtiğimiz özel 
taşlarımızı tanıtacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

Eylül 2014

TTK’nın Tahlisiye Ekibi 
Polonya’daki Yarışmada Birinci Oldu
Soma’da yaşanan faciada kurtarma çalışmalarına katılan 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibindeki 
madenciler, Polonya’da gerçekleştirilen “9. Uluslararası 
Maden Kurtarma Yarışması"nda birinci oldu.
6 – 12 Eylül tarihleri arasında Polonya’nın Bytom şehrinde 
düzenlenen yarışmaya TTK 13 kişilik ekip ile katılırken yarış-

mada TTK ile birlikte Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, 
Kanada, Polonya, Vietnam, Çin, Rusya, Slovakya, Romanya, 
Kolombiya, Kazakistan ve Hindistan'dan 23 ekip yarıştı.
Yarışmada TTK tahlisiye ekibi; cihaz bakım, onarım ve gaz ölçüm 
cihazları dalında dünya birincisi olurken 13 kişilik tahlisiye ekibi, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına yarışmada yer aldı. 

Eylül 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”
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Metal Fiyatları Baskı Altında
Dünyanın en büyük emtia tüketicisi Çin’e ilişkin veriler yatı-
rımcıyı tedirgin ediyor. Çin’de ekonomik büyüme 24 yılın en 
düşük seviyesine gerilerken Çin Halk Cumhuriyeti Maliye 
Bakanı Lou Jiwei’nin açıklamaları ise ülkenin para politikasında 
buna rağmen sert bir değişiklik olmayacağının işaretini verdi.
Emtia piyasalarında arz fazlası oluşmaya da başlarken önü-
müzdeki süreçte alüminyum, nikel ve demir cevherinde arzın 
talebi aşacağı tahmin ediliyor.
Enerji fiyatlarındaki gerileme de bu dönemde dikkat çeken 
diğer unsur olarak göze çarpıyor. Petrol fiyatlarının belirlen-
mesinde Ukrayna, Irak ve Libya’daki gelişmeler sonucunda 
artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki ivme kaybı ile 
zayıf talep beklentisi önemli rol oynamaya devam ediyor. Bu 
veriler ışığında, 2014 yılı başından bu yana %12 civarında düşüş 
yaşanan petrol fiyatları, Eylül ayında da düşmeye devam etti.
2014 yılının en iyi performans gösteren emtialarından metaller ise 
bu süreçte büyük oranda baskı altına girdi. Yıl genelinde yüksek 
kalan nikel fiyatları, Çin’de yaşanan negatif ekonomik gelişmeler 
nedeniyle Haziran ayından bu yana %10 oranında geriledi.
Eylül ayı ortalarında bakırda günlük kayıp %1,4’ü bulurken ABD’de 
bakır, teknik olarak kritik nitelenen 3.065 dolar/lb direncini geçe-
medi. Dünyanın en büyük maden şirketlerinden biri olan BHP 
Billiton’a ait Escondida bakır madeninde yaşanan 24 saatlik grev, 
bakır fiyatlarında az da olsa yukarı yönlü harekete neden oldu.
Demir cevheri de baskıyı hisseden önemli emtialar arasında. Demir 
fiyatları 2014 yılının üçüncü çeyreğinde %15 azaldı. Çin’de, Ekim 
2009 yılından sonra ilk defa demir fiyatları 80 doların altına indi.
Alüminyum fiyatları ise stokların, 33 ayın en düşük seviyesine 

gerilemesi ve en büyük alüminyum üreticisi United Co. Rusal 
Plc.’nin 2015’te talebin arzı aşacağı tahmininde bulunması ile 
Eylül ayında bir miktar artış yaşadı.
Nikel, Çin’de teşviklerin genişletilmeyeceği spekülasyonları ile 
Eylül ayında 5 ayın en zayıf seviyesine gerileyerek sanayi metalle-
rindeki düşüşe liderlik etti. Nikel %4,6’lık düşüş ile 10 Nisan 2014’ten 
bu yana en düşük seviyeye gerileyerek Londra Metal Borsası’nda 
(LME) ton başına 16.900 – 17.000 dolar aralığında işlem gördü.
Çinko üretimi, küresel çapta kullanımının Temmuz 2014’te 1,16 mil-
yon ton olmasına karşılık, Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışmaları 
Grubu’nun 17 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre 1,15 milyon ton 
olarak gerçekleşti. En büyük üretici Çin’de üretim Ağustos ayında 
482.000 ton olarak bir önceki aya göre %0,6 geriledi.
Değerli metallerde de kan kaybı sürüyor. Temmuz - Eylül döne-
minde altın fiyatları %8,5 gerilerken aynı dönemde gümüş fiyatla-
rındaki düşüş %15,7 ile sert oldu. Yaşanan son fiyatlandırmalardan 
sonra gümüş, altın karşısında dört yılın en ucuz konumuna geldi.
Emtia fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerin en büyük sebebi olarak 
Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlama gösteriliyor. Çin ekonomisi 
için açıklanan bir dizi ekonomik veri, yatırımcıları düşünmeye 
sevk ederken emtia fiyatları üzerinde de baskıya yol açıyor.
Ayrıca Çin’in ekonomi politikalarında sert değişikliklere git-
meyeceğini açıklaması, piyasalarda Çin Hükümetinin düşük 
büyüme oranlarını kabul edebileceği şeklinde yorumlan-
masına yol açtı. Bu durumda, geçmiş yıllarda Çin’de yaşanan 
büyük yatırımların önümüzdeki süreçte aynı oranda gerçek-
leşmeyeceği öngörülürken emtia taleplerinde düşüşlere yol 
açacağı düşünülüyor. 

Eylül 2014

Demir Export, Pınargözü Civarındaki Susuzluk 
Sorununa Çözüm Arayışına Ortak Oluyor
Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Pınargözü köyü ve mezralarının 
şebeke suyunda tespit edilen yüksek arsenik değerleri sebebiyle 
köyün bir süredir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia 
edilerek, su sorunundan Demir Export AŞ’nin Çetinkaya Demir 
Madeni İşletmesi sorumlu tutuluyordu. Son zamanlarda basında 
yer alan bu haberler konusunda şirketin Genel Müdürü Savaş 
Şahin, 1969 yılından beri ilgili tüm yasal mevzuata uygun biçimde 
ve komşu köylerle iyi ilişkiler içinde devam eden işletme faaliyet-
lerinin bölge halkının su kaynaklarını tahrip ettiği ve kaynakların 
kirlenmesine neden olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıt-
madığını aktardı. 
Konuyla ilgili olarak Şahin’den edindiğimiz bilgilere göre Demir 
Export AŞ’nin bütün maden işletmelerinde olduğu gibi Çetinkaya 
İşletmesi’nde de iş güvenliği, çevrenin korunması ve halk sağlığı 
konularında hassasiyet gösteriliyor. Tüm Sivas bölgesinde etkili 
olan ve Çetinkaya İşletmesi yakınındaki Pınargözü köyü ve mez-
ralarındaki su kaynaklarının da azalmasından kaynaklanan su 
sıkıntısına Demir Export AŞ olarak duyarsız kalmayıp, kurumsal 
sorumlulukları gereği çözüm arayışına ortak olma kararıyla hare-
kete ettiklerini belirten Şahin; 

“2011 yılından bu yana su temini için yapılan hidrojeoloji çalış-
maları ve su sondajları sonucunda yeterli miktarda su bularak, 
sulama amaçlı kullanılmak üzere ilgili köylere verildi. Ancak aynı 
yıl içinde bu köylerin içme sularının da yetersiz gelmesi üzerine, 
yapılan analizlerde 24 µg/lt olarak tespit edilen arsenik oranının 
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 10 µg/lt 
olarak belirtilen limit değere uygun seviyeye getirilmesi için top-
lam 210 ton/gün kapasiteli iki ayrı arıtma tesisi kurduk. Şu anda 
köy şebekesine verilen su miktarı 1.400 kişinin günlük kullanım 
ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bütün bu çalışmalar Sivas Halk 
Sağlığı Müdürlüğü tarafından da kontrol edilerek, temin edilen 
suyun kalite açısından yasal mevzuata uygun olduğu ve içilebilir 
olduğu teyit edildi.” şeklinde konuştu. 
Madencilik faaliyetlerinin bütün aşamalarında çalıştıkları yerler-
deki doğal kaynakların ve halk sağlığının korunmasında titizlikle 
çalıştıklarını aktaran Şahin, Çetinkaya Demir Madeni İşletmesi’ne 
komşu köylerde de insan sağlığı açısından uygun ve sağlıklı 
suyun temini için Demir Export AŞ olarak gerekli girişimlerde 
bulunduklarını ve maden işletmesi çalıştığı sürece aynı özenin 
gösterileceğini taahhüt ettiklerini söyledi.  

Eylül 2014
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Bosna’daki Deprem, 5 Madencinin Hayatını Aldı
4 Eylül akşamı, Bosna’nın orta bölgesinde yer alan bir yer 
altı kömür madeninde meydana gelen kazada, 5 madenci-
nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Zenica Kömür Madeni’nde 
meydana gelen grizu patlaması ardından yaşanan 3,5 
büyüklüğündeki deprem, madende göçüğe yol açmış ve 34 
madenci yer altında mahsur kalmıştı. 5 Eylül’de ise kurtarma 
çalışmaları sonlandırıldı ve kurtarılamayan 5 madencinin 
öldüğü açıklandı. Kazada yaşanan göçükten kurtarılan 29 

madencinin yanında, kaza yaşandığı anda 22 madencinin de 
kendi imkânlarıyla madenden kaçmayı başardıkları belirtildi. 
Zenica kömür madeni kazası, 1982’de yaşanan grizu patla-
masında 39 madencinin hayatını kaybettiği faciadan sonra 
Bosna tarihinin en büyük maden kazası olarak kayıtlara geçti. 
Sendika ve madencilerin yakınları ise ilgili firmayı, kazadan 
sonra yavaş hareket etmek ve gereken önemi gösterme-
mekle suçladı. 

Eylül 2014

Şili’nin 10 Yıllık Süreçte Beklediği Maden 
Yatırımlarının Değeri 105 Milyar Dolar
Şilili Bakan Aurora Williams, Uluslararası Madencilik ve 
Kaynaklar Konferansı (International Mining and Resources 
Conference - IMARC)’nda yaptığı sunumda, dünyanın en 
büyük bakır üreticisi olan Şili’nin 2025 yılına kadar yapılacak 
olan madencilik yatırımlarının toplam değerinin 104 milyar 
doları bulacağını söyledi. Yapılacak yatırımların 81 milyon 
dolarının bakır, 23 milyon dolarlık kısmının ise altın, gümüş, 
demir ve diğer endüstriyel mineraller üzerine olacağını 
belirten Williams, madencilik sektörünün Şili ekonomisinin 

lokomotifi olmaya devam edeceğini açıkladı.
Bu yatırım içinde, Şili hükümetinin şirketi Codelco’nun yakın 
zamanda açıkladığı 23,5 milyar dolarlık madenlerini revize 
etme projesinin de bulunduğu belirtiliyor. Mevcut projele-
rin tamamlanması sonrasında ülkenin bakır üretiminin 2015 
yılında 6 milyon tonu geçeceği, 2025 yılında ise 8 milyon 
tona varacağı öngörülüyor. Bakır üretimi gibi altın üretiminin 
de %191 gibi önemli bir oranda artacağı ve yıllık 149,480 kg 
seviyesine yükseleceği düşünülüyor. 

Eylül 2014

ABD, Zimbabve’yi 3 Milyarlık Platin
Madeni için Yeni Yaptırımlarla Tehdit Ediyor
Zimbabve’deki 3 milyar dolar değerindeki platin madeni 
ABD ve Zimbabve’nin arasını açıyor. NewZimbabwe.com’un 
haberine göre ABD, 2003 yılında Robert Mugabe önderli-
ğindeki hükümetin Rusya ile yakın bağlar kurması sonrası 
Zimbabve’ye karşı başlatılan ambargoların, platin made-
ninin işletilmesi konusunda da devam etmesi nedeniyle 
arttırılması gündemde. İddia, Mugabe’nin sözcüsü George 
Charamba’nın sözlerine dayandırılsa da muhtemel yaptırım-

lar ülkedeki ABD büyükelçiliği tarafından doğrulanmadı.
Verilen bilgilere göre maden, Great Dyke Investments tarafın-
dan işletilecek. Great Dyke, Zimbabveli Pen East Investments 
ile Afronet adındaki üçlü bir Rus ortaklığından oluşuyor. 
Madenin 2024 yılında tam üretime geçmesi ile birlikte üre-
timin 800.000 ons olması ve 8.000 kişilik istihdam sağlaması 
bekleniyor. Zimbabve, Güney Afrika’dan sonra dünyanın en 
büyük platin rezervlerinin sahibi olarak biliniyor. 

Ekim 2014

Kolombiya’da Madenciler
Yerlilerin Topraklarını İade Edecek
Kolombiya’da bir mahkeme, 11 altın madenciliği yapan firma-
nın, ülkenin kuzeybatısında bulunan üretimlerini durdurarak 
sahaları Embera Katio kabilesine geri verilmesine karar verdi. 
RCN’in haberine göre Güney Amerika ülkesinin bu konudaki 
bu ilk mahkeme kararı emsal niteliğinde olacak. Karar sonrası 
yaklaşık beş yıl önce yasadışı şekilde silahlı grupların zoruyla 
yerlerinden edilen 7.300 Embera kabilesi üyesi, yaklaşık 
50.000 hektarlık arazilerine yeniden yerleşecekler.
Karar ardından aralarında Güney Afrika’nın AngloGold 

Ashanti ve Kolombiyalı Exploraciones Choco Colombia ile 
Gongora and El Molino’nun da bulunduğu firmaların tüm 
hakları iptal edilecek. Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre 
altın ve kömür zengini ülkede yerel kabile çeşitliliği de çok 
fazla. Toplamda 1,3 milyon nüfusa ulaşan 87 ayrı kabilenin 
olduğu Kolombiya’da özellikle hükümet ve devrimci FARC 
güçlerinin arasında yaşanan savaşlarda 200.000 kişinin 
öldüğü, milyonlarca kişinin ise yerinden edildiği biliniyor. 

Eylül 2014

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com
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Newmont, Freeport ile Birlikte,
Endonezya’dan Bakır İhracatına Yeniden Başladı
Newmont Mining Corp, Endonezya’dan bakır konsantresi 
ihracatına, dokuz ay aradan sonra tekrar başladığını açık-
ladı. Newmont’un bakır konsantresi satışına başladığını 
duyurması, zaten bakır arzının fazla olmasının beklendiği 
bir ortamda, bakır arzının talebin üstünde olacağına inancı 
arttırdı. Analistlere göre bu yıl 226.000 tonluk bir arz fazlası 
olacağı düşünülüyor.
Newmont ve Freeport-McMoRan, Endonezya’nın ihracat 
vergilerini arttırması nedeniyle Ocak ayında ihracatlarını 
durdurduklarını açıklamışlardı. İlgili yasa, firmaların yerel 
maden işletme tesislerini geliştirmesi ve üretimin de ülke 
içinde yapılmasını sağlamayı amaçlıyordu. Newmont, 

Eylül ayı başında Endonezya hükümeti ile yaptığı özel bir 
anlaşma ile ihracat sorununu çözerek, Haziran ayında dur-
durduğu Batu Hijau madenini, bir - iki ay içerisinde tekrar 
işletmeye açacağını duyurdu. Ülkedeki en önemli üretici 
konumundaki Freeport ise ülkede cevher işleme tesisleri 
kurmak için Endonezya hükümeti ile bir yol haritası üze-
rinde anlaşmaya varmış, Ağustos ayında ihracata başlamıştı. 
Şirket, Eylül ayında yaşadığı kazanın ardından üretimini bir 
hafta durdurmak zorunda kalmıştı ancak bu soruşturma 
sürecine rağmen şirket tarafından ihracatın durmayacağı, 
stok üretim ile devam edileceği bilgisi verildi. 
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Anglo American, Brezilya’daki Devasa Demir 
Madenini İşletmeye Açmaya Hazırlanıyor
Madencilik devi Anglo American, Brezilya’daki Minas Rio 
Demir Madeni için çevre ajansı Ibama’dan onay aldıklarını 
açıkladı. Uzun süreli gecikmeler yaşanan ve planlanandan üç 
kat fazla sermaye ihtiyacına sebep olan Minas Rio’da üretim 
hazırlıkları son hız devam ediyor.
Dev işletmede Serra do Sapo ve Itapanhoacanga dağ sistem-
lerindeki demir yatakları üretime geçirilecek ve işletme ile 
birlikte cevheri taşıyacak 525 km’lik bir boru hattı ve liman da 
inşa edilecek. 28 yıllık ömrü olduğu belirtilen işletmede ilk yıl 11 
milyon ton ile 15 milyon ton arasında bir üretim öngörülürken 

kapasitenin, 2016’da 26,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.
Lojistik sıkıntılardan dolayı üretime geçilmesi 5 yıl geciken 
projeden vazgeçilmedi. 2014 yılında 2,2 milyar dolar harca-
nan projede bu yıl da 1 milyar dolar harcandı ve 3,6 milyar 
dolar olması beklenen işletme bütçesi, toplamda 8,8 milyar 
dolara ulaştı. Bunun yanında Çin’in talebinin azalması ve 
küresel ekonomik darboğaz sonucu 2013’deki 135 dolar/ton 
olan demir fiyatlarının günümüzde 80 dolar/tona gerilemiş 
olması da şirketin 28 yıllık ömür biçtiği projede geri adım 
atmasına sebep olmadı. 
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Grand Canyon’daki Uranyum 
Madenciliğine Yasak Onaylandı
ABD’nin federal mahkemesi, Arizona eyaletinde yer alan ve 
ülkenin en önemli turistik yerlerinden biri olan açık hava tarihi 
jeoloji okulu denebilecek Büyük Kanyon’daki 20 yıllık uran-
yum madenciliği yasağını onayladı. Böylece 404.700 hektarlık 
alanda 20 yıl boyunca uranyum madenciliği yapılamayacağı 
bir kez daha onaylanmış oldu. Uranyum madenciliği yapan 
firmaların 60 günlük itiraz haklarını kullanmaları bekleniyor.

2012 yılında İçişleri Departmanı tarafından bölgedeki su 
kaynaklarını ve vahşi yaşamı korumak adına konan yasağa 
karşı madenciler ve uranyum endüstrisi ticari birlikleri tara-
fından karşı davalar açılmıştı. Mahkeme ise itiraz edildiği 
gibi yasağa konu olan bölgenin çok büyük olmadığı ve 
toksik atıkların Kolorado nehri ve Büyük Kanyon’u etkileye-
bileceği kararına varmıştı. 
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Endonezya’daki Bir Kaçak Maden 18 Can Aldı
5 Ekim tarihinde ajanslara verilen habere göre, Endonezya’nın 
Batı Kalimantan bölgesinde yer alan bir kaçak altın işletme-
sinde meydana gelen göçük, en az 18 madencinin canına mal 
oldu. Göçük, Endonezya’nın ormanlık bölgesindeki kaçak bir 
madende, sabah 11 civarında meydana geldi. Endonezya hükü-
metinin kontrolünün zor olduğu yoğun ormanlık ve dağlık böl-
gelerdeki bu madenlerde yaşanan kazalarda, arama kurtarma 

ekiplerinin olaydan haberdar olup da bölgeye intikal etmesi 
büyük zaman aldığı için bu kazada da kurtarma çalışmalarına 
ancak akşam saatlerinde başlanabildi. Yapılan kurtarma çalış-
maları sırasında 2’si kadın 16’sı erkek 18 kişinin cansız bedenine 
ulaşıldı ve 15 kişinin kimliği tespit edildi. Yerel halk, madende o 
gün kaç işçinin çalıştığını bilmediklerini belirttiler. Arama kur-
tarma çalışmalarına devam edileceği açıklandı. 
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Rio Tinto ve Glencore Birleşme 
Görüşmeleri Olumsuz Sonuçlandı
Çok uluslu şirketler Rio Tinto ve Glencore, 7 Ekim tarihinde 
yaptıkları açıklamada aralarındaki birleşme görüşmeleri iddi-
alarını onayladılar fakat Rio Tinto yönetiminin bu karara sıcak 
bakmadığını, birleşmenin olmayacağını belirttiler. İki firma da 
görüşmeleri sonlandırdıklarını açıkladılar.
Bu olumsuz görüşmeler sonrası İngiltere Birleşme ve Satın 
Alma Yasası’na göre Glencore, Ivan Glasenberg’in başında 
bulunduğu Rio Tinto’ya önümüzdeki altı ay boyunca ikinci bir 

teklifte bulunamayacak.
Geçtiğimiz yıl Xstrata ile birleşerek dünyanın en büyük emtia 
ve ticaret şirketi olan Glencore’un Rio Tinto ile birleşmesi 
halinde ortaya çıkacak 160 milyar dolar değerindeki grup, 
madencilik alanında da en büyük şirket olacaktı. Ayrıca muh-
temel birleşme sonrası Avustralya’daki kömür madenlerinin 
de tek elden yönetilmesi iki firmaya 500 milyon dolarlık bir 
kazanç da sağlayacaktı. 
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Kanada 1,25 Milyar Değerindeki Dünyanın İlk 
Geniş Ölçekli Temiz Karbon Enerji Santralini Açtı
Kanada’nın enerji firması SaskPower, dünyanın ilk karbon yaka-
lama ve depolama (CCS) üniteli büyük ölçekli kömür santralini 
inşa ettiğini duyurdu. Bu yeni teknoloji sayesinde santral, üret-
tiği karbonun %90’ını, yani yaklaşık 1 milyon ton karbondioksiti 
depolamış olacak. Karbon yakalama ve depolama sistemleri iklim 
değişiklikleri ile mücadelede çok önemli bir yer alıyor. Uluslararası 
Enerji Ajansı (EIA) yöneticisi Maria van der Hoeven’e göre bu sant-
ral, büyük ölçekli işletmelerde de karbon emisyonunun yakalana-

bileceğinin kanıtlanması açısından büyük önem taşıyor.
Tüm bu çevresel artılarına rağmen sistemin yüksek maliyeti, 
uygulanabilirliğini düşürüyor. Yetkililere göre bu sistemin eko-
nomik olarak çalışabilmesi için fiyatların %80 oranında artması 
gerekiyor. Bunun yanında bazı çevre örgütleri de bu çabanın ve 
harcanan yüksek maliyetlerin yersiz olduğunu, aynı çabanın ve 
sermayenin yenilenebilir enerji kaynaklarına aktarıldığı takdirde 
daha temiz enerji elde edilebileceğini savunuyorlar. 
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Vale, Çin’in Yasağının Kalkması Ardından 
10 Valemax Siparişi Daha Verdi
Brezilya’nın madencilik devi Vale, elindeki 35 adet 400.000 
ton taşıyabilen dev tankerlerin yanına 10 adet daha ekleme 
kararı aldı ve siparişlerini verdi. 362 metre uzunluğa ve 65 
metre genişliğe sahip Valemaxların ilk örnekleri, Çin’deki 
demir ve çelik ticaretindeki arz ve talep dengesini bozacağı 
nedeniyle ülkeye girmesinin yasaklanmasına rağmen Vale 
farklı çözüm yolları bularak ticaretini genişletmişti. Eylül 
ayının sonlarında da Çin’in en büyük deniz aşırı ticaret şir-
keti Cosco’nun Vale ile 25 yıllık taşıma anlaşması yapması ve 

bu anlaşmada 14 Valemax olması nedeniyle yasağın geçer-
liliğini yitireceği söyleniyor.
Yasakların devam ettiği sıralarda Vale, Valemaxlarla 
Japonya, Güney Kore, İtalya gibi önemli limanlarla ticaretle-
rini sürdürürken bir yandan da Filipinler’de kurulan dağıtım 
tesisi ve Malezya’da kurulan gemiden gemiye aktarma işlet-
mesi sayesinde Çin’e cevher taşımaya devam etti. Yasakların 
kalkması ile Çin’e ticaretin de gelişeceği ve yıllık 60 milyon 
tona ulaşacağı öngörülüyor. 
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Freeport-McMoRan, Grasberg’deki Ölümlü 
Kaza Sonrası Yeniden Çalışmalara Başlayacak
Endonezya’nın ve dünyanın en büyük bakır madenlerinden 
biri olan Freeport’un Grasberg Madeni’nde 27 Eylül tarihinde 
ölümlü bir kaza yaşandı. Bir kamyonun da karıştığı kazada 4 
madenci hayatını kaybetti ve kazadan iki gün sonra maden-
ciler ve yakınları protesto için madenin önünde gösterilere 
başladı. Yolu kapatan madenciler, kazanın tekrar yaşanma-
ması içi gereken önlemlerin alındığından emin olana kadar 
madenin yolunu açmayacaklarını belirttiler.
Toplamda iki gün süren protestolar 3 Ekim tarihinde son 

bulurken Grasberg’in bu protestolar sırasında sevkiyatının 
aksamadığı da belirtildi. Bu protestolar, geçtiğimiz yıl Big 
Gossan bölgesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle 28 
çalışanın hayatını kaybetmesinde de yaşanmış fakat maden-
ciler yolu kapatacak kadar ileri gitmemişlerdi. Freeport 
yetkilileri madendeki faaliyetlerin bölgesel olarak durdurul-
duğunu, iş güvenliğinde yaşanan sorunun tekrar etmemesi 
için gerekenlerin yapılması ardından tam üretime yeniden 
geçileceğini belirtti. 
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Torba Yasa Madencileri Sert Vurdu
Torba yasayla maden işçilerinin çalışma şartları ve özlük hakları-
nın iyileştirilmesi yönünde yapılan düzenlemeler madencilik sek-
töründe sıkıntı yarattı. 11 Eylül 2014’te ilgili kanunun yürürlüğe 
girmesinin ardından Zonguldak’ta 22, Karaman’da 9, Kütahya’da 
7 maden ocağı üretimini durdurdu. Çorum’da da bazı işletmele-
rin sıkıntıda olduğu bilgisi edinildi. Şu ana kadar işsiz kalanların 
sayısının 5000 kişiyi bulduğu ifade ediliyor. Ülke genelinde önü-
müzdeki dönemlerde üretimi durdurmayı planlayan işletmelerin 
bulunduğu öğrenildi.
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Kasapoğlu, torba yasanın komisyondaki görüş-
meleri sırasında bütün çekincelerini dile getirmelerine rağmen 
dikkate alınmadığını belirterek, “Kanuna birtakım şeyleri yazdılar, 
buna da ‘madenlerde iş güvenliği’ dediler, bunların iş güvenliği ile 
alakası yok. Torba yasada madencinin iş güvenliğiyle ilgili hiçbir 
düzenleme yok. Ücreti artırmanın iş güvenliği ile ne alakası var? 
Düzenlemeler yeterince tartışılmadan kanuna girdi” dedi. 
Komisyon görüşmelerinde günde 6 saatlik çalışmanın sorun yara-
tacağının dile getirildiğini kaydeden Kasapoğlu; “Çalışma saatleri 
4 saate de iner ama bu işyerinin özelliğine göredir. Almanya’da 
potasyum madeninde çalıştım. Asansöre biniyorduk, 300 met-
reye iniyor, çalışacağımız yere gidiyorduk, mesaimiz 8 saatti. Aynı 
asansörün içindeki diğer çalışanlar 500 metre aşağı iniyorlardı, 
onların çalışma süresi 5 saatti ve ücretleri de bizden fazlaydı. 
Çünkü orada ısı artıyordu, çalışma süreleri de ona göre ayarlan-
mıştı. Cıva madenlerinde de belirli kısıtlamalar vardı. Yeraltında 
6 saatten fazla çalışılamaz deniyor ama gökdelende vincin 
tepesinde çalışan daha mı az tehlikeli iş yapıyor? Komisyonda 
görüşülürken kimse bunun detayına inmedi. Çalışma saatlerinin 
düzeltilmesinin, mantıklı ve tekniğe uygun olması lazım.” dedi.
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen ise torba 
yasadan sonra kömür ocaklarında yaşanan kapanmaların şart-
ların gerçekten ağırlaşmasından, maliyetlerin artmasından kay-
naklanan bir durum olduğunu belirtti. Madencilik sektörünün 
iyileştirme beklerken yeni yükümlülüklerin altına sokulduğunu 
kaydeden Sökmen, “Soma’da yaşanan üzücü kazanın ardından 
alelacele yeni düzenlemelere gidildi. Bu havada bunların yapıl-
maması gerektiğini söyledik. Yapılan o düzenlemelerin içinde bir 
tane iş güvenliği ile ilgili düzenleme yok, tamamı adeta sektörü 
cezalandıran, yeni yükler getiren düzenlemeler” dedi. Sektörde iki 
tür kömür işletmesinin faaliyet gösterdiğini dile getiren Sökmen, 
bir grup kömür işletmesinin sosyal yardımlaşma fonu için üretim 
yapan, pazar sorunu bulunmayan işletmeler olduğunu, diğer 
grupta bulunan kömür işletmelerinin ise kendi haline bırakılmış, 
pazar sorunu yaşayan işletmeler olduğunu söyledi. Asıl sıkıntının 
da son düzenlemelerle yükü artmış olan bu işletmelerde yaşan-
dığını kaydeden Sökmen, üretime ara veren ocakların bunlardan 
olduğunu söyledi. 
Torba yasayla maden işçilerinin ücretleri konusunda yapılan 
düzenlemeyi de hatırlatan Sökmen, “Madencilik sektörü dışında 
ücretin devlet tarafından belirlendiği başka bir sektör yok. 
Sektörde serbest piyasa ekonomisi işlemiyor” dedi. Başbakanın 
geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘üretim şart’ açıklamasını da hatır-
latan Sökmen, “Bu şartlarda nasıl üretim olacak? Cari açığa çare 

olarak düşünülen madencilik sektöründeki son gelişmeler cari 
açığa olumsuz yansıyacak. İhracat bir süredir düşüyor, sektör 
küçülüyor. Getirilen yeni yükümlülükler bu işi ekonomik olmak-
tan çıkardı, her türlü maliyet arttı. Zam yapamıyorsunuz, fiyatlar 
dünya borsalarına bağlı” diye konuştu. Sökmen, madencilik sek-
törünün 2012 Haziranından bu yana sıkıntıda olduğunu, hiçbir 
iyileştirme yapılmadığı gibi özellikle ormanlarda yapılan arama-
ların madenci için zulme dönüştüğünü kaydetti. 
Genel Maden İş Sendikası Başkanı Eyüp Alabaş, torba yasayla 
getirilen, taş kömürü ve linyit işletmelerinde ücretin asgari 
ücretin iki katından az olamayacağı yönünde yapılan düzen-
lenmenin işçi için bir umut yarattığını ancak son gelişmelerle 
çalışanların işsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi. Düzenlemenin 
en çok Zonguldak havzasını etkilediğini, burada 30 rödovanslı 
sahada 22 şirketin çalıştığını anlatan Alabaş, şunları söyledi: “22 
şirketten sadece bir tanesi yasayla getirilen düzenlemeye uydu. 
Burada üretim devam ediyor, 21 şirket ise üretimini durdurdu. 
Şirketlerden bir tanesi kıdem tazminatlarını ödeyerek işi dur-
durdu, bir kısmı 10 gün ücretsiz izne çıkardı ve gelişmelere göre 
üretime devam edip etmeyeceğine karar verecek. Şu ana kadar 
işten çıkarılanların sayısı 3 bin civarında.” 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zonguldak’lı Demir 
Madencilik’in sahibi Erdoğan Demir, sorunun yasa ile birlikte 
artan işçi ücretlerinden kaynaklanmadığını, şirketlerin bu maliyet-
leri karşılayacak güce sahip olduğunu ancak yeni yasanın şirketleri 
faaliyet yapamaz duruma getiren ek külfetler getirdiğini söyledi.
İşçileri çıkartmamak için uzun süre dirediğini belirten Akkurt 
Madencilik firmasının sahibi Alaattin Kurnaz ise iş yerinde işçile-
rine hitap ederek acı haberi verdi. 2 yıldır yasaya Zonguldak’taki 
şartların ilave edilmesi için siyasileri ve ilgili birimleri uyarmalarına 
rağmen gereken tedbirlerin alınmadığını ifade eden Kurnaz, "Biz 
istedik ki yasa komisyondan çıkarken işverenle işçinin hakları 
beraber çıksın. Bizi işçi düşmanı gibi gösteriyorlar. İnşallah torba 
yasayı yeniden düzenlerler. Kısa zamanda biz de tekrar üretimi-
mize başlarız. Burada hepimizin yatırımı var. Şimdi geliyoruz bir 
sessizlik var. Sanki tatildeyiz gibi bir hava oluyor. Ben sizlere hak-
kımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" derken göz-
yaşlarını tutamadı. Bu arada işçilerin de gözyaşı döktüğü görüldü.
Zonguldak!ta işten çıkarılan maden işçisi Cengiz Çiftçi, 
"Devletimizin altyapısını hazırlamadan çıkardığı bu kanunla işçi 
sahipsiz, patronlar çaresiz bırakıldı. 40 yaşındayım, bu yaştan 
sonra nerede çalışabilirim? Bayram geliyor, önümüz kış, okullar 
açıldı, biz ne yapacağız? Şu an insanlar saatli bomba gibi. Çaresiz 
durumdayız." dedi.
Diğer bir işçi Soner Bayraktar ise, "Gerçekten şoktayız. Bu insan-
lar ne yapar. Sabahleyin çocuk para istediği zaman nasıl harçlık 
vereceğiz. Okula gidecekler, harçlık isteyecekler. Bu durumda ne 
olacak. Gerçek grizu şimdi patladı." diye konuştu.
49 yaşındaki madenci Abdullah Öztürk da şunları söyledi: "Bizim 
Zonguldak’ta 3 tane iktidar milletvekilimiz var. Her milletvekili 
gece yarısı o torbaya bir madde atıyor, bizim milletvekillerimiz 
niye atmadı? Buradaki arkadaşlarımızın, hepimizin çoluk çocuk-
ları sefil durumda. 10 yıldır ben bu şirketteyim, yaşım 49, ne yapa-
cağım ben bu saatten sonra?" 
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Özel Haber
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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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Madencilik Operasyonları Yönetim Sistemi 
(MOMS) Madencilik Endüstrisinde Çığır Açıyor
Günümüz iş dünyasında iş stratejileri; maliyetleri düşürme 
ve üretimi ve kâr marjını arttırırken aynı zamanda varlıkları 
koruma anlayışı üzerine kurulmaktadır. Şirketlerin, ellerindeki 
nakit rezervlerinin kullanımında muhafazakâr yaklaşımları 
nedeniyle mevcut tesislerin genişletilmesi ve geliştirilmesi 
sınırlı seviyede kalmaktadır. Bu durum madencilik 
sektöründe daha belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir 
çünkü hammadde fiyatları ciddi bir baskı altındayken 
üretilen ton başına maliyetler artmaktadır. 
Madencilik şirketleri için en büyük zorluk, yüksek talebi 
karşılamak için cevher üretim kapasitelerini arttırken ürün 
kalitesini koruyabilmektir. 
Bu yüzden, gerçek zamanlı 
olarak çeşitli sebeplerle 
çalışılmayan süreleri 
ölçmek ve bunların 
sebeplerini belirlemek 
MOMS (Madencilik 
Operasyonları Yönetim 
Sistemi) programlarının bu 
endüstriye sağladığı önemli 
katkılardandır.
Bu bağlamda madencilik 
şirketlerinin tedarik 
zincirlerini daha sağlıklı 
bir şekilde kontrol etmesi, 
cevher hazırlama ve 
zenginleştirme tesislerinin 
gelişmiş bir kontrol ve 
yönetim sistemine sahip 
olması ve şirketlerin, sahip 
oldukları varlıklarından en 
yüksek verimi aldıklarından 
emin olmalarını sağlamak 
amacıyla DRA Projects 
(Pty) Ltd. tarafından MOMS 
programı geliştirilmiştir. 
MOMS, gerçek zamanlı 
olarak doğru bilgiyi doğru 
zamanda doğru kişiye 
ulaştırır ve  maden yönetimi 
konusunda hızlı ve etkili 
şekilde karar verilebilmesini 
sağlar.
Özellikle uzak bölgelerdeki 
madenler için operasyon ve 
bakım - onarım ekiplerinde 
kalifiye personel istihdam 
edebilmek büyük problem 
teşkil etmektedir ve bu 
durum maden verimliliğini 

etkileyen en önemli unsurlardandır. MOMS, operasyon 
personelinin anormal durumlardan kaçınmalarına rehberlik 
ederken bakım - onarım işlemlerinin de koordinasyonunu 
sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmakta ve cevher 
hazırlama ve zenginleştirme tesislerinin optimum ve verimli 
bir şekilde işletilmesini mümkün kılmaktadır.
Güç jeneratörlerinin kullanıldığı yerlerde enerjinin verimli 
kullanımının yönetimi MOMS'un bir diğer faydasıdır. Eğer 
jenaratöre uygun bir güç ölçüm cihazı bağlanmış ise MOMS 
tesise kapsamlı bir faturalandırma çözümü sağlar. Su 
yönetimi ve maden yasal mevzuatı yönetimsel raporlama da 

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com



MOMS ile gerçekleştirilebilen işlemlerdir.
MOMS'un bir diğer yararı da üretim verilerini kurumların 
kaynak planlama sistemlerine (ERP) entegre edebilmesidir. 
Üretim ve proses verilerini ERP sistemlerine entegre etmenin 
sağladığı avantajlar:

 • Ortak işlem kullanımı,

 • Ortak veri kullanımı,

 • Ortak payda,

 • Ortak raporlar,

 • Kıyaslama,

 • Destek sistemleri,

 • Standardizasyon,

 • Global ve çok tesisli şirketler için ortak planlama,

 • Ortak yönetim sistemleridir.

MOMS, ihtiyaca göre uygulanabilen finans, 
dağılım, maliyet hesaplama, zamanlama, 
bakım - onarım ve üretim araçlarının güçlü bir 
kombinasyonudur ve bundan dolayı verimlilik 
artışı, işletmeye şeffaflık sağlamaktadır. 
MOMS'un anahtar öğelerinden biri de 
tedarik, üretim, bütçeleme, bakım - onarım 
ve iç maliyet talepleri gibi işlemleri yönetmek 
için kolay kullanıma sahip ve iş akışına göre 
çalışan bir dizi işlem yapabilmesidir. 

MOMS, madencilik operasyonlarının büyük bir 
çoğunluğunun yerleşim yerlerinden uzakta olması ve 
firmaların tedarik zincirlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm 
getirecek şekilde, tesislerdeki yedek parçaların, stokların ve 
sarf malzemelerinin azaltılmasına imkan veren bir izleme ve 
kontrol mekanizması sunmaktadır.
Kullanıcı açısından, MOMS’ın getirdiği en büyük kolaylık; 
şirketlere, işletmeye ait tüm anahtar performans verilerinin, 
herhangi bir internet uyumlu cihaz aracılığıyla iletilmesini 
sağlamasıdır. 

www.draglobal.com

30 YILLIK ÜSTÜN MÜHENDİSLİK BİRİKİMİ

DRA madencilik, cevher hazırlama-zenginleştirme ve altyapı 
konularında, konsept dizayn aşamasından tesisin devreye alınmasına 
kadar, işletme ve bakım da dahil olmak üzere her düzeydeki hizmetleri 
sağlayan uluslarası bir multi-disipliner mühendislik kuruluşudur.  

Bu hizmetler, başta altın, platin, kömür, demirli ve baz metaller, elmas, 
uranyum, potasyum ve nadir toprak elementleri olmak üzere çok geniş 
bir yelpazedeki ürünleri kapsamaktadır. DRA şimdi Türkiye ve çevre 
bölgelerini kapsayan coğrafyada Afrasia Madencilik Enerji ve Çevre 
A.Ş. ile oluşturduğu yakın işbirliği çercevesinde madencilik sektörüne 
hizmet vermeye başlamıştır.

www.DRAglobal.comTEL: +903122194415

PLANLAMA ÜRETIM TESIS & ALTYAPI İŞLETMEZENGINLEŞTIRME
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Barkom Grup’tan Yeni Bir Distribütörlük: Geosight
Geniş ürün yelpazesini dünyanın en güçlü üreticileriyle 
desteklemeye devam eden Barkom Grup, Geosight Inc. ile 
distribütörlük anlaşması imzaladı. Firma sahibi John Lupton’ın 
Eylül 2014’te Türkiye’ye gelmesi ile varılan iş birliği sonucunda 
Geosight tarayıcısı, Barkom Grup önderliğinde şirketin 
müşterileriyle buluşacak.
Birçok yeraltı maden işçisinin hayatı Geosight tarayıcısı ile 
kurtarılabilirdi
Oshawa merkezli bir şirket olan Geosight, birçok yer altı maden 
işçisinin hayatını kurtarılabilecek bir sistem yaptı. Geosight 
Inc. tarafından geliştirilen ve çığır açan boşluk izleme sistemi, 
madencilik endüstrisinden övgü dolu eleştiriler aldı.
Yenilikçi 3D kablosuz lazer sistemi insanlar için denenmesi ve tespit 
edilmesi zor ve tehlikeli olan yer altı boşluklarının yoğunluğunu 
hesaplamaktadır. En yaygın tarayıcı uygulamaları boşluk tarama, 
tripod tarama ve düşey taramadır. Geosight boşluk izleme sistemi 
(CMS) ile sağlanan maden ocağındaki katlar arası uyum, azami 
cevher verimi sağlamakta, ocağın kullanma ömrünü uzatmakta 
ve incelme ve zayiatın açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, 
işyeri ve işçi güvenliğini arttırmakta, potansiyel olarak tehlike arz 
eden bölgelere insan gönderme ihtiyacını ortadan kaldırmakta 
ve gerçek zamanlı veriler sağlamaktadır. 
Ürünü kullanan bazı maden firmalarının yorumları şöyledir: 
“Geosight boşluk izleme sistemi hızlı ve güvenilir etütler 
sağlamaktadır. Tablet şeklindeki arabirim basit bir mobil 
cihaz olup etüt yapanların çalışma yapılan yerdeki boşluğu 
kontrol etmelerine imkan vermektedir. Servis ve onarım 
süreleri oldukça kısadır. Genel olarak üründen memnunuz ve 
Geosight’ın bizlere sağlayacağı yenilikleri bekliyoruz.” 
Geosight Inc. ulaşılamayan bölgeleri taramanıza, izlemenize, 
haritasını çıkarmanıza yardımcı olan boşluk izleme sistemleri 
sunmaktadır. Geosight’ın boşluk izleme sistemi tamamen 
kablosuz ilk boşluk izleme sistemi olup -30°C ile +60°C 
arasında çalışabilmektedir ve ayrıca suya ve toza karşı izole 
edilmiştir. Yazılımı kullanıcı dostu olup Windows XP, 7 veya 
Windows Mobile uygulamaları ile uyumludur. Kullanıcılar 
kendi boşluk izleme sistemlerini ayarlayabilirler. Lazer ayarları 
Dusty (Tozlu) veya Humid (Nemli) şartlara göre ayarlanabilir. 
Uygulama kapsamları: Cevher geçişi (orpas) İzleme, Şaft 

izleme ve tabi ki stop (kat) arası ve boşluk İzleme. Geosight 
CMS bir Orpasta 500 metreden fazla düşey olarak indirilebilir 
veya araba sistemi ile aşağıya doğru indirilebilir.
Geosight firması 2006 yılında kurulmuş olup ilk dört yıl yer altı 
madencilik şirketleri için lazer tarama danışmanlık hizmetleri 
vermiştir. Şirket şu anda 40’ın üzerinde bayiye sahip olup 
bunların çoğu yerel firmalardır. Geosight boşluk izleme sistemi 
teknolojisi Kanada ve Avustralya’da patent altına alınmıştır. Bu 
sistem tamamen kablosuz olan ilk yeraltı tarayıcısı olup 100 
metrenin altına inebilen ve 1.000 metreden daha da derinlere 
ulaşabilen ilk sistemdir. Geosight bu çok özel yeraltı endüstrisi 
pazarı için destek ve servis hizmetleri de sağlamaktadır.
ISO 9001:2008 onayı almak Geosight firmasının güçlü bir 
kalite kontrol mekanizması kurmasına imkan vermiştir. Şirket 
halen gelişmesini sürdürmekte olup gelecek iki yıl içinde 
tüketicilerin talepleri doğrultusunda daha da ileri düzeydeki 
tarayıcıları geliştirecektir. 

www.barkomltd.com

Cihazın tanıtımı 27-30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenecek 6. Uluslararası Madencilik, Maden Makine ve 
Ekipmanları, İş Makineleri Fuarında yapılacaktır. İlgilenen 
firmalar, Geosight firmasının sahibi John Lupton ile tanışma 
fırsatı bulabilirler.

Linyit Kömürüne 478 Milyon 
Liralık Yatırım Teşvik Desteği Alındı
Fiba Holding iştiraki Fina Enerji, İzmir’in Kınık ilçesi Elmadere 
Köyü’nde linyit kömürü madenciliği yapmak için devletten 
478 milyon liralık sabit yatırım teşvik desteği aldı.
Fina Enerji Holding, Mart ayında yaptığı satın alma ile Polat 
Madencilik’e ait Polyak Eynez Enerji Üretim AŞ’nin %70’ine 
sahip olmuş ve Soma havzasında linyit kömürünün üretimini 
yapmak için önemli bir adım atmıştı.

Teşvik kapsamında şirkete; gümrük vergisi muafiyeti,  %80 vergi 
indirimi,  %40 yatırıma katkı desteği ve 7 yıl boyunca sigorta 
primi işveren desteği verildi. Yılda 4 milyon ton üretim hedefi 
konan işletmede 300 kişinin de istihdam edilmesi hedefleniyor.
Şirketin bölgeye termik santral yapmak konusunda çalışma-
lar içinde olduğu da biliniyor. 
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ABB, Next Level Stratejisini Başlattı
ABB, 2015 - 2020 periyodu 
için koyduğu, sürdürülebilir 
değer yaratma amaçlı Next 
Level stratejik ve finansal 
hedeflerini tanıttı. Bu strateji, 
ABB’nin odaklandığı üç alan 
olan kârlı büyüme, kesintisiz 
uygulama ve işletme temelli 
işbirliği etrafında oluşturuldu. 
Önümüzdeki dönemlerde 
şirket, ağırlık merkezini hızlı 
büyüyen pazarlara kaydırarak 
karlı büyümeyi hızlandıracak, 
rekabet kabiliyetini artıracak 
ve işletme modellerinin 
barındırdığı risk faktörünü 
düşürecek.
Şirket, işletilen hisse başına kâr (EPS) yıllık bileşik büyüme 
oranını (CAGR) %10 - 15 artırmayı ve 2015 - 2020 döneminde 
%14 - 16 civarında cazip bir nakit yatırım getirisi (CROI) sunmayı 
hedeflemekte. Aynı şekilde gelirini yıllık %4 - 7 oranında 
artırmayı hedefliyor -ki bu oranlar GSYH'nin ve pazarın 
tahmini büyüme oranının üzerindedir. ABB aynı dönem 
içerisinde tutarlı bir şekilde, halen faiz vergi ve amortisman 
öncesi kâr (FVAÖK - EBITA) ile ölçülen kârlılığı %11 - 16 üzerine 
çıkartmak isterken yıllık serbest nakit akışını ortalama %90’ın 
üzerinde dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni finansal hedefler 1 
Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacak.
ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer, “Next Level stratejimiz 
ABB’nin yapısal büyüme ivmesini, marj artışını ve sermaye 
verimliliğini artırmaya odaklanacak, hissedarlarımıza daha 
fazla değer sunacaktır. Bir yanda rekabet gücümüzü artırırken 
ve özellikle Güç Sistemleri bölümümüz için riski azaltırken 
diğer yanda ağırlık noktamızı daha hızlı büyüyen sektörlere 
kaydırmaktayız. Kuruluşumuzun müşteri odağını beceri ve 
esnekliğe bağlayarak artırmaktayız. Başarılı uygulamaları 
konuya odaklı 1000 günlük programlarla gerçekleştirerek 
değişimin yolunu açacağız” sözlerini kullandı.
ABB, beş bölüm ve bu bölümlerin liderliği altındaki işkolu 
birimleri tarafından yönetilen güç ve otomasyon portföyünü 
büyütmeyi sürdürecek. Ocak 2015 itibarıyla bölgesel 
yapılanmalar, müşterilerle işbirliği, paylaşılan hizmetler, 
bulundukları ülkelerden de sorumlu olacak üç bölgeye 
bağlanacak. Spiesshofer, “Bu hamle, müşteriye daha iyi 
odaklanmamızın yanı sıra verimlilik, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik konularında daha iyi olmamızın yolunu açacak ve 
pazar odaklı işbirliklerini artıracak” dedi.
Next Level stratejisine parallel olarak, ABB'nin İcra Komitesinde 
(EC) bazı yapısal düzenlemeler de yapılacak. Halen ABB’nin Orta 
Avrupa ve Almanya sorumlusu olan Peter Terwiesch, Proses 
Otomasyonu bölümünden sorumlu İcra Kurulu üyesi konumuna 
getirildi. Yeni oluşturulan üç bölge, üç deneyimli İcra Kurulu üyesi 
tarafından yönetilecek: Frank Duggan (Asya, Orta Doğu ve Afrika), 

Greg Scheu (Kuzey ve Güney Amerika) ve Veli-Matti Reinikkala 
(Avrupa). Değişiklikler 1 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacak.
Sasol CEO’su David Constanble 2015 Genel Kurul Toplantısında 
oylanmak üzere Yönetim Kurulu’na aday gösterildi.  Sasol EPC 
alanında ve proses sektöründe engin deneyime sahip. Ayrıca ABB 
için önemli bir büyüme bölgesi olan Afrika’da güçlü bağları var.
Spiesshofer şu bilgileri de ekledi: “Bugün duyurulan hisse 
geri satın alımı programımız sayesinde hissedarlarımız temel 
işkollarımızın sağladığı sağlıklı nakit akışından olduğu kadar 
temel faaliyet alanımız dışındaki işkollarını küçültmemizden de 
yarar görecek. Bu da ABB'nin hissedarlarına sürekli olarak cazip 
getiri sunma kararlılığının güçlü bir işaretidir. Ayrıca, ABB’nin 
büyüme potansiyeline verilmiş güçlü bir güvenoyudur.”
ABB’nin 16 Eylül 2014’te başlayan ve 4 milyar dolara kadar 
nakit sağlaması beklenen güçlü nakit yaratma girişimine, 
hissedarlar da hisse geri satın alım programıyla katılabilecek. 
Şirket geri satın alma programının yaklaşık dörtte üçünü hisse 
sermayesinin düşürülmesine ayırmayı, kalanıyla da 22 binden 
fazla katılımcısı olan personel hisse alım programını küresel 
olarak desteklemeyi planlıyor.
Daha fazla bilgi için: www.abb.com/news ve www.abb.com/
investorrelations 

www.abb.com



The Dodge MagnaGear XTR® engineered with Dodge proven planetary and helical 
gear technology is the ultimate advancement in speed reducers. MagnaGear XTR 
reducers are ideal for rugged environments and, with their universal housing, they 
can be configured and mounted to suit your application. With the MagnaGear XTR 
reducers’ standard, premium quality, tandem sealing system and improved cooling 
system, you can always depend on low-maintenance operation and maximum 
value for your money. 
www.abb.com/mechanicalpowertransmission

Handles the toughest environments 
without unplanned downtime
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TürkTraktör, İş Makineleri Sektörüne Adım Attı
CNH Industrial (CNHI) ile tarım ekipmanları alanındaki işbirli-
ğini iş makineleri alanına da taşıyan TürkTraktör, Case ve New 
Holland İş Makineleri Türkiye distribütörü olarak ilk tesisini 18 
Eylül tarihinde İzmir’de açtı. Yaklaşık 6.400 m2‘lik arazi üzerine 
kurulu tesis bölgeye satış, satış sonrası hizmetler ve yedek 
parça satış hizmetleri vermek üzere kuruldu.
TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta gerçekleştirdiği açılış 
konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “2014 yılı, 60. yılımızı kut-
lamamız sebebiyle TürkTraktör için özel bir yıl. Özel olmasının 
yanında ayrıca sıra dışı bir yıl çünkü bugüne kadar yaşadığımız 
kilometre taşlarına ek olarak hala yeni zorlu projelere imza 
atıyoruz ve geçtiğimiz Haziran ayında Adapazarı’nda ikinci 
fabrikamızı açtık. Bugün de CNHI ile Koç Holding’in yeni iş bir-
liği olan iş makineleri operasyonundaki ilk doğrudan satış ve 
servis hizmeti noktamızın açılışında bir araya geldik“
Votta iş makineleri sektörüne duydukları güveni ifade ederek; 
“Bu yeni işbirliği ile CNHI ile Koç Holding arasında 1967 yılında 
Fiat traktörlerinin üretimiyle başlayan ortaklıkta yeni bir sayfa 
açılıyor. Amacımız, CNHI'ın iş makinelerindeki sektörel bilgi biri-
kimini Koç Holding’in marka değeri ile bir araya getirerek tarım 
sektöründeki başarımızı bu sektöre de taşımak. Bunu yaparken 
en büyük güvencemiz ise Türkiye iş makineleri sektörünün 
geleceğine olan güvenimiz. “ sözlerini sarf etti.
Votta’nın konuşmasının ardından TürkTraktör İş Makineleri 
Direktörü Serhad Taşkınmeriç açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 
Taşkınmeriç “Dünyada yatırım araçları alanında yarattığı 30 mil-
yar dolarlık yıllık ciro ile en önemli üreticilerden biri olan CNHI 
ile Türkiye’nin ekonomiye katkı anlamında en önemli değerle-

rinden biri olan Koç Holding, TürkTraktör çatısı altında Traktör 
üretimiyle uzun yıllardır süre gelen ortaklıklarına, CASE & New 
Holland marka iş makineleri Türkiye distribütörlüğü operasyo-
nun da katılmasıyla yeni bir sayfa açtılar. Aslında bu ortaklık bir 
distribütörlük anlaşmasından çok daha fazlası anlamına geliyor. 
Koç Holding’in TürkTraktör firmasında ortağı olan ve CASE & 
New Holland marka iş makinelerinin üreticisi CNHI bir anlamda 
artık Türkiye pazarında kendisi direkt olarak siz değerli müşteri-
lerimizin karşısına çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Taşkınmeriç, “İzmir bölgede ve Türkiye genelinde sunacağı-
mız kusursuz satış ve satış sonrası hizmetler ile 172 yıllık CASE 
ve 119 yıllık New Holland markalarının üst düzey ürünleri bir 
araya geldiğinde, yakın zamanda bu önemli sektörün önemli 
oyuncularından biri olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Açılış konuşmaları ardından kesilen kurdele ile tesisin resmi 
açılışı gerçekleştirilmiş oldu. 

www.turktraktor.com.tr

Maden Sektörünün Geleneksel Buluşması Tüyap’ta
Maden Türkiye 2014 6. Uluslararası Madencilik, Maden Makine 
ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı işbirliği ile  27-30 Kasım 2014’te Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi Büyükçekmece / İstanbul’da maden sektörünün gele-
neksel buluşması için kapılarını açıyor.
Maden sektörünün Avrasya coğrafyasında düzenlenen en kap-
samlı fuarı olan Maden Türkiye fuarı, maden sektörünün tüm 
paydaşlarını 6. kez bir araya getiriyor.
Düzenlenmeye başladığı 2004 yılından itibaren her fuarın 
ardından başarılarına yenisini ekleyen Maden Türkiye Fuarı, 
bugüne kadar 40.000 metrekare alanda 1.165 katılımcı ve 21.573 
profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. 2014 yılı itibariyle 
de “Uluslararası” unvanını almıştır.
Yıllar itibariyle % 100 büyüme ile güvenin ve inancın eseri olan 
Maden Türkiye Fuarı, 2012 yılında % 80 katılımcı artışı ve % 30 
ziyaretçi artışı sağlayarak maden dünyasının cazibe merkezi 
olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
Ulusal ve uluslararası sektör duayenlerinin işbirliği ile hazırlanan 
etkinliklere ev sahipliği yapan Fuar, son gelişmeler ve trendler 
konusunda yerli ve yabancı büyük bir kitleye ulaşmaktadır.
Türkiye’nin en önemli madencilik etkinliği olan fuara kamu yet-
kilileri, sivil toplum kuruluşları ve sektör liderleri de yoğun ilgi 

göstermektedir. Sektörde izlenen politikalar ve son gelişmeler 
ilk ağızdan ilgililere aktarılır.
Maden Türkiye Fuarı, madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
üretici firmalar, tedarikçiler, makine üreticileri, hizmet sağla-
yıcılar, ithalatçılar, dış ticaret firmaları, eğitim ve danışmanlık 
firmaları, sektörel sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile hazır-
lanmaktadır. Sektörün tüm paydaşları ile aynı ortamda buluna-
rak, sektördeki son teknolojileri görmek ve inceleyebilmek için 
sizleri fuarımıza bekliyoruz.
Ücretsiz online davetiyenizi almak ve katılımcı firmalardan 
görüşme talep etmek için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

www.madenturkiyefuari.com



Th
e 

Em
er

so
n 

lo
go

 is
 a

 tr
ad

em
ar

k 
an

d 
se

rv
ic

e 
m

ar
k 

of
 E

m
er

so
n 

El
ec

tri
c 

Co
. ©

20
14

, R
ID

GI
D,

 In
c.

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

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

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

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

SİZİN İÇİN 
KOLAY OLAN. 
İÇ TÜPE DAHA 
KOLAYDIR.

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



15 Ekim 201436

Türkiye Sondaj sektörünün öncüsü Barkom Grup, Satış Sonrası 
Hizmetler / Yaz Dönemi müşteri ziyaretlerini 23 Ağustos - 3 
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Maden sektörünün hız 
kazandığı yaz aylarında “İş Ortaklarımıza Destek” sloganıyla 
yola çıkan Barkom Grup, satışını yaptığı HANJIN Karotlu Sondaj 
Makinesi sahibi müşterilerini sahada ziyaret etti. 
HANJIN firmasından yetkililerin de katılımı ile gerçekleştirilen 
ziyaretler kapsamında; bakım yapılması, kullanıcı eğitimi veril-
mesi ve yaşanan sıkıntıların paylaşılması ile kullanıcıların soru 
işaretleri giderildi. Sahada yaşanan problemler, kullanıma yöne-
lik yapılmaması gereken hatalar, kullanım kolaylıkları, makine 
harici ekipmanların ve kimyasalların kullanımı vb. konular; kul-
lanıcılarla yerinde ve birebir olarak konuşuldu, gösterildi. Bakım 
kapsamında, tüm Türkiye coğrafyasındaki kullanıcılara ulaşıldı. 
Toplam 8.200 km yol katedilerek gerçekleştirilen ziyaretler, 
imalatçı firma HANJIN tarafından da Ar-Ge çalışmasına katkı 
sağlayacak öneriler bakımından oldukça verimli bulundu.
Yapılan Ziyaretler konusunda dergimize değerlendirme yapan 
Barkom Grup Genel Müdür Yardımcısı Ceren Şatırlar Balcı 
“HANJIN kullanıcısı olan müşterilerimize destek amaçlı yaptığı-
mız periyodik ziyretlerimiz bundan sonra da aynı şekilde devam 
edecektir. Müşterilerimizin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve 
nihai memnuniyetin sağlanması firmamızın ilkesidir. Devamlı 
surette yapılan bu ziyaretler ile de bunu başardığımızı düşünü-
yoruz. Ziyaretlerimize HANJIN firmasının teknik heyetinin katılımı 
imalatçı firma ile nihai kullanıcının buluşmasına da olanak sağlı-

yor. Bu da müşteri beklentilerinin karşılanabilmesine, yaşanan 
aksaklıkların sahada birebir gözlemlenmesine ve Ar-Ge çalışma-
larına yansıtılmasına yön veriyor. Ayrıca bu ziyaretler esnasında 
ekip arkadaşlarımız tarafından sadece sondaj makinesi değil, yar-
dımcı ekipmanlar, kimyasal ürünler ve kullanımları hakkında da 
müşterilerimizle bilgi paylaşımında bulunularak ziyaretin daha 
verimli hale getirilmesi  sağlanıldı.Biz, bu ziyaretleri gerçekleştir-
meye ve Barkom Grup olarak müşterilerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. Kaliteli ürün, iyi hizmet vizyonumuz ile bu sek-
törde müşterimizin tercihi olmamız bizim en büyük desteğimiz 
olmuştur ve bu çizgiden hiç ayrılmayacağız” şeklinde konuştu. 

www.barkomltd.com

Barkom Grup, Türkiye Genelinde Gerçekleştirdiği 
“Servis Günleri” Etkinliğini Tamamladı

Demir Export’un Teknik 
Yönetim Kadrosu Artık Daha da Güçlü
Madencilik sektörünün öncü şirketlerinden Demir Export 
AŞ, ulusal ve uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda, 1 
Eylül 2014 tarihi itibariyle teknik yönetim kadrosunu “Üretim 
Direktörlüğü” ve “Proje  ve İş Geliştirme Direktörlüğü” olarak 
ikiye ayırdı.
Konu ile ilgili olarak Madencilik Türkiye Dergisine bilgi veren 
şirket yetkilileri, “Proje ve İş Geliştirme Direktörü” pozisyo-
nuna, geçmişte Kuzey Biga Madencilik, Dedeman Madencilik 
ve Çayeli Bakır İşletmeleri gibi büyük ve uluslararası pek çok 
şirkette üretim, proje geliştirme ve yönetim kademelerinde 
görev yapmış olan ve Şubat ayından bu yana Demir Export’ta 
İşletmeler Müdürü görevini başarıyla yürüten Dr. Bahadır 
Aksanı'nın atandığı bildirdi.
Edinilen bilgiye göre daha önce BTC Pipeline Co, BP ve Ciner 
Grup’ta çeşitli üretim ve yönetim görevlerinde bulunan ve son 
olarak Park Elektrik Üretim Madencilik şirketinde Genel Müdür 
olarak çalışmakta olan Ramazan Yön ise “Üretim Direktörü” 
olarak Demir Export ailesine katıldı.
Yeni yapılanmasıyla daha dinamik ve atak bir yatırım strate-

jisini devam ettireceğini söyleyen Demir Export AŞ Genel 
Müdürü Savaş Şahin, şirketin önümüzdeki yıllarda yurt içi 
ve yurt dışında baz ve değerli metaller ile yurt içinde demir 
cevheri ve kömür üretimi alanlarında yeni projeler geliştirerek 
büyümesine devam edeceğini ifade etti. 
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İsveç Ticari Ataşeliği tarafından organize edilen, İsveç 
Madencilik ve Tünelcilik Grubu’nun (Swedish Mining & 
Tunneling Group – SMTG) ve Türkiye madencilik ile tünelcilik 
sektörlerinin üst düzey temsilcilerinin katıldıkları konferans, 
9 - 10 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Madencilik Türkiye ve Tünel Teknolojisi dergileri olarak 
Sandvik Madencilik Türkiye’nin özel davetiyle katıldığımız etkin-
likte, SMTG temsilcileri, ülkemizdeki maden ve tünel sektörleri 
hakkında fikir sahibi olmak, hali hazırda yapılan çalışmaları 
incelemek için etkinlikte yer alırlarken ülkemizden ise Tünelcilik 
Derneği (Tünelder) ve Türkiye Madenciler Derneği (TMD) orga-
nizasyona katılımları ve sunumları ile destek verdiler. 

Etkinliğin ilk günü iki bölüm halinde planlanırken öğleden 
önce açılış konuşmaları ve şirket sunumları, öğleden sonraki 
bölümde ise şirketlerin ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bir 
düzen oluşturuldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinliğin 
açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü İsveç Konsolosluğu 
Türkiye Ticaret Ataşesi Antoine Fanoun gerçekleştirdi. Fanoun, 
İsveç’ten gelen sektör temsilcilerini bilgilendirmek adına 
İstanbul’dan bahsederken ülkenin ekonomik yapısı özelindeki 
bilgileri de katılımcılarla paylaştı.

Fanoun’un gerçekleştirdiği kısa konuşmanın ardından etkinlik ile 
ilgili düşüncelerini paylaşmak için İsveç’in Türkiye Başkonsolosu 
Jens Odlander kısa bir konuşma yaptı. Odlander, ülkemizde maden 
ve tünel konularında faaliyet gösteren İsveçli firmalar hakkında 
bilgiler verirken iki ülkenin özellikle maden ve tünel konularında 
daha fazla ortaklık yapmaları konusunda görüşlerini belirtti. Son 
yıllarda Türk şirketlerinin özellikle Afrika kıtasında önemli yatırımlar 
gerçekleştirmeye başladığını ve bu konuyu yakından takip ettikle-
rini belirten Odlander, belki de iki ülkenin Afrika kıtasında beraber 
hareket edebileceğini, ortak projeler yürütülebileceğini ifade etti.

İsveç Başkonsolosu Jens Odlander’ın yaptığı açılış konuşmasının 
ardından SMTG Başkanı Bengt 
Ljung açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi. Ljung, konuş-
masının başlarında ülkemizin 
madencilik faaliyetleri ve 
tünel inşaatlarındaki başarısı 
üzerinde dururken, özellikle 
Türkiye’nin inşaat alanındaki 
başarılı çalışmalarından söz 
etti.

Madenlerin açılması kadar 
kapatılmasının da önemine 
vurgu yapan Ljung, talep 
edilmesi durumunda İsveç’li 

maden şirketlerinin olarak ülkemizdeki şirketlere bu konuda 
destek verebileceklerini söyledi. İsveçli şirketlerin gerçekleştir-
diği faaliyetler üzerinde de duran Ljung, özellikle otomasyon ve 
tedarik sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgilen-
dirme yaptı.

İsveç maden endüstrisi hakkında da bilgilerin paylaşıldığı 
bölümde, özellikle metal madenciliği konusunda faaliyetlerini 
sürdüren işletmelerden bahsedildi. 

SMTG Başkanı Bengt Ljung’un konuşmasının ardından, İsveç’in 
maden üretimi hakkında bilgiler vermek üzere ülkenin önemli 
maden üreticisi şirketlerinden biri olan Boliden’in Teknik 
Koordinatörü Staffan Sandström kürsüdeki yerini aldı. İsveç’te 
bulunan madenlerdeki iş güvenliği konuları hakkında bilgiler 
vererek konuşmasına başlayan Sandström, iş güvenliği konu-
sunun İsveç’teki önemine ve politikacıların bu konuda çok 
hassas olduklarına dikkat çekti.

Madencilik sektöründeki otomasyon faaliyetleri, yer altı takip 
ve haberleşme sistemleri üzerine de açıklamalarda bulunan 
Sandström, İsveç’te güvenli maden işletmeciliği konusunda adım 
adım neler yapıldığına dair bir slayt gösterisi de gerçekleştirdi. 
İsveç’te iş güvenliği ile teknolojinin paralel olarak ilerlediğini akta-
ran Sandström, İsveç’te maden üretimi konusunda beraber çalış-
tıkları çözüm ortaklarını da etkinliği takip eden katılımcılara tanıttı.

Sandström’ün gerçekleştirdiği ve günün son açılış konuşmasının 
ardından, ülkemizde tünel ve madencilik sektörünün önemli tem-
silcileri arasında yer alan Tünelcilik Derneği (Tünelder) ve Türkiye 
Madenciler Derneği (TMD) temsilcilerinin sunumları oldu. 

Tünelcilik Derneği Başkanı Nuh Bilgin tarafından gerçekleşti-
rilen ilk sunumda derneğin faaliyetleri, yaptığı çalışmalar, üye 
profili hakkında bilgiler verilirken, ülkemizdeki tünel inşaatları 
ve projeler hakkında istatiksel veriler katılımcılarla paylaşıldı. 

İsveç Madencilik ve Tünelcilik 
Teknolojileri Konferansı 

Etkinlik Haberleri
www.madencilik-turkiye.com
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Bilgin, ülkemizde bu zamana kadar inşası tamamlanmış ya 
da inşası halen devam eden 1700 adet hidroelektrik santrali 
projesi olduğunun altını çizerken, bu projelerde yapılmış ya da 
yapılacak 870 adet tünelin yer aldığını açıkladı.

Ülkemizde yeni tamamlanan projelerin ardından toplam karayolu 
tünellerinin 85 km, toplam demir yolları tünellerinin ise 78 km’ye 
ulaştığını belirten Bilgin, gelecek dönemde yeni yapılacak tünel 
projelerine ise 35 milyar avro gibi bir harcama yapılabileceğini 
söyledi. Madencilik ve tünel inşası çalışmalarının birbirleriyle aynı 
işlerden oluştuğuna da değinen Bilgin, etkinliğin düzenlenme-
sinde emeği geçenlere madencilik ve tünelciliği birlikte sundukları 
için ayrıca teşekkür etti ve kendilerini tebrik etti.

Türkiye’nin tünel sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında 
bilgiler veren Bilgin, yakın zamanda sadece İstanbul özelinde yeni 
yapılacak metro ve karayolu tünellerinin ekonomik büyüklükleri-
nin 6 - 7 milyar dolar seviyelerinde olacağını açıkladı.

Tünelder Başkanı Nuh Bilgin’in sunumunun ardından Türkiye 
Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can 
Akpınar sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye madenciliği hak-
kında bilgilerin paylaşıldığı sunumda Türkiye madencilik tarihi 
ve madencilik ile ilgili kurumlar hakkında bilgiler verildi.

Açılış konuşmalarının ardından İsveçli katılımcı firmalar 10’ar 
dakikalık tanıtım sunumlarını dinleyicilerle paylaşırken,  

etkinliğin öğleden önceki son bölümünde Sandvik, Atlas 
Copco, Nitro Consult ve LKAB Wassara gibi önemli firmaların 
bazı projelerinden tanıtımlar yapıldı.

Günün öğleden sonraki bölümünde firmalar arasında ikili 
görüşmeler organize edilirken, etkinliğin bu bölümüne de 
katılım dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında 10 Eylül Çarşamba günü Çekmeköy - 
Ümraniye - Üsküdar Metro Projesi şantiye alanına teknik gezi 
düzenlendi ve geziye katılanlara projenin detayları ve çalışma-
lar hakkında bilgiler verildi. 

Tunnel Expo Turkey
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Tünel Yapım Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı (Tunnel Expo) 28 – 31 Ağustos tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 120’den 
fazla firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda, fuarla birlikte 
paralel etkinlik olan 3. Tünelcilik Kısa Kursu’da yapıldı.
Türkiye’de son yıllarda büyük yatırımlar yapılan karayolu, 
hızlı tren, sulama ve metro tünellerinin planlaması, inşası ve 
kullanımında gerekli olan her türlü makine, teçhizat ve ekip-
manın sergilendiği fuarda, üretici firmaların yanı sıra mühen-
dislik – müteahhitlik şirketleri de yer aldı. İş makineleri, TBM 
(Tünel Açma Makineleri), yapı kimyasalları, delme patlatma 
sistemleri, projelendirme gibi birçok alanda faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı birçok şirket de, Türkiye’de ilk kez gerçekleş-
tirilen bu organizasyonda yerlerini aldılar.
Tünelcilik Derneği (Tünelder) tarafından ilk üç gün boyunca 
devam eden Kısa Kurslar iki ayrı salonda yapılırken, ülke-
mizde gerçekleştirilen tünelcilik alanındaki çalışmaları sek-
töre duyurmak amacıyla bu eğitim programları düzenlendi. 
Sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gören eğitimlerde 
tünelciliğin tüm aşamaları hakkında sunumlar yapılarak, 
takipçiler bilgilendirildi. Tünelcilik Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Nuh Bilgin’in liderliğinde düzenlenen eğitimlerde, tünel 
tasarımının temel ilkeleri, karşılaşılan sorunlar, yeni tekno-
lojiler gibi ana konular sektörün önde gelen temsilcileri ve 

akademisyenleri tarafından tartışıldı.
Fuarın açılışında konuşan Tünelcilik Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Nuh Bilgin, Tünelcilik Derneği’nin 3 sene önce kuruldu-
ğunu, bugün itibarıyla 500’e yakın üyesi olduğunu söyledi. 
Derneğin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bilgin, 
tünel sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında da 
düşüncelerini dinleyicilerle paylaştı.
Bilgin konuşmasının en dikkat çeken bölümünde; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin şuanda hayata geçirilmiş ya da projelen-
dirilmiş çalışmaları dışında, önümüzdeki yıllarda tünelcilik 
sektörüne 35 milyar avro daha yatırım yapabileceğinin altını 
çizerken, sektör için gerekli bilimsel katkıya da dikkat çekti. 
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Soma faciasının ardından yurt içi ve yurt dışında güvenli 
madencilik konusunda çalışmalarını sürdüren T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, 4 Eylül 2014’te Çin Devlet 
Kömür Madeni Güvenliği Müdürlüğü ve Çin Kömür Teknolojisi 
ve Mühendislik Grubu Şirketi (China Coal Technology and 
Engineering Group Corporation - CCT&EG) yetkililerini 
Ankara’da ağırladı. Çin heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında 
Bakanlıkta düzenlenen seminere, Bakanlık yetkilileri ile kamu 
ve özel sektörün temsilcileri katılırken seminerde kömür 
madenciliği alanında Çin’deki teknolojik gelişmeler ve yasal 
uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Madencilik Türkiye dergisinin de davetli olduğu seminerde 
gerek maden kaynakları gerekse madenlerin ekonomisindeki 
kullanılırlığı ile dikkati çeken Çin’in kömür sanayisindeki gelişimi 
ve güvenli üretimin genel durumu, Çin’de metal ve ametal 
ocağı güvenli üretimin denetim genel durumu, yer altı ocağının 
güvenli tasarımında iş güvenliği düzenlemeleri, kömür ocakla-
rında işçi sağlığı ve iş güvenliği kontrolü, kömür madenlerinde 6 
güvenlik sisteminin kurulması konuları irdelendi. 

Seminer kapsamında ilk sunumu Çin Devlet Kömür Madeni 
Güvenliği Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Wanjiang Li ger-
çekleştirirken Li, “Çin’in Kömür Sanayindeki Gelişimi ve Güvenli 
Üretimin Genel Durumu” başlıklı sunumda linyitten antrasite 
değişen çeşitlilikte olan Çin’in kömür kaynakları hakkında bil-
giler verdi. Li’nin sunumuna göre Çin’in kömür üretim miktarı 
dünya üretiminin %47’sini oluşturuyor. 2013 üretimi 3,68 milyar 
ton olan Çin, tüketimde de dünya lideri. Çin Devleti, kömür 
sanayinin gelişmesi için araştırma, tasarım, inşa, üretim, işleme 
ve kullanımı kapsayan komple bir zincir oluşturmuş durumda. 
Üretim şirketleri dışında kömür endüstrisi ile ilgili Ar-Ge yapan 
birçok üniversite, enstitü benzeri kuruluşları bulunuyor. Kömür 
üretiminde mekanizasyon %80’e ulaşmış durumda. Ülkenin 

kömür üretimlerinin %91’i yer altından gerçekleşiyor ve üretim 
gücü düşük kömür ocakları yavaş yavaş kapatılıyor.

Li’nin aktardıklarına göre ülkede kömür madenciliğinde yasal 
düzenlemeler yapılmış, standartlar belirlenmiş ve gelişmiş 
teknoloji -ekipman kullanımı ile personel eğitimine önem 
verilmiştir. Alınan önlemler ve devlet tarafından gerçekleşti-
rilen sıkı denetimler sayesinde ölüm oranlarının 2000 - 2013 
kıyaslamasında %5,71’den %0,288’e düşüş sağlanmıştır. 

Çin kanunlarına göre; şirketler güvenli üretimin ana sorumlusudur. 
Belediye ve ilgili bürolar, güvenli üretimin denetiminden ve ceza 
kesilmesinden sorumludur. Devlet, kömür ocağına belirlenen 
standartlara göre güvenlik izni verir, denetler, ceza keser, güvenlik 
çalışmalarını inceler ve yönetir, kaza olursa araştırır ve bir daha 
olmaması için gerekeni yapar. Ayrıca üretici şirket, personele 
eğitim vermek zorundadır. Devlet, sertifika kontrolü yapar. Aracı 
kurumlar eğitim organize eder, devlet sınav yapar ve sertifika verir.

Li’nin ardından Devlet Kömür Madeni Güvenliği Müdürlüğü 
Gözetim ve Denetim 1. Şubesi, Gözetim Uzmanı Bin Zhou, Çin’de 
Metal ve Ametal Ocağı Güvenli Üretimin Denetim Genel Durumu 
konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Zhou’nun sunumuna göre; 
Çin’in maden kaynakları Amerika ve Rusya’nın arkasında dün-
yada 3. sırada yer alıyor. Nadir toprak, alçı, vanadyum, titanyum, 
tantal, volfram, bentonit, grafit, glauber tuzu, barit, manyezit, 
antimuan gibi bazı madenlerde dünyanın en büyük rezervleri 
Çin’de bulunuyor. Ancak büyük ölçekte ihtiyaç duyulan demir, 
alüminyum ve bakır gibi madenlerde yetersizlikler yaşanıyor. 

Ülkede işletilen maden ocağı sayısı 40.000’den fazla. Bunların %12,8’i 
metal, %87,2 kısmı ametal maden ocağı şeklinde. Eyaletler arasında 
maden ocağı dağılımı dengesiz. Yunnan, Guizhou ve Sichuan böl-
gelerinin her birisinde 5000’i aşan maden ocağı bulunmakta. 
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Çin’de, 6 kanun, 6 idari yönetmelik, 9 kural, 47 ulusal sektör 
güvenlik standardından oluşan detaylı bir sistem mevcuttur. 
Ülkede son dönemlerde alınan bazı çalışma tedbirleri ise aşa-
ğıdaki şekildedir: 

Yasaya girme sürecinin ivme kazanması, önemli teknolojiye 
dair araştırma projesinin yürütülmesinin organizasyonu, Ultra 
Büyük Ölçekli, Ultra Derin Kuyulu Metal Maden Ocağında 
Çıkartma Güvenliğine Ait Önemli Teknolojiye Dair Araştırma 
Projesinin yürütülmesinin organizasyonu, eski ekipman ve 
teknolojinin değiştirilmesi ve yenisinin yaygınlaştırılması.

Seminer’in üçüncü sunumu ise Yer Altı Ocağının Güvenli 
Tasarımında İş Güvenlik Düzenlemeler başlığında, CCETG Naning 
Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Baş Mühendisi Xingli Deng tara-
fından yapıldı. Deng sunumunda; Çin’deki kurumların teknoloji 
ve işletme kazancına göre sınıflandırıldığından bahsederken yük-
sek sınıftaki kurumların büyük ölçekli projeleri üstlenebileceğini 
aktardı. Çin’de maden ocağı tasarımlarında kurumların; Maden 
Sahasının Genel Planlanması, Maden Sahasının Genel Çevresine 
Etki Değerlendirme Raporu, Fizibilite Raporu, Proje Güvenliği Onayı 
Raporu, Proje Başvuru Raporu, Çevre Etkilenme Raporu, Maden 
Ocağı Teknik Tasarımı, Emniyet Tesisinin Tasarımı, İş Güvenliği Özel 
Raporu çalışmalarını eksiksiz yapmaları ve devlet tarafından onay 
almaları gerektiğini belirten Deng, tasarıma yönelik politika, mev-
zuat ve yönetmelikleri Ulusal İş Güvenliği Kanunu, Ulusal İş Güvenliği 
Sektörel Standardı, Kömür Ocağı Güvenlik Kuralı, Madencilik Ocak 
Tasarımı Düzenlemesi, Maden Ocağı Projesi Güvenlik Tesisine ait 
Tasarım Sansörü ve Kabulü Düzenlemeleri şeklinde sıraladı. Deng 
sunumunun devamında aşağıdaki konulara değindi: 

Çin’in bütün kömür işletmelerinde kömür ocağı güvenliği 
standartları uygulanmaktadır. Çin genelinde çok farklı damar 
yapıları bulunmaktadır. Bundan dolayı Çin hükümeti tarafın-
dan yayımlanan iş güvenliği standartları, çok geniş kapsamlı 
olup bütün kömür ocaklarına uygundur.

Çin’de teknolojik, mekanik, dijital, etken ve verimli maden oca-
ğının inşa edilmesi konusunda aşağıdaki kurallara uyulmaktadır: 

Modern maden ocağının aslı olan teknoloji; bilgi toplama 
(dedektör ve alıcı), bilgi gönderme (iletişim), veri halletme 
(bilgisayar), bilgi kullanma ve birikme (otomatikleşme) vb. 
unsurlardan oluşmaktadır. Problemler uzaktan bağlantı ile 
çözülebilecek veya izlenebilecek hale getirilmelidir.

Çin’de maden ocakları küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük 
ölçekli üç tipe ayrılmaktadır. Uygulanan kurallara göre kömür 
ve metan patlama risk düzeyi yüksek olan ocağın üretim 
kapasitesi yılda 5 milyon tonu aşmamalıdır. Yüksek metan gazı 
içeriği bulunan ocağın üretim kapasitesi yılda 8 milyon tonu 
aşmamalıdır. Düşük metan gazı içeriği ocağının üretim kapasi-
tesi yılda 15 milyon tonu aşmamalıdır.

Çin’in standartlarına göre maden ocağında sanayi alanının 
jeolojik felaket tehlikesi olmayan yerde bulunması gerekir. 

Malzeme deposu ve atık cevher deposu ile hava girişi arasın-
daki uzaklığı 80 metreden daha az olmamalıdır.

Çin’in standartlarına göre yer altı kazı ve üretim sistemlerine 
yönelik detaylı kurallar bulunmaktadır. Örnek olarak:

1. Ana kuyu ve galeri, metan ex-proof tehlikesi yaşanan kömür sevi-

yesinde yerleştirilmemelidir. 

2. Herhangi bir maden ocağında yer üstüne bağlantılı en az 2 acil 

çıkışın bulunması gereklidir. 

3. Bir çıkıştan diğer çıkışa aralık 30 metreden daha az olmamalıdır.

Çin’de üretim tekniğinde, metan gazıyla mücadelede, toz 
önlemede, yangın sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde, 
su önlemede, tavan çöküş ve darbe baskısının önlenmesinde, 
denetim ve gözetim sistemlerinde yer altı ve yer üstü elektrik ve 
koruma sistemlerinde, yer altı soğutma sisteminde, ana nakliye ve 
yardımcı nakliye sistemlerinde, acil çıkış ve sığınak sistemlerinde 
ve kurtarma sisteminde çok detaylı standartlar bulunmaktadır. 

Seminerin 4. sunumu, Kömür Ocaklarında İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kontrolü konusunda, CCETG Chongqing Tasarım ve 
Araştırma Enstitüsü Gaz Şubesi Başkanı Guangcai Wen tarafın-
dan yapıldı. Wen, maden ekipmanlarında güvenlik yönetimi 
ve belgelendirmesi konusunda bilgiler verirken günümüzde 
Ex-proof logosu ile imalat yapan firmaların sayısının 5000’i 
aştığını, yaklaşık 7000 civarında ürünün güvenlik sertifikası 
kazandığını belirtti. Bunların arasında 17 ülkeden 158 imalatçı 
ve 1300’ü aşan ürünün madencilik imalatı güvenliği simgesiyle 
Çin piyasasına girdiğini aktardı. Çin’de bazı malzeme ve ekip-
manların yasaklı olduğunu ve bunların madenlerde kesinlikle 
kullanılmadığını belirten Wen, gazla mücadele ve kömürün 
kendiliğinden yanması konusunda uyguladıkları pek çok 
standart ile kömür ocaklarında işçi sağlığını ve iş güvenliğini 
kontrol altında tutabildiklerini anlattı.

Kömür Madenciliğinde Kullanılan ‘6 Güvenlik Sistemi’ni aktaran 
CCETG Chongqing Tasarım ve Araştırma Enstitüsü Ölçme Şubesi 
Başkanı Rong Fan ve CCETG Chongqing Tasarım ve Araştırma 
Enstitüsü Acil Kurtarma Araştırma Enstitüsü Genel Müdür 
Yardımcısı Lin Liu seminerin son sunumlarını gerçekleştirdiler. 
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Gaz izleme sistemi, personel takip sistemi, haberleşme sistemi, 
acil durum sığınma sistemleri, drenaj ve kurtarma sistemlerin-
den oluşan ”6 Güvenlik Sistemi”nin üzerinde durulduğu sunum-
larda alt sistemler de detaylıca irdelendi.

Seminer boyunca gerçekleştirilen sunumların ardından Çin’li 
yetkililere çeşitli sorular da yöneltildi. Bu soruların ve verilen 
yanıtların bazıları ise aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

Soru (S): Alınan önlemlere rağmen, ölümlü ya da yara-
lanmalı kazalar olması halinde ruhsat sahibi hakkında ne 
gibi işlemler yapılmaktadır. Cezai uygulamalar nelerdir?

Cevap (C): Çin’deki sisteme göre ölüm ve yaralanma halinde 
olayın öncelikle sebebi araştırılır, yasalara ve standartlara uyulup 
uyulmadığına bakılır, eğer kurallara uyulmamışsa ruhsat sahibinin 
gelirinin %60 ila %100’ü arasında bir kısmına devlet el koyar ve 
çeşitli hukuki cezalar uygulanır. Maden şirketine 20 milyon RBM 
(Çin para birimi) seviyesinde ceza uygulanıyor. Kazanın sorumlu-
larına hapis cezası veriliyor. Ayrıca gerekirse maden kapatılıyor.

S: Kömür ocak ve tesislerinin denetimi için 
Belediyelere çeşitli yetkiler verilmiş durumda. 
Belediyelerde yeterli sayıda teknik ve yetişmiş ele-
man var mı? Sorunlar yaşanıyor mu?

C: Çin’deki ocaklara devletin desteği büyüktür. Belediyelerde 
uzman teknik personel istihdamı zorunludur. Aynı zamanda 
kömür ocaklarında çalışan işçilere süpervizörlük yapılmakta ve 
bir eğitimden geçmeleri sağlanmaktadır. 

S: Kazaların azalmasında ileri teknolojilerin kullanımı 
konusundaki uygulamalar nelerdir?

C: 2000 yılında milyon ton başına ölüm oranı 5,72 iken, 2010’da 
0,2’ye düşmüştür. Bu önemli düşüş devletin kontrolü ve şirket-
lerin kurallara uymasıyla ve Çin’deki madenlerde %80 oranında 
uygulanan mekanizasyonla alakalıdır. Yer altında gazın kontro-
lünde ve takibinde gelişmiş teknolojiler kullanılmakta. Yer altın-
daki makine ve ekipmanlar çeşitli testlerden geçirilip, belirlenen 
standartlara uygunsalar kullanımlarına izin verilmektedir. 

En başta katı güvenlik kuralları ve gaz takibi, riski ortadan 
kaldırmak için gerekli tüm tedbirlerin alınması ölüm oranlarını 
düşürmüştür. Yasalara uyulursa kazaların önüne geçebiliriz. 
Çin’de devlet kontrolündeki ocaklarda 10 yıldır ciddi bir kaza 
meydana gelmemiştir. Bunun nedeni, uygulanan katı kurallara 
uyulmasıdır. Küçük işletmelerde küçük kazalar olabilmektedir. 
Devlet onların da takibindedir.

S: Yerel belediyeler ocakları denetliyor. Yerel beledi-
yeleri de kontrol eden başka bir konsey var. Konseyin 
belediyelere yaptırım durumu nedir?

C:Belediyelerin görevini yapmadığı tespit edilirse konseyin 
çeşitli yaptırımları var. Eğer Konsey görevini yapmazsa Çin 

Hükümeti tarafından ilgili kişiler görevden alınabiliyorlar.

S: Güvenli olmayan madenlerin kapatılması konu-
suna toplumun ve STK’ların desteği var mı?

C: STK’lar ve toplum, büyük oranda hükümetin kararlarını des-
tekliyorlar. Bu arada işletmeler, yapılan denetimlerde tespit 
edilen eksikleri tüm uyarılara rağmen gidermezse, bir kaza 
olmaksızın işletme kapatılabiliyor.

S: Özellikle kömür madenciliği konusunda ülkemiz 
ve Çin birbirine çok benziyor. Çin’de iş kazası oranları 
çok düşmüş, 10 yıldır büyük kaza yaşanmamış. Bizde 
de sıkı düzenlemeler var. Ama kazalar halen oluyor. 
Yanlışlık nerede?

C: Çalışanların ve denetleyicilerin yeterli eğitim ve uzmanlık 
sevisine ulaşamamalarından kaynaklanıyor olabilir. Bir de 
kullanılan malzeme ve ekipmanların standartlara uygun 
olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Madenin gerekli 
havalandırma tasarımının gerekli şekilde yapılmamasından, 
gaz izleme ve kontrol odalarının eksikliği ya da yetersizli-
ğinden olabilir. Çin’de, yukarıdaki eksikleri giderdiğimizde 
ve kuralları sert şekilde uyguladığımızda kazaların en aza 
indiğini gördük. 

S: Sunumlarda, ocaklarda çelik tahkimat kullanıldığı 
görülüyor. Tüm ocaklarda çelik tahkimat mı var? 
Ağaç tahkimat varsa ne gibi önlemler alınıyor?

C: Madenlerimizde ağaç tahkimat kullanımı yasak. Tamamen 
çelik tahkimat kullanılıyor.

S: Sığınma odalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

C: Sığınma odaları geçici ve kalıcı (sabit) olacak şekilde ikiye 
ayrılıyor. Sabitler ortalama 100 kişilik, geçiciler maksimum 32 
kişilik. Kuzey bölgelerde coğrafi şartlar gereği geçici odalar 
kullanılıyor. Güneyde ise sabitler tercih ediliyor. Prensip olarak 
yer altındaki işçi sayısına yetecek kadar oda yerleştiriliyor yer 
altına. Önceliğimiz kaza anında personeli madenden çıkar-
maktır. Çıkarılamıyorsa yaşam odalarına yönlendirmektir. Şu 
anki standartlara göre 300 metre derinliği ya da 2 km’den fazla 
galeri uzunluğu bulunan ocaklarda en az iki kurtarma sistemi 
olmalı. Birisi kaçış odası diğeri acil kurtarma sistemi.

S: Yaşam odası mecburiyeti kaç yılından beri uygu-
lanıyor? Bugüne kadar ki kazalarda bu odalarda 
kurtarılan oldu mu?

C: Yaşam odasından ziyade yer altına basınçlı hava sağlayan 
sistemler daha önemli. Geçenlerde yaşanan bir kazada bu 
sistemle 9 işçi kurtarıldı. Yaşam odaları şu ana kadar zorunlu 
değildi. Bu yıl sonu itibariyle zorunlu hale geliyor. Ancak 
zorunlu olmasa bile uzun zamandır madenlerimizde yaşam 
odaları kullanılıyor. 
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Özellikle Akdeniz bölgesindeki kömür ticaretini, enerji sek-
töründeki son gelişmeleri ve kömür taşımacılığını konu alan 
Akdeniz Kömür Pazarı Konferansı’nın dördüncüsü, 15 - 16 Eylül 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Ülkemizden Madencilik 
Türkiye’nin basın sponsoru olduğu etkinlikte iki gün boyunca 
Avrupa, Kuzey Akdeniz, Karadeniz ülkelerindeki kömür üretim 
ve tüketim rakamları, Pasifik ve Atlantik’teki kömür ticareti 
eğilimleri, kömür - doğalgaz - yenilenebilir enerji kıyaslamaları, 
enerji ve çimento sektöründe kömürün yeri konuları irdelendi. 
Etkinliğin ilk günü akşamında yapılan Miniaturk gezisi ve Boğaz 
Turu katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Akdeniz Kömür Pazarı Konferansı, iç sorunlar nedeniyle zor 
günler geçiren ve gelişmeler sonunda kömür ticareti anlamında 
ne durumda olduğu merak edilen Ukrayna’nın, Enerji ve Kömür 
Sanayisi Bakanlığı Baş Müsteşarı Yuriy Zyukov’un konuşması ile 
başladı. Ukrayna’nın geçirmekte olduğu politik ve sosyal zorluk-
ların ülkelerini etkilediğini ve Karadeniz bölgesindeki ticaretin 
de bu durumlardan etkileneceğini belirten Zyukov, daha sonra 
Ukrayna’nın kömür madenciliği hakkında bilgiler verdi. Verilen 
bilgilere göre Ukrayna’nın kömür kaynakları 117,50 milyar ton 
seviyelerinde. Güncel olarak işlemekte olan toplam 7,8 milyar ton-
luk rezervin 3,3 milyar tonu özel ve 4,5 milyar tonu da hükümet 
tarafından işletiliyor. Türkiye, Ukrayna’nın kömür ithalatında, 1,2 
milyon ton ile en önemli ülke konumunda. Türkiye’yi 0,9 milyon 
ton ile Bulgaristan, 0,82 milyon ton ile Fas takip ediyor.

Yuriy Zyukov’un verdiği bilgilere göre Ukrayna’daki iç karışıklık-
larda, üretimde de 3,4 milyon tonluk bir azalma meydana geldi. 
Bunun yanında zarar gören demiryolları ve devam eden çatışma-
lar nedeniyle de 1,5 milyon ton kömüre ulaşım mümkün olama-
yacak durumda. Ukrayna Hükümeti’nin hem iç karışıklıklar hem 
de farklı kömür tiplerine ihtiyacı olması nedeniyle uzun vadeli 
anlaşmalar yapmak istediğini belirten Zyukov, çatışmaların en 
kısa zamanda bitmesini umduklarını söyleyerek sözlerini bitirdi.

Etkinlikte değişik Avrupa, Orta Doğu, Güney Afrika,  Kuzey 

Amerika ve Güney Amerika ülkelerinden temsilciler de söz aldı-
lar. Konuşan diğer konuşmacıların sunumlarındaki çarpıcı nok-
talardan biri, kömür enerjisi kullanımında maliyetlerin yüksek 
olmasıydı. Kömür elde etmede en büyük maliyet, madencilik 
faaliyetleri olarak belirtilirken ikinci en büyük maliyetin, maden-
ciliğin yaklaşık üçte birine denk gelen taşımacılık faaliyeti, 
ardından liman ücretleri, genel giderler ve kömür hazırlama 
olduğu belirtiliyor. Kömür fiyatlarının yeniden kârlılık seviyesine 
yükselebilmesi için yaklaşık olarak 40 milyon tonun pazardan 
çekilmesi gerektiğine değinilirken Çin’in kömür ithalatını azalt-
masının etkilerini Hindistan’ın artan ithalatının ve Kore’nin üre-
timindeki açığının kapatabilip kapatamayacağı merak ediliyor.

Özellikle Almanya’nın başını çektiği temiz enerjinin de kömür 
pazarı için zorlayıcı bir etken olduğu belirtilirken Almanya’nın son 
3 yılda enerji üretiminin %50’den azının konvansiyonel yöntem-
lerle elde edildiği, gerisinin güneş, bio-kütle, rüzgâr ve dalga ile 
karşılandığının altı çizildi. Doğalgazlı sistemlerin de çevreye olan 
duyarlılık nedeniyle tercih edilmeye başlanması da fiyatlarda 
önemli bir etkiye neden oluyor. Polonya’nın kömür ithalatını son 
10 yıldır her yıl %3 arttırmasına ve yıllık 21 milyon ton ithalatına 
rağmen kömür fiyatlarının; Rusya ve Ukrayna’daki kriz, Çin’in ve 
Endonezya’nın ihracatını azaltması gibi nedenlerle ancak Ekim 

2016’da 90 dolar sınırına yavaş 
yavaş yükselmesi bekleniyor.

Kolombiya, nehir taşımacılı-
ğına yaptığı yatırımlar ve yeni 
liman, demiryolu, lokomotif 
araştırmaları ile birlikte önü-
müzdeki dönemde kömürde 
daha rekabetçi bir yer edin-
meyi hedefliyor. ABD’li yetki-
linin verdiği bilgilere göre de 
ABD’nin en büyük metalürjik 
kömür ihracatçısı Türkiye ola-
rak ifade ediliyor. Taş kömü-
ründe ise Fas ve İtalya’nın 
ardından ülkemizin 3. sırada 
yer aldığı belirtiliyor. 

4. Akdeniz Kömür Pazarı Konferansı



          MADEN KİMYASALLARI 
 

 Ksantatlar 
 -   Potasyum Amil Ksantat (PAX, KAX) 
 -   Potasyum Etil Ksantat (PEX, KEX) 
 -   Potasyum Butil Ksantat (PBX) 
 -   Sodyum İzobutil Ksantat (SIBX) 
 -   Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX) 
 -   Sodyum Etil Ksantat (SEX) 
 -   Sodyum Butil Ksantat (SBX) 
 

 MIBC 
2-etil Hekzanol 

 Bakır Sülfat 
 Çinko Sülfat 
 Demir Sülfat 
 Sodyum Bikromat 
 Sodyum Silikat 
 Sodyum Sülfür 
 Sodyum Sülfidrat 

KİMYASAL İHTİYAÇLARINIZDA  
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 

ECS KİMYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
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T: +90 212 356 96 86 (pbx) F: +90 212 356 15 78  
www.ecskimya.com  

 ENFLOC -  Flokülantlar 
 ENFLOMAC -  Koagülantlar 
ENFOAM -  Köpük Kesiciler 

 ENHYDRO 75 -  Nem Düşürücü 
 ENCARB -  Aktif Karbon  
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Daha güvenli ve bilinçli madencilik faaliyetlerinin sürdü-
rülebilmesi ve bu konuda özel sektöre de rehberlik edile-
bilmesi amacıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB)'nın öncülüğünde dünyadaki madencilik çalışma-
larının, gerek teknoloji, gerekse mevzuat ve iş güvenliği 
yönünden incelenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Daha 
önce güvenli ve bilinçli madencilik faaliyetleri kapsamında 
Bakanlık bünyesinde, konusunda uluslararası saygınlığa 
sahip uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayların 
yanı sıra yabancı ülkelerde bir dizi teknik incelemeler yapıl-
mıştı. Yurt dışı çalışmalarının son ayağı ise Almanya’da 
gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak 
ETKB’nın talimat ve öne-
rilerinin doğrultusunda 
bir heyet, 24 - 27 Ağustos 
2014 tarihleri arasında, 
Almanya Frankfurt’ta ger-
çekleştirilen 20. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kongresi (XX. 
World Congress on Safety 
and Health at Work 2014, 
Frankfurt)’ne ve hemen 
ardından 28 Ağustos - 3 
Eylül 2014 tarihleri ara-
sında Almanya’nın çeşitli 
bölgelerindeki işyerlerinde, 
açık ocak ve yer altı maden 
ocaklarında gerçekleşti-
rilmiş olan ISSA Mining 
Çalıştayı’na katıldı. Türk 
heyetinde ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı, TKİ 
Kurumu Genel Müdürü Mustafa Aktaş, TTK Genel Müdürü 
Burhan İnan ve ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Kasım Özer, ETKB Müsteşar Yardımcısı Asistanı Maden 
Mühendisi Serdar Çulha, TKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Daire 
Başkanı Mehmet Uygun ve TKİ Genel Müdür Danışmanı 
Metin Aktan yer aldı. 

27 Ağustos - 3 Eylül 2014 tarihleri arasında ISSA Mining tarafın-
dan düzenlenen etkinliğe 20 farklı ülkeden 40’a yakın temsilci 
katılırken 28 - 29 Ağustos tarihlerinde katılımcılar, ülkelerin-
deki iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin sunumlar yaparak 
özellikle sıfır kaza yaklaşımına ilişkin 7 kural üzerinde bilgi ve 
tecrübe paylaşımında bulundular. 1 - 3 Eylül tarihlerinde ise 
çeşitli teknik incelemeler yapıldı.

1 Eylül tarihinde Ludwigshafen’de bulunan ve bünyesinde 
yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığı, kimya alanında faaliyet gös-
teren BASF Şirketi’ne ve Hockenheim’de bulunan Alman Yol 

Güvenlik Konseyi’i ziyaret edilerek buralarda uygulanan iş 
sağlığı ve güvenliği konularında bilgi alındı.

02 Eylül tarihinde Limburg’da bulunan kireçtaşı açık ocağı 
ziyaret edilerek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak uygula-
nan yöntemler hakkında bilgi alınıp, tesislerde incelemelerde 
bulunuldu.

03 Eylül tarihinde ise RAG Prosper Haniel yer altı maden oca-
ğına bir teknik inceleme ziyareti gerçekleştirilerek etkinlik sona 
erdirildi. 

TKİ, Enerji ve Çalışma Bakanlığı Yetkilileri ile 
Almanya’da ISSA Mining Çalıştayı’na Katıldı

ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı, grup sözcüsü olarak, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıyor.

TKİ Genel Müdür Danışmanı Metin Aktan
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ISSA Mining Türkiye Sunumu
ISSA Mining Çalıştayı’na katılan Türk Heyeti de Çalıştay kapsa-
mında bazı sunumlar geçekleştirdi. ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Nevzat Kavaklı grup sözcüsü olarak yer aldığı Çalıştay’da ETKB’nın 
güvenli madencilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı. İş sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü Kasım Özer, iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin son 

mevzuat gelişimlerini ve konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları katı-
lımcılara aktarırken TKİ Genel Müdür Danışmanı Metin Aktan ise; 
Türkiye kömür rezervleri ve elektrik üretimindeki potansiyelleri 
hakkında bilgiler vererek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda başta 
ETKB’nın önderliğinde dünyadaki uygulamalarla ilgili yaptıkları 
araştırmalar ve sıfır kaza konusunda gereken her tür bilgi biriki-
mini almak istediklerine dair bir sunum gerçekleştirdi. 

ISSA Mining Hakkında Genel Bilgiler
4 Ekim 1927’de Brüksel’de, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Organizasyonu çatısı altında kurulmuş olan ISSA (International 
Social Security Association), Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Derneği anlamına gelmektedir. 9 Avrupa ülkesinden 17 ulusal 
enstitünün katılımıyla ilk yapısı oluşturulmuştur. 

ISSA’nın ilk başkanı, 1930 - 1931 yılları arasında görev yapan 
Alman Helmut Lehmann’dır. Derneğin kuruluş amacı, hızla 
endüstrileşen Avrupa’da meydana gelen iş kazaları, iş hastalıkları 
ve işçi hakları doğrultusunda daha güvenli ve sosyal sorumluluk 
bilincine sahip bir ortam oluşturmak ve konuyla ilgili eğitim faa-
liyetleri vererek çeşitli konferanslar ve çalıştaylar düzenlemektir.

ISSA şu anda, dünya genelinde 150’den fazla ülkede 340’tan 
fazla organizasyonu gerçekleştirir hale gelmiştir.

ISSA Mining ise ISSA’nın 13 uluslararası kolundan sadece bir 
tanesidir. Her yıl uluslararası ve yerel çeşitli konferanslar ve 
çalıştaylar düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
gelişimine katkıda bulunmaktadır.

ISSA Mining:
 • Madencilikte daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlama çalış-

maları yapan ve sağlanmasına eğitim yoluyla destek olan,

 • Bağımsız ve uluslararası, 

 • Kar amacı gütmeyen,

 • Uluslararası kabul edilebilirliği olan,

 • Tüm madencilik sektörünü hedef alan bağımsız bir kuruluştur.

ISSA Mining’in amacı:
1. Madencileri olası iş kazalarından korumak, daha sağlıklı bir iş 

ortamı sağlamak;

2. Çalışanları ve yöneticileri sorumlulukları konusunda eğitmek ve 

desteklemek; 

3. Sosyal güvenlik ve sigortalılığı geliştirmek; 

4. Uluslararası standartlarda kabul edilebilir bir çalışma ortamı sağ-

lanmasını desteklemek;

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı politikalarının geliştiril-

mesine katkıda bulunmak, olarak sıralanabilir.

Ocak 2013’te TKİ’nin kurumsal üye olduğu ISSA Mining’e, 
Temmuz 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Bakanlığı da kurum-
sal olarak üye olmuştur. 

 Limburg Açık Ocak  Kireçtaşı Madeni
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Atlas Copco’nun 
CEO’su Ronnie Leten 
Türkiye’yi ziyaret etti

Ronnie Leten Atlas Copco’nun Ürünleri ve Pazarları 
Hakkında Konuştu
Ronnie Leten Atlas Copco’nun 1873’te vagon üretmeye baş-
ladığını, vagonların yerini zamanla kompresörlerin, maden 
ve inşaat ekipmanlarının, pnömatik el araçlarının aldığını 
açıkladı. “Satışa odaklanırsak, küresel bir dağılım var; satış-
larımızın üçte biri Kuzey ve Güney Amerika’da, üçte birden 
biraz fazlası Avrupa ve Afrika’da ve üçte birden biraz azı da 
Asya-Pasifik’e yayılmıştır” diyen CEO, Atlas Copco’nun, iki 
sene önce Çin olmasına rağmen, günümüzdeki en büyü k 
pazarının ABD olduğunu belirtti. “Çin büyük bir market ve 
orada Atlas Copco için çalışan 7000 personelimiz ve 26 fab-
rikamız var” diye ekledi.

Leten, tüm dünyada üretilen arabaların montajının yak-
laşık üçte birinin Atlas Copco ekipmanlarıyla yapıldığını 
söyleyerek Atlas Copco’nun üstünlüğünü gururla anlattı: 
“Airbus’ın kanatları özellikle Atlas Copco araçları ile birleş-
tirilir”. Cep telefonu imalatının Atlas Copco’nun önde gel-
diği bir başka alan olduğuna işaret ederek “Dünyadaki tüm 

Samsung telefonlar Atlas Copco tarafından monte edilir” 
diye belirtti. Şirketin CEO’su ayrıca Atlas Copco’nun medi-
kal alana da egemen olduğunu şöyle anlattı, “ABD’deki 
hastanelerin %50’sinde Atlas Copco medikal sistemleri 
kullanılmaktadır”.

“Atlas Copco ailesi tüm dünyada 44,000 kişiden oluşmakta-
dır ve teknik merkezlerimiz İsveç ve Belçika’dadır. Tasarım 
ve geliştirme, Hindistan ve Çin’de de gerçekleştirilmektedir 
çünkü bu pazarlar giderek daha çok önem kazanmakta ve biz 
orada daha rekabetçi olmak istiyoruz.”

Ronnie Leten gelecekteki enerji çözümleriyle ilgili de görüş-
lerini açıkladı, “Gelecekte her şeyin bitmeyen çevresel enerji 
üzerine odaklanacağını düşünüyorum. Tasarım ve geliştirme-
nin doğası gereği yeniliklerin getirdiği çözümleri henüz bilmi-
yoruz ancak birçok bilimadamımız ve mühendisimiz kaybolan 
ısı enerjisini yakalamanın bir yolunu bulup bunu tekrar aktif 
enerjiye dönüştürme yöntemlerini araştımaktadır. Birisi buna 
bir çözüm bulabilirse dünya bambaşka olur.”

Özel Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

“Her endüstrinin bir Atlas Copco ekipmanına ihtiyacı vardır.” İlk anda 
abartı varmış gibi gelse de Atlas Copco’nun CEO’su Ronnie Leten’in bu 
sözleri hiç de havada kalmıyor. Atlas Copco’yu dört ayağı üzerinde den-
gede duran sağlam bir masaya benzeten Leten, şirketin 4 önemli iş alanı-
nın; Kompresör Tekniği, Endüstriyel Teknik, Maden ve Kaya Kazısı Tekniği 
ve İnşaat Tekniğinin insanlığa 182 ülkede, günlük teknolojik aletlerden 
yiyecek paketlemesine, fabrikalara, hastanelere, jeneratörlerden ağır 
madencilik ekipmanlarına uzanan geniş bir servis ve ürün yelpazesiyle 
hizmet etmekte olduğunu belirtti. Türkiye pazarının çok önemli oldu-
ğuna işaret eden Ronnie Leten Türkiye’yi ziyaret etti ve  Atlas Copco ve 
Türkiye üzerine görüşlerini bizimle paylaştı.

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Atlas Copco, dünya çapında yürüttüğü  Pleiades etkinliği ile bayan çalışanlarının kariyerine katkıda bulunup, grup bünyesinde üst pozisyonlarda çalışan  bayan 
sayısını artırmayı  hedeflemektedir. Tuzla'da bayan çalışanlarla  Pleiades toplantısı  yapan Ronnie Leten, onlara kariyer planlamaları, hedefleri ve uygulama 
yollarıyla ilgili önerilerde bulundu.



Leten’in Türkiye Pazarı ile İlgili Görüşleri 
“Eğer zamanda geri gidecek olursak, 1985’te Atlas Copco için 
çalışmaya başladım ve o zaman Türkiye’de sanayi bugünkü 
kadar hareketli değildi. Son on yılda, özellikle de madencilik 
ve inşaat alanalarında giderek daha aktif hale geliyor.” İnşaat 
sektörü ile ilgili okuduğu bir makaleden bahseden Leten, 
Türkiye’nin bu alanda Çin’den sonra ikinci ülke olduğunu 
belirtti. “Özellikle Orta Doğu’ya bakarsak, Türkiye hem 
büyük bir pazar hem de diğer ülkelere açılan bir kapı. Ayrıca 
Türkiye’nin iyi bir eğitim sistemi var ve iyi makine mühen-
disleri mezun ediyor. Politik ve bölgesel durumlar yüzünden 
satışlarımızda Türkiye’nin payı bu sıralar biraz düştü; bu gibi 
karışıklıklar iyi bir yatırım alanı yaratmıyor. Diğer yandan, Türk 
lirasının değeri düştü ve ben de buraya gelip yatırım ve yerel 
rekabet açısından doğru kararları aldığımızdan emin olmak 
istedim. Mümkün olduğunca yerel çalışmalıyız çünkü insanlar 
yakın çevrelerindeki insanlarla çalışmak isterler”.

“Benim görüşüme göre, Atlas Copco’nun dört iş alanı da 
Türkiye için çok önemli. Ancak potansiyeli finansal terim-
lerle ele alırsak, öne çıkan alanlar madencilik ve kompre-
sörler. İnşaat alanı için biz daha çok niş oyuncusuyuz çünkü 
bizde ekskavatör, buldozer, vs., bulunmuyor. Bu iki alan 
da (madencilik ve kompresör) Türkiye’de gelişmekte, bu 
nedenle bunlarda daha çok potansiyel var. Türkiye’de geliş-
mekte olan bir diğer sektör de jeotermal ve biz de bu alana 
yoğunlaşıp becerilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye 
hızla büyümekte olan büyük ve kalabalık bir ülke ve Atlas 
Copco’nun da bu büyümede ihtiyacınız olan enstrümanları 
sağlamak gibi bir rolü var.”

Leten Türkiye’nin oldukça medeni ve açık bir pazar olduğunu 
belirterek Türkiye için özel ürünleri olduğuna dikkat çekti. “ABD 
ve Avrupa’da pazara sürdüğümüz ürünleri Türkiye pazarına da 
sunuyoruz. Ancak SmartRoc gibi, uzun mesafeden otomasyon, 
daha az enerji harcamak gibi özelliklerle sahip yerel ihtiyaçlara 
daha uygun ürünler de var. Biz müşterilerimize verimlilik s   atıyo-
ruz; daha az enerjiyle daha kısa zamanda aynı işi yapan hatta daha 
iyi yapan ürünler satıyoruz.” Fiyatların yüksekliği ile ilgili iddialara 
cevap olarak da ürünlerin ileri teknolojiye dayalı; işi daha az enerji 
ve zamanda yaparak sürdürülebilir verimlilik sağlayan ürünler 
olduğunun altını çizdi. “Bu nedenle, Türkiye’de, dünyada olduğu 
gibi yüksek kaliteli ürünlerimizi satışa sunuyoruz.”

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Firmamızla İçiçedir
Ronnie Leten, Atlas Copco ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ile 
ilgili açıklamalarda bulundu: “Şirketimizde, bütün zamanını sadece 
KSS’ye ayıran çalışanlarımız var çünkü bu seviyeyi her zaman 
yükseltir. Benim için KSS en alt düzey personel ile başlar; ‘İşçilerin 
çalışma ortamı güvenli ve sağlıklı mı?’ ve ‘İşverilebilirlikleri hakkında 
bilgilendiriliyorlar mı?’ Çünkü bir işçinin mümkün olduğu kadar 
uzun süre ekipte olacağını fakat eğer şirket artık becerilerine gerek 
duymazsa bir başka pozisyonda ya da başka bir şirkette işe girebile-
ceğini bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve elbette eğer 
insanlar müşterilerle iyi anlaşıyorsa ve çevre için de iyi çalışıyorlarsa, 
bence, temel amaçlara ulaşılmış demektir”.

Atlas Copco CEO’su, ürünlerinin kalitesini “teknoloji harikası, 
en güvenli ve az enerji harcayan” seviyesinde tutmayı da 
kurumsal sorumluluk kapsamında ele aldıklarını belirtti ve 
şöyle devam etti: “Bir diğer önemli nokta da iş ahlakı. Yolsuzluk 
ortamında kabuğumuza çekilmeyiz ancak en kolay yolu da 
seçmeyiz; duruşumuzu belirler ve ülkenin gelişmesinden taviz 
vermeyiz. İnsanlarımızın eğitimine büyük önem veririz, müşte-
rilerle görüşürüz. Haksız mücadele için sıfır toleransımız vardır; 
firma olarak küresel topluma karşı bir misyonumuz var.”

“Biz bu şekilde çalışırız ve bunlar (KSS değerleri) firmamızla içiçedir. 
Yoksa insanlar sadece diğerlerinin ne yapması gerektiğini konu-
şursa bunun bir değeri olmaz. Sorumluluk almalı ve bunu değiş-
tirmeliyiz; kendimizden başlamalıyız.” Leten ayrıca daha önce ayrı 
olan yıllık mali ve mali olmayan raporlarının da artık birleştirildiğini 
çünkü bu ikisinin birbiri içine geçtiğini düşündüğünü açıkladı. CEO, 
“Herkesin daha iyi bir toplum için üzerine düşen bir rol var ve   
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biz de bu şekilde iş yapmaya 
çalışıyoruz” diyerek Atlas 
Copco’nun kurumsal sosyal 
sorumluluk anlayışını özetledi.

“Çevre açısından da çalışma 
şeklimiz tam olarak aynıdır. 
Çin’de fabrikadan çıkan ısı, 
kompresörlerin test edilme-
sinde kullanılır, kış mevsi-
minde tekrar ofisler için ve 
yaz mevsiminde de ofislerin 
soğutulmasında kullanılır” 
diyen Leten mekanizmayı 
şöyle açıkladı, “Fabrikanın altında bir havuz, bir su deposu inşa 
edip ısıyı yakalayıp saklıyoruz ve güvenlik olarak, yağmurlama 
(sprinkler) sistemi için bile kullanılıyor. Sadece pompalar için 
elektriğe ihtiyacımız var.” CEO bu stratejilerin tek bir yere has 
olmadığını, her tesisin ayrıca ele alındığını belirtti. “Birleşik 
krallıkta, Galler sınırındaki bir fabrikada tesisi genişletiyoruz. 
Bölge rüzgarlı ve enerjimizi yel değirmeni ve güneş enerjisinden 
elde etmeye çalışıyoruz. Firmalarımızı her zaman ekonomik 
kamyonlar kullanmaya zorluyoruz, uçaktansa gemiyle seyahat 
etmeye çalışıyoruz çünkü gemi (ile seyahat) daha çevreyle 
barışık. Karbon dioksit salınımımızı ve su kullanımımızı hep 
ölçüyoruz. Pazara sunduğumuz her yeni ürün salınım ve enerji 
korunumu açısından daha iyi olmak zorunda; değilse tasarımı 
kabul etmiyoruz.”

Şirket Satın Alma
“Bir şirketi almanın iki ana nedeni vardır: varlığı genişletmek ve 
pazara girmek. Bir pazar geliştirmek ve varlığı sürdürmek; doğru 
müşterileri tanımak ve onlara ulaşmak çok enerji ve yatırım gerek-
tirir.” Ronnie Leten Yeni Zelanda’da yeni devraldıkları distribütör 
şirketle ilgili nedenleri örnek olarak anlattı: “Yeni Zelanda’da yıllar-
dır çalışmaktayız ve şimdi şirket sayesinde pazarda yer edineceğiz. 
Bir distribütör satın alarak pazarda daha derinlere inip alıcılarla 
daha yakın iletişim kurabileceğiz. Diğer bir nokta da, ürünlerin 
sürekli ve hızla değişmesi. Distribütörlerin gelişmeleri takip edip 
personelini eğitmesi zordur. Bunun aksine biz her zaman müşte-
rilerimizi artırmak ve onlarla yakın ilişkiler kurmak isteriz.” 

Copco CEO’su şirket alımlarının bir başka nedeninin de portfol-
yolarını genişletmek olduğunu söyledi. “Örneğin yarı iletkenlerde 
pazar lideri, Vacuum’u satın aldık çünkü iyi bir pazarları var ve 

ayrıca ağımıza sunabileceğimiz ürünleri genişletebilecek dört yüz-
beş yüz vakum mühendisi istihdam ettik. Atlas Copco dünyanın 
dört bir köşesinde iş yaptığı için araştırmalar basınçlı hava ihtiyacı 
olan müşterilerin vakuma da ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bu 
nedenle, Atlas Copco’nun pazarda yer edinmek ve teknoloji için 
satın aldığını belirten Leten, şirket satın almalarının her zaman 
olumlu olduğunun altını çizdi: “Biz her zaman büyümek için satın 
alırız, asla yok etmek için değil.”

Atlas Copco’nun Ceo’su Olmak Nasıl Bir Şey?
Ronnie Leten’in cevabı şöyleydi: “Beş buçuk yıldır bu pozisyon-
dayım. Atlas Copco gibi dünyanın her yerinde çalışan bir şirketin 
CEO’su olabilmek için dünyayı takip etmeniz gerekir. Küresel 
jeopolitik durumlarla ilgili kendi bilgimi güncellemem gerekiyor. 
Çok farklı özelliklere sahip, farklı kültür ve kökenlerden oluşan bir 
toplulukla etkileşim içinde olabilmeniz gerekir. Bu nedenle ben 
hep bizim milliyetlerimiz yok, bir milliyetimiz var; o da Atlas Copco 
derim. Farklı uyruktan olan insanlarla çalışabilmek için onları 
kabul etmeli ve onlara saygı duymalısınız. Bu birinci öncelik.” 

CEO devam etti: “İkincisi ise Atlas Copco’nun fabrikalarda, 
elektronik, yiyecek, tekstil alanlarında ve hastaneler gibi bir 
çok tesiste kullanılan geniş bir ürün yelpazesi var. Bu nedenle 
teknik konulara makul derecede ilginiz olmalı. Bu konuları 
anlamalı ve gerekli adımları atabilmelisiniz.”

“Üçüncü olarak da dönüşüme ve yeni fırsatlara hazır olmalı-
sınız. Yüz yıldır kompresör işindeyiz ancak bugünün kompre-
sörlerini geçmiştekilerle karşılaştırırsanız büyük bir değişim ve 
yenilenme görürsünüz. Bu nedenle değişmek, araştırmak için 
enerjiniz olmalı ve aynı zamanda ekibin motivasyonunu da 
yüksek tutmalısınız. Bence bu büyük gruba liderlik etmek için 
gereken en önemli özellikler bunlar.”  

 Sorumluluk üzerine de şunları söyledi, “Çok seyahat ediyorum. 
Geçen sene kendi ofisimde sadece 40 gün geçirdim. Yani fiziken de 
güçlü olmak gerekiyor. İnsanlar yüzyüze görüşme yapmak isterler 
ve 44,000 kişilik bir şirkette, bu sanki büyük bir aile gibi.” Ronnie 
Leten ayrıca bir CEO’nun çalışanların  nasıl olduğuyla ilgilenmesi ve 
sorunlarını çözmeye çalışması gerektiğini belirtti. Atlas Copco’nun 
CEO’su sözlerini şöyle bitirdi: “Eğer insanlar mutlu değilse, verimli-
lik de gelişim de az olur. Herkesi mutlu tutmamız gerekir.” 

Madencilik Türkiye Dergisi Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Çağım Tuğ, bu özel toplantının davetlileri arasındaydı.
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Madencilik sektöründe önemi günden güne 
artan hortum pompaların 50 yılı aşkın süredir 
üretimini gerçekleştiren BREDEL, 400 kişiye 
yakın çalışanı ve inovatif yaklaşımıyla sektörde 

liderliğini korumaktadır. BREDEL marka ürünlerin Türkiye 
distribütörü ve satış sonrası hizmet sağlayıcısı METRANS’tır. 
Kurulduğu 1991 yılından beri kendi alanlarında dünya sıra-
lamasının ilk basamaklarında yer alan üreticilerle çalışan 
METRANS’ın faaliyetleri, uygun ekipmanı belirlemek için 
mühendislik hizmetleri, pompa ve yedek parçaların yurt-
dışından temini, ihtiyaca göre montajı, işletmeye alınması, 
standart ürünler ve yedek parçaların stoğunun tutulması 
ile satış sonrası servis ve bakımların yerine getirilmesinden 
oluşmaktadır. Daha detaylı bilgiye www.metrans.com.tr web 
sitesinden ulaşılabilir.

BREDEL Ürün Programı:
 • APEX Serisi Direkt Akuple Hortum Pompalar 

 • Ağır Hizmet Tipi Direkt Akuple Hortum Pompalar

BREDEL Pompalarının Teknik Özellikleri: 
 • Salmastrasız tasarımı sayesinde, salmastra değişimi ve yıkama 

suyuna gereksinim gibi ek giderleri ortadan kaldırır

 • Asidik, kalevi, abrasif, viskoz, hassas, gazlaşan ve korozif özellikli 

kimyasalların transferi için özel ağır hizmet tasarımı

 • Cevheri seyreltmeden transfer eder, bu yüzden santrifüj pompa-

lara kıyasla ortalama %71 su tasarrufu sağlar

 • Su, arıtma kimyasalı ve bakım maliyetinde tasarruf sağlar

 • %80’e kadar katı partikül içeren akışkanların transfer edebilir

 • Vana gerektirmez, değiştirilecek astarı yoktur

 • Sıvı sadece hortum iç yüzeyi ile temas halindedir

 • Kuru çalışabilir ve kendinden emiş yapabilir

 • Çift yönlü çalışabilir

 • Transfer ve dozaj uygulamalarında kullanılabilir

 • NBR, NR, EPDM, Hypalon (CSM), Bioprene hortum malzemesi 

seçenekleri

 • Kolay, düşük maliyetli ve kısa süren bakım

 • Agresif sıvı buharlarının bulunduğu ortamlarda çalışmaya uygun 

yüksek kaplama teknolojisine sahip DuCoNite serisi

Aksesuarlar:
 • Akış dengeleyiciler

 • Emiş akümülatörleri

 • Vakum aparatı

 • Devir sayacı

 • Pompa yağı seviye sensörü

 • Frekans invertörü 

Maliyetleri Azaltan Yenilikçi ve 
Verimli Çözüm: Bredel Marka 
Hortum (Peristaltik) Pompalar

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Ağır Hizmet Tipi Hortum Pompa (Bredel 2100 Duplex Model)

Agresif Ortam Hortum Pompası (DuCoNite Model)

APEX Serisi Direkt Akuple Hortum Pompa 

yeni

eski
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Patlatma Amaçlı Kaya 
Delmede Yeni Bir Dönem: 
Sandvik AutoMine®Sami Hanski

Sandvik Maden Otomasyonu 
Ürün Müdürü

Maden makinaları ve teknolojileri üretiminde lider 
şirketlerden İsveçli Sandvik Madencilik, hem 
güvenliği hem de üretkenliği artıran yeni bir 
kaya delme otomasyon sistemini uygulamaya 

koyuyor: Sandvik AutoMine®

Sandvik’in esaslarından birisi olan teknolojik inovasyon sadece 
teknolojiyi kullanmak değil, duruma uygun teknolojiyi uygu-
lamaya koymak anlamına geliyor. Müşterilerin gereksinimleri 
ve karşılaştıkları zorluklar sürekli değişim halinde olmasına 
rağmen Sandvik, sunduğu ürünleri duruma uyarlayarak gerek-
sinimleri her zaman karşılayabiliyor.

Kaya Delme için AutoMine® Hizmete Sunuluyor
AutoMine® kaya delme, tepeden darbeli (Top Hammer) ve 
kuyu dibi (Down The Hole) delme uygulamaları için geliştiril-
miş bir teleoperasyon sistemidir. Kaya delme için AutoMine®, 
modüler ve müşterinin tercih ettiği çalışma şekline kolayca 
uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kaya delmenin tipik uygulama alanları; boşluk alanlar üstündeki 
ve basamak kenarlarındaki üretim delikleri, gevşetme (presplit) 
delikleri veya yüksek duvarlara yakın susuzlaştırma uygulamala-
rıdır. AutoMine® sayesinde bu tür günlük operasyonların daha 
güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Kaya delme için AutoMine® sadece güvenliği arttırmakla kalmaz, 
dâhili filo kontrol özelliği ile 
sadece bir operatörün, birkaç 
otomatikleştirilmiş kaya delme 
işlemini birlikte, uzaktan kont-
rol edebilmesini de sağlar. Bu 
benzersiz özellik ile kaya delme 
uygulaması daha verimli, dola-
yısıyla da daha üretken olur.

Operatör istasyonları, müş-
terinin tercih ettiği plat-
formlara, örneğin kamyonet, 
römork veya ofislere yerleşti-
rilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Uzaktan operasyon istasyon-
ları ve delici makinası arasın-
daki iletişim, sisteme elektrik 
verildiğinde otomatik olarak 
gerçekleşir. Bunun yanı sıra 
uzaktan kontrol sistemlerinin 

delici makinanın kontrol sistemleri ile mükemmel entegras-
yonu sayesinde her koşulda hızlı kurulum sağlanmaktadır.

Kanıtlanmış Teknoloji
AutoMine®’ın yer altı yükleme ve nakil uygulamarında oto-
masyon üzerine on yıldan fazla tecrübesi vardır. Sandvik şimdi 
bu teknolojiyi kullanarak, gelecek yıllarda tamamen otomatik 
bir kaya delme sistemini yaygınlaştırmayı hedefine almış 
durumdadır.

İyileştirilmiş Güvenlik
Madencilik sektörünün genelinde olduğu gibi güvenlik 
Sandvik için de en önemli önceliktir.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Bu ürün sayesinde artık, operatörleri şevlere yakın yerler veya 
boşluk üstleri gibi tehlikeli alanlardan uzaklaştırmak mümkün 
olmaktadır.

Sandvik “Önce Güvenlik” dediğinde sadece çalışma ortamın-
daki güvenliği ifade etmez. Otomasyonlu yer altı madencilik 
projelerinden edindiği önemli deneyimler, Sandvik’in zor 
koşullar için otomasyon sistemi tasarlamasını ve bunu EN/
AS61508 veya EN/AS62601 gibi varolan en sıkı standartlara ve 
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmesini sağlar. 

Ergonomik Tasarım
Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamlar, bir ileri tek-
noloji ürünü piyasaya sürüldüğünde, kullanım kolaylığı ve 
bakımının sağlanması açısından oldukça zor koşullar sunar. 
AutoMine® kaya delme sisteminde bunlar dikkate alınmıştır.

Operatör, tehlikeden uzakta ve rahat bir operasyon istasyonu 
içerisinde, birkaç delici makinayı, kontrol cihazları ile güvenli 
bir mesafeden kontrol edebilmektedir. Yerleşik ve gözetleme 

kameralarıyla ve ses sistemi aracılığıyla desteklenerek her 
koşulda operatöre güvenli ve üretken bir iş ortamı sağlanır. 
Bilgi yönetim imkânları ve kendi kendine karar verebilen 
sistem, Sandvik madencilik donanımı kontrol sistemlerinde 
çokça kullanılan çözümleri uygular.

İnsansız Basamak – Bugün
Ana faktörler ne olursa olsun, bu sistem bu koşulları sağ-
lamaya hazırdır. Birçok uygulamada güvenlik faktörü öne 
çıktığında, operasyonun güvenliğini sağlamak için ope-
ratör istasyonunu, delici makineden 50 - 150 metre uzağa 
yerleştirmek yeterlidir. Bu gibi uygulamalarda römork veya 
taşıyıcılar tercih edilir.

Bu kadarla da kalınmaz; iletişim kablosuz LAN (WLAN) üze-
rinden kurulduğu için operatörün konumlandırılmasında bir 
kısıtlama aranmaz. Operatörlerin rahat ofis ortamlarına yerleş-
tirilmeleri, bugün dahi sağlanabilecek bir durumdur.

Daha önce de bahsedildiği gibi madencilik sektöründe ihtiyaçlar 
sürekli olarak değişmektedir. 
Ancak modüler ve verimliliği 
kanıtlanmış AutoMine®, kaya 
delme uygulamalarındaki 
ihtiyaçları karşılamak üzere 
piyasaya sürülmüştür.

Sandvik, Ar-Ge’ye yılda yakla-
şık 460 milyon dolar yatırım 
yapan ve Ar-Ge konusunda 
2.700 aktif çalışanı mevcut 
olan bir şirkettir. Ar-Ge’ye 
verilen önem sayesinde 
Sandvik grubu yaklaşık 
8.000 aktif patente sahiptir. 
Sandvik, kaya delme faali-
yetleri ve bu işin donanımları 
konusunda geçen yıl her çey-
rekte yeni bir ürün piyasaya 
sürmeyi başarmıştır. 
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Prosesin Amacı
Hazır harçlarda kullanılan mineral çeşitleri, ocaklarda genellikle 
patlatma, tekerlekli yükleyici veya benzer metotlarla çıkarılır. 
Çıkarılan dolomit veya kirecin su içeriği, yağış miktarı ve kum 
sıcaklıklarındaki değişimler sebebiyle mevsime göre farklılık 
gösterir. Çıkarılan malzemenin boyutu, satılabilir aralığa genel-
likle bir çeneli kırıcı kullanılarak indirilir.

Malzeme daha sonra boyutlandırılır ve ilave işlemlerden geçi-
rilir. Eleme operasyonu, besleme içinde bazen ağırlıkça %10’u 
geçebilen nem sebebiyle zordur. Nemin, kapiler etki nedeniyle 
ince partiküller içinde konsantre olması ilave bir problem 
yaratır ve ince fraksiyonların birbirinden ayrılmasını zorlaştırır. 
Bunun yanı sıra, bu tip malzeme içinde hiç de az olmayan kil 
içeriği de dikkate alınmalıdır (Şekil 1).

Geleneksel Sistemler
1,0 mm partikül boyutunda topaklaşma eğilimi gösteren katı-
ların boyutlandırılması, geleneksel sistemlerde işlem öncesi 

kurutma veya yaş eleme ve sonrasında kurutma gibi ilave 
proses basamakları gerektirir. Bu amaçla genellikle tambur 
kurutucu veya alternatif olarak akışkan yatak kurutucular seçi-
lir. Malzemenin nem miktarına bağlı olarak, enerji tasarrufu 
için bu kurutucuların kontrol aralığına özel önem verilmelidir. 
Böyle uygulamalar için örneğin, bantta yürüyen malzemenin 
bant üzerinde yerleşik bir mikrodalga kurutucu ile kurutulması 
yenilikçi bir çözüm olarak sunulmaktadır. Bu makinelerde 
yaşanan problemler, tüm partikül boyut aralığında eşit olma-
yan nem dağılımı ile ilgilidir. Tambur tipi veya akışkan yatak 
kurutucularda malzeme ısıtılmanın yanı sıra sirkülasyona da 
tabi tutulur. Mikrodalga kurutucularda ise genellikle daha fazla 
nem içeren ince partiküllerin, bantın alt kısmında bulunması 
ve bu sebepten dolayı çevreye sıcak nem yaymasına karşı dik-
katli olunmalıdır. Bu durumda, bir bant atlatıcı faydalı olabilir. 
Ancak bu teknolojinin zor saha koşullarında sürekli kullanımı 
henüz gerçekleşmemiştir. Tambur tipi veya akışkan yatak 
kurutucular ise yılın sadece belli aylarında (kış ayları) aktif ola-
rak kullanılan ciddi bir yatırım anlamına gelmektedir.

Proje Tanımı
Bu bölümde örnek olarak CAVA Tre N tesislerindeki proje veril-
miştir. Bu şirket, Zandobbio, İtalya’daki tesislerinde hazır harç 
üreticileri için iki hat işletmektedir. Amaç, 80 ton/saat kırılmış 
dolomit ununun 10, 3,5, 2,25, 1,6 ve 1,0 mm fraksiyonlara ayrıl-
masıdır. Besleme malzemesinin nem içeriği yaz ve kış ayları 
arasında büyük farklılık göstermektedir.

Her iki üretim hattında da çoklu eğimli doğrusal titreşimli 
elekler kullanılmaktadır. Hat 2’de bunlar sadece primer ayırma 
için kullanılmakta, sonraki boyutlandırma ise doğrudan yüzey 
tahrikli, balanssız motorlu eleklerle yapılmaktadır. Hat 1’de ise 
bu doğrusal titreşimli makineler tek eleme çözümü olarak yer 
almaktadır. Bu hatta yer alan makinelerin tahrik kirişlerinde 

Nemli Mineral Kaynaklardan 
Eleme Yoluyla Hassas Olarak 
Ayrılmış Ürünlerin Eldesi

Tanıtım
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Hazır yapı harçlarında kullanılan boyutlarına ayrılmış kumların üretimin-
deki ilk adım, nakliye maliyetlerini azaltmak için geleneksel olarak ocak-
lara yakın yerlerde gerçekleştirilir. Hazır harç sanayiinin ihtiyaç duyduğu, 
adedi beşe kadar çıkabilen birbirinden hassas şekilde ayrılmış fraksi-
yonların maliyeti, önceki adımlarda yer alan ocaklar için kumun nemli 
olması yüzünden artmaktadır, çünkü boyutları 1,0 mm’den küçük frak-
siyonlar, istihsal ve kırmadan sonra gelen geleneksel eleme ve ayırma 
sistemleri ile gerekli hassasiyette ayrıştırılamazlar. Bu raporumuz, sözü 
geçen gerekliliklerin karşılanması ve örneğin kurutma gibi ilave işlem 
basamaklarından tasarruf edilmesi imkanlarını tarif etmektedir.

Şekil 1: İnce taneler: nemli, kırılmış ve kil içeren kireç, “Kartopu”

Dipl.-Ing. Sigurd Schütz
Genel Müdür
RHEWUM GmbH
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sıkça rastlanan yapısal problemlerin pek çok tamir teşebbüsü 
ile çözülememesi ve yetersiz eleme hassasiyeti nedeniyle 
firma sahipleri tedarik kontratlarındaki şartları sağlayabilmek 
için Hat 1’e RHEWUM elek kurmaya karar vermişlerdir.

Bu firmadaki kil içeren dolomit beslemenin, doğrusal titreşimli elek-
lerin hemen tıkanmasına yol açtığı, ince kil partiküllerinin elek teline 
yapışarak tıkanıklıklar oluşmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir.

2005’te, RHEWUM GmbH’ın proses test laboratuarında yapılan 
detaylı devridaim testleri sonucu, doğrudan yüzey tahrikli eleklerin 
tek mantıklı alternatif olduğuna karar verilmiştir. Pek çok balanssız 
motorun doğrudan elek telini titreştirmesine dayanan bu tahrik 
prensibi, 1973’te RHEWUM’un patenti ile geliştirilmiş olup [1] diğer 
elek üreticileri de bu prensipten faydalanmışlardır [2].

Doğrudan elek yüzeyinin titreşimi, kullanıcıya elek yüzeyinde 
oluşan yüksek ivmelerin avantajını yaşatmaktadır. Bu da 
ivmelenmesi gereken kütlenin diğer makinelere göre daha 
düşük olması ile mümkün olmaktadır. Doğrusal titreşimli 
makinelerde tüm makine gövdesi harekete geçirilirken, bu 
tip eleklerde sadece elek teli ve üzerindeki malzeme titreştiril-
mektedir. Öte yandan bu titreşimler çok daha yüksek frekanslı 
olduğundan, daha büyük malzeme ivmelerine ulaşılmaktadır.

Laboratuvar Testleri
Bu projede, en büyük problemlerin, en ince tanelerin ayrıl-
masında oluşacağı öngörüldüğünden testler bu ince taneler 
üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Örnekler 10,0, 3,5, 2,5, 1,6 ve 1,0 
mm’de boyutlandırılmış ve üretilen ince kesimler RHEWUM 
WAU devridaim eleme tesisinde elenmiştir. Birbirinden ayrı-
lan kesimler sonrasında birleştirilerek tekrar eleme prosesine 
devam edilmiştir (Şekil 2).

Tahrik prensibi sayesinde nemli malzemede elek yüzeyinin 
tıkanması problemi gözlenmemiştir. Daha sonra ilave su 
püskürtülmesi ile daha yüksek nem oranları test edilmiş, nem 
içeriği kademeli olarak artırılarak eleme yüzeyinin durumu 
takip edilmiştir.

Testler, 1,6 mm fraksiyonunun 1,0 mm’den ayrılması sırasında 
ağırlıkça %4,5 nem içeriğine kadar devam ettirilmiştir. Bu sevi-
yede elek teli göreceli olarak temiz kalmış ancak bu nem sevi-
yesinde zincirli temizleme gerekli hale gelmeye başlamıştır.

Testler daha sonra gene doğrudan yüzey tahrikli ancak tahrik 
prensibi balanssız motor yerine elektromanyetik çekiçli olan 
başka bir elekle tekrarlanmıştır. Bu prensip, elek telinin har-
monik olamayan (kaotik) titreşimine dayanmaktadır (Şekil 3). 
Elektromanyetik tahrikli elekler, topaklaşmaya aşırı eğilimli 
malzemelerde önemli avantajlar sağlamaktadır. İlave olarak 
sistem aynı zamanda elek yüzeyi için kendi kendini temizleme 
özelliğine sahiptir. Temizleme sırasında elektromanyetik çekiç 
en son noktaya kadar gerilerek elek teline vurmakta ve bu 
da elek teli üzerinde daha kuvvetli bir silkeleme etkisi yarat-
maktadır. Bu tip motorlar, topaklaşmaya eğilimli, açık yüzeyli 
eleklerde kullanıcıya en yüksek güvenilirliği sağlamaktadır. Şekil 2: Devridaim testinde kullanılan doğrudan yüzey tahrikli RHEWUM WAU elek

Şekil 3: Eleme yüzeyi titreşimlerinin balanssız motor ve elektromanyetik tahrik için karşılaştırılması, elektomanyetik titreşim deseni balanssız titreşimin üzerinde 
gösterilmiştir.
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Endüstriyel Ölçekteki Testler
Daha önceki bölümlerde elde edilen sonuçlar, endüstriyel ölçekte 
de teyit edilmiştir. Bu testlerin amaçlarından biri de balanssız 
motorların bakım kolaylığı ile elektromanyetik motorların yüksek 
yatırım maliyetlerinin karşılaştırmalı incelenmesidir. Almanya’da 
bir tuz üreticisi bu iki endüstriyel elek arasındaki farklılıkları 
1,75x3,60 m boyutlarındaki eleklerde, 80-110 ton/saat üretim 
kapasitesi aralığında ve 1,0 mm elek kesim noktasında incelemiştir.

Aynı üretim koşullarını garanti etmek için her ikisi de aynı bes-
leyiciden beslenen iki RHEWUM WAU elek seçilmiştir. Bu, aynı 
işletme ve malzeme koşullarının oluşmasını sağlamıştır. Üç aylık 
sürekli işletmeden sonra, elektromanyetik tahrikli eleğin yüzeyi 
temiz ve işletmeye devam edebilecek şekilde açıkken balanssız 
motorla işleyen eleğin yüzeyi daha fazla ince malzeme eleyeme-
yecek şekilde tıkanmıştır (Şekil 4 ve 5). Farklı titreşim genlikle-
rinde ve daha uzun süreli testlerde de bu durum teyit edilmiştir.

Nemli malzeme için optimum çözüm
Testlerin sonuçlarını uygulamaya geçirebilmek amacıyla şu 
özelliklere sahip bir elek kullanılmıştır: Beslenen malzeme 
içindeki 10,0 mm partiküller, besleme bölümündeki titreşimli 
parmaklıklarla ayrılır (Şekil 6). 3,5 ve 2,5 mm’lik kesimler, 
balanssız motorla tahrik edilen bir elekte ayrılırken 1,6 mm 
ve 1,0 mm’deki kritik kesimler için elektromanyetik motorlu, 
doğrudan yüzey tahrikli bir elek sistemi kullanılmıştır.

İlave olarak 1,6 ve 1,0 mm’lik kesimlerde elek teline elektrikli 
ısıtma sistemi uygulanmıştır. Bu sistem, elek telinin sıcaklığını 
100oC’nin üzerine çıkarmaktadır. Bu sıcaklık, nemli ince malze-
menin elek teli üzerinde kekleşmesine engel olmaktadır. Nemli 
malzeme elek teli üzerinde kurumakta ancak güçlü titreşim 
hareketi, malzemeyi kırarak elek telinden düşürmektedir. Enerji 

tüketiminin, beslenen malzemenin nem oranına adapte edile-
bilmesi için bu ısıtma sistemi açılıp kapatılabilir. Bu makine için 
maksimum enerji tüketimi 30 kW olmaktadır. Enerji tüketimini 
azaltmak için 1,6 ve 1,0 mm’lik kesimlere bir de zincirli temiz-
leme sistemi eklenmiştir. Bu sistem aynı zamanda mekanik 
olarak elek yüzeyinin temizlenmesi işlevini yüklenmektedir.

Bu çözüm, firmanın tesislerine 2005 yazında kurulmuştur. 
Sonraki kış, firma herhangi bir tıkanma yaşamadan nemli 
beslemeden kabul edilebilir kesimler elde ettiğinde, var olan 
doğrusal titreşimli eleklerin malzeme akışı değiştirilmiş ve 
hala ince partikül barındıran elek üstü malzeme de RHEWUM 
eleklerden geçirilerek tozsuzlaştırılmıştır. Bu şekilde sistemin 
tasarım kriterleri tamamen gerçekleşmiştir (Şekil 7).

Sonuç Değerlendirmesi
Harç sanayiinin gerekliliklerini karşılamak için pek çok 
metodun kum işlenmesinde birleştirilmesi gerekmiştir. Bu 
zor uygulama için elektromanyetik kaotik titreşimin bir 
temizleme çevrimi ile birleşiminin en uygun çözüm olduğu 
görülmüştür. Öte yanda balanssız motorların da kesim 
noktası, eleme hassasiyeti ve plastisite kritik olmadığında 
kullanılabilecek basit ve düşük maliyetli bir alternatif olduğu 
görülebilir. Elektrikli elek teli ısıtma ve zincirli temizleme gibi 
eleme yardımcılarının kullanılmasının da bu prosese faydalı 
olduğu görülmüştür. 

Şekil 4: Balanssız motorla üç aylık işletme sonunda eleme yüzeyinin durumu

Şekil 5: Manyetik motorla üç aylık işletme sonunda eleme yüzeyinin durumu

Şekil 6: Kurulan makinenin bir benzerinin 3B modeli

Şekil 7: Ön planda işletmedeki RHEWUM elek, arka planda çok katlı doğrusal 
titreşimli elek sistemi
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Dünya çapında 
konusunda lider 
firmaları Türkiye 
pazarında başarı 

ile temsil eden Labris, 
altın madenciliği alanında 
da büyük projelere adını 
yazdırmaya devam etmek-
tedir. Labris, devreye alımını 
tamamlayarak devir tesli-
mini yaptığı topaklandırıcı 
(agglomeration drum) ile 
hayata geçirdiği başarılı 
projelere bir yenisini daha 
eklemiş bulunmaktadır. 
Güney Afrika kökenli olan 
Senet, 1989 yılından bu 
yana madencilik sektö-
ründe yürüttüğü anahtar 
teslim ve EPCM projeleri 
ile faaliyet göstermektedir. 
Dizayn, mühendislik ve ekipman tedarikçisi olan Senet, 
altın madenciliği (CIL/CIP/CIS), yığın liçi ekipmanları ve 
grasshopper konveyör sistemleri başta olmak üzere bakır, 
kobalt, uranyum ve demir gibi cevherlerde çalışmalarına 
devam etmektedir.

Himmetdede altın madeninde devreye alınan topaklandırıcı, 
killi malzeme kırma - boyutlandırma devresinden gelen ürü-
nün yığın liçine uygun bir şekilde hazırlanması amacı ile kurul-
muştur. Proses hakkında kısaca bahsetmek gerekirse yığın 
liçinde kullanılan malzemenin mineralojik yapısının yanında 
uygun tane boyutunda olması da çok önemli bir yere sahiptir. 
Eğer malzeme killi bir yapıda ise yığın alanına gönderilen ince 
taneler, yapışkan ve tutucu yapısı yüzünden öbekleşebilmekte 
ve altını kazanmak için verilen siyanürün yığın basamaklarında 
homojen bir şekilde süzülmesini engellemektedir. Bu durumu 
ortadan kaldırarak siyanürün efektif kullanılabilmesi ve altın 
kazanma veriminin artırılabilmesi için ince killi malzemenin 
topaklandırılması gerekmektedir. 

Topaklanma prosesinde en önemli parametreler; topak-
lanma açısı, topaklandırıcı hızı ve malzemenin kalma süresi 
ve topaklanma için malzemeye verilen çimento - kireç - su 
konsantresidir. En önemli parametrelerden biri olan topak-
lanma açısı, normal şartlar altında 5o olarak bilinmektedir. 
Fakat malzemenin özelliğine göre bu açı her operasyonda 
farklılık göstermektedir. Kurulumu tamamlanarak devreye 
alınan topaklandırıcının fark yaratan en önemli özelliği ise 

Labris, Senet Topaklandırıcıları 
Maden Sektörüne Sunuyor

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Topaklandırıcı 1100T-S

Topaklandırıcı Tahrik Tamburları
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platform açısının ayarlanabilir olmasıdır. Topaklandırıcı 
platformunu tutan ayaklar, mafsallı ve hidrolik pistonlu ola-
rak özel dizayn edilmiştir. Bu sayede, malzeme ve prosese 
özel olarak, platform açısı 4° ila 7° arasında ayarlanabilmekte 
ve optimum topaklanma açısı kolayca bulunabilmektedir. 

Teknik özelliklerinden bahsetmek gerekir ise 1100 ton/saat 
kapasiteli topaklandırıcı, 3,6 m tambur çapına ve 10 m uzun-
luğa sahiptir. Topaklandırıcı tamburuna, iki adet birbirine 
paralel şaft üzerinde bulunan toplam 4 adet tahrik tamburu 
ile yol verilmektedir. Şaftlar üzerinde bulunan redüktör ve 
tahrik tamburları lazer hizalama ile ayarlanmış ve ısıl işlem 
görmüş flexible kaplinler ile birbirine bağlanmıştır. 2 adet 

185 kW‘lık motor, frekans konvertörleri tarafından kontrol 
edilmekte ve açı ayarlarına göre farklı hızlara ayarlana-
bilmektedir. 4° açıda maksimum hız 50 Hz ile çalıştırılan 
motorlar, platform 7° açıya ayarlandığında 28 Hz‘e kadar 
düşürülmekte ve malzemenin kalış süresi ayarlanmaktadır. 

Detay mühendisliği, imalatı, temini ve kurulumu yapılan 
topaklandırıcı, alanında açısı ayarlanabilen tek sistem olup 
yüksek performansı ile müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermesi 
beklenmektedir. Teknolojik özellikleri haricinde, mevcut 
güvenlik sistemleri sayesinde de insan faktörünü ortadan 
kaldırarak iş güvenliği ve işçi sağlığına önem veren firmalar 
tarafından tercih edilmektedir. 

Hidrolik Pistonlar ve Açı Göstergeleri

Mafsallı Ayak Bağlantıları
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Atıkların veya kullanılmış malzemelerin, içlerinde 
taşıdıkları yabancı ya da istenmeyen diğer şeyler-
den temizlenerek tekrar kullanılır hale getirilmesi 
işletmelerin en önemli sorunlarından biridir. 

Bu sorun, işletmenin uyguladığı üretim yöntemlerine göre 
çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. Söz gelimi, sadece 
dışarıdan alınan ve üretimde kullanılan malzemeler içinde 
gelen istenmeyen metallerden kurtulmak ihtiyacı olabilir. 
Buna örnek olarak kömür yakan termik santrallarda, kömürle 
gelen yabancı metalleri, sunta ve MDF fabrikalarının dışarıdan 
aldığı talaş ve odunlar içinde bulunabilecek her tür metali, 
çimento fabrikalarında da kullandıkları tüm ham maddelerle 
gelebilecek metalleri sayabiliriz.  

Ancak bunlar kadar, hatta daha fazla önem taşıyan bir başka 
kirlenme şekli de üretim sırasında işin gereği olarak, metalin 
veya ferro özellikli katalizörlerin, kullanım veya sarf malzeme-
lerinin içine karışmasıdır. Buna da örnek olarak, kömür lavvar-
larında yüzdürme için kullanılan manyetitin tekrar kazanımını 
veya dökümhanelerde kullanılan döküm kumu içine karışan 
metallerin ayıklanmasını gösterebiliriz.

Bilindiği üzere dökümhanelerde döküm bittikten sonra kalıp 
kırılıyor, dökülen parça alınıyor daha sonra da yeniden kullanım 
için döküm kumu, kalıplamaya hazır hale getirilme işlemine tabi 
tutuluyor. Bu işlemin birinci basamağı ise kum içinde döküm işle-
minden kalan metal parçalarını ayıklamak oluyor. Bu konudaki 
uygulamalar ise işletmenin kapasitesine ve büyüklüğüne bağlı 
olarak değişik yöntem ve tasarımlarla ortaya çıkmaktadır. Çok 
küçük işletmelerde ve yerde kalıp yapan kuruluşlarda döküm 
bitip soğuyan parça alındıktan sonra kırılan kalıptan artan 

döküm kumlarının üzerinde manyetik süpürgeler gezdirerek, 
kum içindeki metallerin toplandığı basit ve insan gücüne dayalı 
manuel uygulamalar vardır. Otomasyona sahip daha büyük 
dökümhanelerde ise konveyör bant üzerinde taşınan döküm 
kum içindeki metalleri toplayan ve dışarı alan askılı ve kendini 
temizlemeli tip metal separatörler vardır. Bunun yanında, 
döküm kumu taşıyan konveyör bandının tahrik tamburu man-
yetik tabur özelliğine sahip olan ve bu şekilde kum içindeki 
metalleri toplayan sistemler de mevcuttur. Bu tür uygulamalar 
çoğunlukla yer problemi olan işletmeler için önerilmektedir. Bir 
başka döküm kumunu metalden temizleme işlemi ise hazneli 
tambur tipi metal separatörü kullanmaktır. Bu tür uygulama 
bilhassa tam otomatik dökümhanelerde ve üretim kapasitesi 
yüksek işletmelerde en fazla tercih edilen sistemdir.

Ürün içindeki istenmeyen metallerden kurtulmak veya bu metal-
leri geri kazanıp kirlenmiş malzemeyi yeniden kullanılabilir hale 
getirmek için manyetik bir separatör seçmek her ne kadar basit 
bir iş gibi görünse de kullanılacak yöntem ve ekipmanın seçimi 
gerçekten bir ihtisas konusudur. Çünkü seçilen sistem hiçbir 
metali kaçırmadan yakalayabilmeli, üretim hattında, sistemi 
duraklatmadan işlevini yapabilmeli, dökümhanenin şartlarından 
etkilenmemeli, işletme masrafı çok düşük ve bakımı kolay olma-
lıdır. Geri kazanımın tartışmasız maliyeti düşürücü en önemli 
unsurlardan biri olması nedeniyle bugün, bir tasarım ve üretim 
firması olarak YÜNEL’den genelde istenilen, işletmelerinin şartla-
rını tam karşılayacak böyle bir sistem olmaktadır.

Geri kazanım konusunda işletmelere bir diğer önerimiz ise 
endüstriyel vakumla toplama ve temizlik sistemlerimiz olmak-
tadır. Sabit tesis veya mobil, çekilebilir treyler tipi ya da kamyon 
tipi uygulamalarımızdan onlarcası bugün Türkiye’mizde ve 
dünyada endüstrilere hizmet sunmaktadır. Katı malzeme ile 
uğraşan işletmelerin temel sorunlarından bir diğeri de dökülen 
saçılan malzemelerin yeniden toplanması ve üretime dâhil edi-
lebilmesidir.  Ürün ıslak, çamur gibi veya katı olabilir. Hatta demir 
bilyeler şeklinde dahi olabilir.  Bu tür atık veya dökülmüş, saçıl-
mış her malzemeyi toplayan Faydalı Model Belgeli SUPERVAC® 
sistemlerimiz, ülkemizde İSDEMİR, KARDEMİR başta olmak 
üzere ve dünyada ARCELOR MITTAL gibi dünya devi demir ve 
çelik endüstrisinde yıllardır başarı ile hizmet sunmaktadır.

YÜNEL ELEKTROMEKANİK, birçok konuda olduğu gibi man-
yetik ve vakum ile toplama ve ayıklama sistemlerinde de 
ülkemizde ve dünyada birçok ilklere imza atmış ve başarısını 
yüzlerce müşteri nezdinde kanıtlamıştır. Sizin de teknolojik 
hizmetlerimizden yararlanmak için bizi aramanız yeterlidir. 

Kullanılan Malzemelerin 
Geri Kazanımı; 
Ferro Metal Ayıklama

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com









Elekler prosesin üç çok önemli noktasında sınıflandırma 
ve separasyon için kullanılmaktadırlar – ocaktan gelen 
ham maddenin kırma ve eleme öncesi hazırlanabilmesi 
için, kırılmış ve boyut olarak istenen şekli almış ürünler 

elde edilebilmesi için ve son olarak da ürün içerisinde bulunan 
suyun uzaklaştırılıp nakliye için uygun hale getirilebilmesi için.

Malzemenin elek yüzeyinden geçirilmesinin amacı elek yüze-
yinde bulunan boşluklardan daha küçük ebattaki parçaların 
büyüklerden ayıklanmasıdır. Her durumda mutlaka bir kısım 
ince malzeme elek üst akımında alıkoyulacaktır. Örneğin, elek 
veriminin %70 olması, aslında boyutu itibariyle elek açıklıkla-
rından geçebilecek büyüklükte olan parçaların %30’unun  elek 
üst akımında kalmasıdır.

Yüksek verimliliği yakalayabilmek ancak elek üzerinde malzeme 
yatağında oluşan tabakalaşmayı sağlamak ile mümkün olabilir. 
Bu tabakalaşmayı sağlamak için önemli rol oynayan faktörler; 
malzemeye etki eden titreşimin hızı ve yönü ile eleğin eleme 
açısıdır. Doğru ve etkili bir tabakalaşma sağlandığında elek 
üzerindeki malzeme kalınlığı besleme kısmından döküş şutuna 
kadar giderek azalacak ve küçük taneler alt akıma geçeceklerdir.  

Elek üzerindeki malzeme kalınlığı eleğin verimli çalışıp çalış-
madığını anlamak için iyi bir göstergedir. Elek üzerindeki 
malzeme kalınlığının çok olması ince malzemenin elek yüze-
yine temasını engelleyecek, elek verimi düşecektir. Elek döküş 
ucunda elek gözeneklerinin 4 katı yüksekliğinde malzeme 
olması optimum durumdur.

Kapasitesinden fazla yük ile çalışan eleklerde elek üstü malzeme 
kalınlığını düşürmenin birkaç yöntemi vardır. Tabi ki en kolay olanı 
ve az rağbet göreni elek beslemesini azaltmaktır ki bu alınan ürün 
miktarını da azaltır ve bu yöntem bu sebep ile pek rağbet görmez. 
Elek üstü malzeme kalınlığını azaltmanın bir diğer yolu ise elek 
hızını arttırmak ve bu sayede titreşimi çoğaltarak tabakalaşmaya 
yardım etmektir. Ne var ki bu yöntem ile salınımı arttırmak rul-
manları yormakta ve ömürlerini azaltmakta, bakım maliyetlerini 
arttırmaktadır. Vibrasyon genliğine dikkatlice düşünülerek karar 

verilmesi gerekir. Titreşimin artması elek verimini arttırabileceği 
gibi ince malzemelerin elek üzerinde zıplaması ve dolayısıyla elek 
veriminin düşmesine sebebiyet verebilir.

Bir diğer önemli parametre ise eleme açısıdır. Eğimin dik olması 
elek üzerinden geçen malzemenin hızını arttırır. Malzeme hızı-
nın artması, hız ince tanelerin elek yüzeyine temas etmesine 
engel olmadığı sürece, makul bir durumdur. Birçok uygulama 
için eleme veriminden ödün verilmeksizin eleme açısının değiş-
tirilmesi ve bağlı olarak malzeme hızının arttırılması etkileyici 
sonuçlar getirebilir. Bu sebep ile Muz Eleklerin popülaritesi 
yüksek kapasiteli uygulamalar için her geçen gün artmaktadır.

Son etken ise elek yüzeyi açıklıklarıdır. Elek üst akımında 
mutlaka bir miktar ince malzeme kalacaktır bu sebep ile elek 
açıklığı seçilirken istenen kesme boyutundan bir miktar daha 
geniş açıklığa sahip elek yüzeyleri tercih edilmelidir.

Susuzlandırma eleklerine bakıldığında bu eleklerin amacı 
mümkün olduğunca çok katı malzemeyi üst akımda tutarak 
maksimum miktarda suyu alt akımdan uzaklaştırmaktır. 
Ayrıştırma eleklerinin aksine susuzlandırma eleklerinde ince 
tanelerin mümkün olduğunca az tabakalaşması istenir. Genel 
olarak susuzlandırma eleklerinde amaç, elek gözeneklerinden daha 
ufak tanelerin %85’inin üst akımda tutulmasını sağlamaktır. Bunu 
sağlamak amacı ile elek üzerinde oluşan malzeme kalınlığı eleme 
ayrıştırma eleklerine nazaran daha kalın, elek boşalma ucu ise alışı-
lanın aksine besleme ucundan daha yüksektedir.

Diğer ekipmanlara nazaran eleklerin daha fazla bakım gerekti-
ren parçalar olduğu gerçeği yadsınamaz. Elek paneli gözenek-
leri ile benzer boyutta olan taneler gözenekleri kapatır ve etra-
fında kümelenen daha ince taneler su yardımı ile gözeneğin 
elemeye katkısını sıfıra düşürür ve genel olarak eleme verimi 
düşer. Verimin bu şekilde düşmesini engellemek için elek 
yüzeyine serbest bilyaların yerleştirilmesi veya malzemelerin 
beslenmeden önce ısıtılması gibi öneriler getirilse de uygun 
bir gözlem ve bakım yöntemi geliştirilememiştir. Ayrıca elek 
panellerinin zamanında değiştirilmesi de aşınma sebebiyle 
genişlemiş elek gözeneklerinin ortadan kaldırılması sonucu 
eleme verimine olumlu katkı yapacaktır.

Bir tek üründen bütün beklentileri karşılaması bekelenemez. 
Bir üreticinin üretim hedeflerini karşılayan bir elek üretmeden 
önce; üretim tonajı, malzeme tipi, şekli, büyüklüğü, besleme 
şekli (eğer sulu ise konsantrasyonu) gibi detaylı bilgilere ihti-
yacı vardır. Zaman zaman eleğin konacağı yerin müsait olması 
gibi bilgiler de üretici için dizayn aşamasında yardımcı olur. 

Weir Minerals ile
Elemenin Püf Noktaları

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Russel Lafford
Weir Minerals Elek Ürün Müdürü 50 yıldır 

tasarlıyoruz,
geliştiriyoruz,
üretiyoruz...



50 yıldır 
tasarlıyoruz,
geliştiriyoruz,
üretiyoruz...
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Atlas Copco’dan 
Yeni Enerji Tasarruflu 
GA 90+-160 Serisi Kompresörler

Atlas Copco, müşterilerinin verimliliğini arttıran 
ve işletme maliyetlerini azaltmalarını sağlayan 
en yeni GA 90+-160 serisi yağ enjeksiyonlu vidalı 
kompresörleri pazara sundu. Patenti Atlas 

Copco’ya ait olan vida elemanı, bir önceki nesile göre %5’e 
kadar performansın artmasını sağlayan gelişmiş bir tasarıma 
sahip bulunuyor.  Yeni inovatif özellikleri ile kompresörlerin 
dayanıklılığını ve kullanılabilirliğini arttırıyor.

Tüm dünyada binlerce Atlas Copco GA hava kompresörü; 
elektrik santralleri, madencilik, çimento, cam ve metal sana-
yileri gibi sektörlerde kullanılıyor. Yeni GA 90+-160 serisi, 
sektörde uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin inovatif özel-
liklerle bir araya gelmesinin en iyi kanıtını oluşturuyor.

Yüksek soğutma kapasitesine sahip GA hava kompresör-
leri 55°C sıcaklığa kadar ve tüm zorlu çalışma koşullarında 
kullanılabiliyor. Akıllı kontrol ve denetim sistemleri, 
Elektronikon® ve SmartLink®, kompresörün en iyi şekilde 
çalışmasını sağlamak ve daha fazla tasarruf etmek için 
birçok fırsat da sunuyor. Bu yeni seri, işletme maliyetlerini 
düşürmek için daha uzun bakım aralıkları ve daha düşük 
bakım süresi ile dikkat çekiyor. 

Yağsız Hava Bölümü Başkanı 
Chris Lybaert, “Atlas Copco 
olarak, müşterilerimiz için 
değeri, en üst düzeye çıkarmak 
için sürekli yenilik yapıyoruz. 
Verimlilik bizim genlerimizde 
var ve temel hedefimiz müşte-
rilerimizin enerji maliyetlerini 
düşürmek. Ancak; kullanılabi-
lirlik, kurulum kolaylığı, enteg-
rasyon ve denetim gibi başka 
hizmetler de sunuyoruz. Yeni 
GA 90+-160, uzmanlığımızın 
somut faydaların önünü açtığı-
nın bir diğer harika örneğidir” 
diye belirtiyor. 

GA 90+-160 yağ enjeksiyonlu 
döner vidalı kompresör 
serisi; enerji geri kazanım 
modülü, dâhili kurutucular, 
kayıpsız su ayırıcı tahliyesi ve 

IE3 motoru gibi enerji tasarrufu özellikleri içeriyor. Benzersiz 
entegre kurutucu konsepti, temiz, kuru hava sağlayarak 
işlemin güvenilirliğini arttırıyor ve daha fazla enerji tasarrufu 
sunuyor. Daha az alan gereksinimi ve kapsamlı paket saye-
sinde kurulum maliyetleri önemli ölçüde azaltılıyor. 

Kompresör Tekniği Yağsız Hava Bölüm Müdürü Özkan 
Özinanç, “Atlas Copco Türkiye olarak, müşterilerimizin 
basınçlı havayı en düşük maliyetle kesintisiz elde etmesi için 
yüksek kaliteli ve verimli çözümler sunuyoruz. Yeni GA 90+-
160 serisi, bu konuda daha da güçlenmemizi sağlayacak ve 
sürdürülebilir verimlilik sözümüzü destekleyecek” dedi. 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com



Atlas Copco ZM yağsız çok kademeli santrifüj blowerları;
madencilik uygulamalarında olağanüstü güvenilirlik ve
maksimum enerji tasarrufu sağlar.
Yenilikçi tasarımı ve üstün teknolojisi ile yüksek verimlilik sağlarken,
ihtiyaçlarınıza özel üretimlerle size özel çözümler sunar. İlave montaj ihtiyacı
duyulmadan, kullanıma hazır şekilde sunulan ürünlerle zamandan tasarruf
ederken, kısa zamanda ve minimum malzeme ile yapılan bakımlar ile de
üretiminizde kesinti yaşamazsınız.
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Saygılı Rulman:
Ağır Sanayiye Güçlü 
Stok Desteği

Saygılı Rulman, 1986 yılından bugüne kadar ''sürdürü-
lebilir büyüme'' ve ''alanında en iyisi olma'' prensibi 
ile çalışmakta olan, özellikle ağır sanayi ve maden 
endüstrisinde Türkiye'nin en büyük rulman ve güç 

aktarım tedarikçilerinden biridir.

Bu noktaya ulaşmasında klasik tedarikçi anlayışının dışına 
çıkması en büyük etkendir. Özellikle maden sektöründe 
duruşların önüne geçmek ve bakım zamanı periyotlarını 
düşürmek çok önemlidir. Saygılı Rulman; işin en başında 
tedarik sağlayacağı ürünlerde ilk özellik olarak son teknoloji 
olması, pratik kullanım ve uzun ömürlü çalışmasını kalite 
standardı olarak kabul eder.

Bu kalitedeki ürünler, yüksek teknoloji ile donatılmış 11.000 
palet kapasiteli merkez deposundan ülkemizdeki maden sek-
törüne sevk edilir. 

Saygılı Rulman, konusunda Dünya çapında başarı elde etmiş 
birçok markanın Türkiye Distribütörlüğünü yürütmektedir. 
Bu markaların başında Japonya'dan NACHI Rulmanları, 
Japonya'dan KOYO Rulmanları, Amerika'dan DODGE Mekanik 
Güç Aktarma Ürünleri, Hindistan'dan KG Rulmanları ve Çin'den 
XLD Yataklı Rulmanları gelmektedir.

Saygılı Rulman, 80 kişilik uzman kadrosu ile hizmet vermekte 
olup özellikle Maden, Enerji ve Demir - Çelik sektörlerinde 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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önemli bir noktaya gelmiştir. Yurt içindeki başarılı çalışma-
ları, ülkemizden yurt dışına giden mühendislerimiz saye-
sinde ülke sınırları içinde kalmamıştır. Bu sayede yurt dışın-
daki sektör firmalarına da ihracat gerçekleştirmektedir.

Türkiye çapında 25 bayisi bulunan Saygılı Rulman bayileri 
aracılığı ile yıllardır devam eden Eğitim Semineri çalışmalarına, 
bu sene de hız kesmeden devam etmektedir. 2013 yılında 11 
şehirde seminer düzenlenmiş ve bu seminerlere 1100 firma-
dan 2100 kişi katılmıştır. Bunun yanında alanında uzman tek-
nik kadrosu ile Türkiye çapında bir çok firmaya yerinde Teknik 
Destek, Eğitim ve MRO hizmetleri verilmiştir. 

Maden Sektörünün sorunlarını iyi bilen ve partnerleriyle 
buna göre teknik çalışmalarını yürüten Saygılı Rulman, 2 ürün 
grubunda sektördeki en yüksek verimliliğe ulaşmış ve buna 

bağlı olarak maliyetleri ciddi şekilde düşürmüştür. NACHI, 
Rulman Grubunda; DODGE  Yataklama Sistemleri üzerinde 
dünya çapında başarı elde etmiştir. Bu 2 markanın Türkiye 
Distribütörlüğünü de Saygılı Rulman yürütmektedir.

Japon menşeli Nachi, dünyada maden sektöründe uzun ömrü, 
ağır yüklere karşı dayanıklı olması, 200 C°’ye kadar çalışması 
ve de üstün sızdırmazlık özellikli çift dudaklı plastik kapaklı 
rulmanları ile ciddi farklılık yaratan bir markadır. Birçok maden 
sahasında, önem arz eden uygulamalarda özellikle NACHI 
marka rulmanlar tercih edilmektedir.

Rulmanı tamamlayan ürünlerin 
başında gelen ve Amerika'daki 
Maden Sektöründe 1 numara 
olan Rulman yataklama ve 
Mekanik Güç aktarma ürünleri 
markası DODGE, hem standart 
ürünleri mükemmel hale getir-
mesi ile hem de yataklama sis-
temlerinde yüksek başarı elde 
eden ISN serisi ile tanınmaktadır.

Bu iki markanın da Türkiye 
Distribütörlüğünü yapan 
Saygılı Rulman, sektöre yön 
veren, sürekli gelişen, enerjisi 
yüksek bir kadroya sahip olup 
müşterilerine değer kataca-
ğına inandığı teknolojileri 
ülkemize getirmeye devam 
etmektedir.  
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Amerika’daki maden sektörünün en büyük güç aktarım mar-
kası olan DODGE, ABB'nin satın almasıyla birlikte Avrupa paza-
rında da adından söz ettirmeye başladı. Ürünlerinin mevcut 
sektörde kullanılan ürünlere göre üstün özelliklerinin olması 
DODGE markasını ön plana çıkardı.

2011 yılında ABD’nin önde gelen şirketlerinden 
BALDOR’u bünyesine katan ABB, bu çerçevede 
BALDOR’un Mekanik Güç Aktarma ürünleri markası 
DODGE ürünlerini de ABB ürün yelpazesine eklemiş oldu.  
 1880 yılında Amerika’nın Indiana eyaletinde kurulan ve o 
yıllarda tahta ürünler imal eden DODGE, sanayi devriminin de 
etkisi ile 1900’lü yılların başından itibaren çelikten imal edilmiş 
güç aktarma ürünlerini endüstrinin kullanımına sunarak kısa 
zamanda sektörde lider konuma ulaştı.

Bugün de DODGE ürünleri, yeni teknolojilerin ışığında, kulla-
nıcıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişti-
rilerek ABD ve diğer Kuzey Amerika ülkelerinde kullanıcıların 
ilk tercihi olmaya devam etmektedir. ABB ise tüm dünya 
pazarlarındaki yaygın ağını kullanarak DODGE ürünlerini ve 
kalitesini tüm bölgelerdeki kullanıcıların hizmetine sunmayı 
hedeflemektedir.

DODGE’un ürün yelpazesinde kaplinden yataklı rulmana, 
redüktörden konveyör tamburuna kadar uzanan çok çeşitli 

Mekanik Güç Aktarma ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler, 
büyük çoğunluğu ABD’de bulunan toplam 11 ürün odaklı 
fabrikada üretilmektedir.

Bu fabrikalarda üretilen ürünler dünyanın farklı yerlerinde 
kurulan stok merkezlerine aktarılarak kullanıcıların yüksek 
kaliteli DODGE ürünlerine hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlan-
maktadır. Türkiye ABB ise İngiltere ve Almanya’da bulunan 
stok merkezlerinden bu desteği alarak DODGE ürünlerini 
Türk Endüstrisinin hizmetine sunmaktadır. 

ABB, 2013 yılı içerisinde 30 yıllık sektör deneyimi olan 
Saygılı Rulman şirketi ile Türkiye Distribütörlüğü antlaşması 
yapmıştır.

Amerikan Maden Sektörünün 1 Numaralı
Çözüm Ortağı Dodge, Artık Türkiye’de!

Amerika’da bulunan fabrikalardan bir görünüm.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Dodge Mekanik Güç Aktarma Ürünleri:
 • Kaplinler

 • Motorlu Redüktörler

 • Endüstriyel Redüktörler

 • Yataklı Rulmanlar

 • Kayış Kasnak Sistemleri

 • Konveyör Uygulamalarına Özel Redüktörler

 • Konveyör Tamburları

Yataklama uygulamalarında geleceğin teknolojisi DODGE ISN 
Serisi, bütün problemlerinizi ortadan kaldırıyor.

DODGE’un bir diğer ana ürün grubu yataklı rulmanlarda da 
çok çeşitli ve uygulamaya özel ürünler bulunmaktadır. ISN 
serisi tek parça “Shaft Ready” yataklı rulmanlar, çok parçalı 
rulmanların kullanıcıya getirdiği zorlukları bertaraf etme-
sinin yanı sıra patentli adaptör sistemi ile oldukça pratik 
montaj ve demontaj sağlanmaktadır. Ayrıca ISN Rulman’da 
bulunan patentli etkin keçe sistemi zorlu çalışma şartlarında 
sorunsuz çalışmayı garanti etmektedir.

Isn Serisi Yataklı Rulmanların Standart Yataklarla 
Karşılaştırması 

DODGE'un Sektördeki Standart Ürünler İçin Geliştirdiği SNX Serisi
ISN serisi tek parça yataklı rulmanların kullanılamayacağı 
uygulamalarda, klasik yataklarda DODGE müşterilerine çözüm 
ortağı olmaktadır.

Standart ürünler içinde üretim yapan DODGE, yüksek kalite 
seviyesi ile sektördeki diğer ürünlerden farklı bir noktada oldu-
ğunu maddeler halinde özetlemiştir. 

 • GG25 döküm kalitesi

 • Mukavemet gerektiren uygulamalar için GGG (Sfero Döküm) alternatifi

 • Tüm serileri (200, 300, 500, 600 serileri) karşılayabilen geniş ürün gamı

 • Gres ve sıvı yağ ile yağlamaya uygun yapı

 • Sıvı yağlamalı uygulamalar için açılmış ve kör tapası atılmış seviye 

tespit/drenaj delikleri

 • Dolu ayak yapısı ve merkez desteği sayesinde kırılma ve çatlama yapmaz.

 • Uygulamaya istinaden labirent, takonit, lastik ya da kıl keçe 

seçenekleri 

DODGE ISN Rulman Ünitesi Standart Yatak + Rulman

Tek pakette montaja hazır sistem
Yatak, keçe, rulman, vb. alınıp 
birleştirilmelidir

Sentil gerektirmeyen montaj
Doğru montaj için sentil kullanılarak 
rulman boşluğu kontrol altında 
tutulmalı 

Keçe oturma yüzeyi temasını asla 
kaybetmez

Kaçıklık olması durumunda keçe 
sızdırmazlığını kaybeder

Fabrika çıkışı gresli Sahada greslenmesi gerekmektedir

Özel keçe sistemi sayesinde gres masu-
ra ve bilezik arasına doğru akar

Gres yatak boşluğuna kaçma eğili-
mindedir

Gres bilezik ve masura arasında kaldığı 
için daha az gres tüketir

Gres yatak içerisine bazende keçeden 
dışarıya aktığı için tüketim fazladır

Fabrika çıkışlı sızdırmazlık sağlanmıştır
Montaj sahasında keçeler yerleştirildiği 
için sahadaki kirleticilere açıktır

Kolay demontaj Zor ve teçhizat gerektiren demontaj 
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Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

En Fazla Yük Taşıma Kapasitesine Sahip Olan Ve 200 
Dereceye Kadar Sıcaklığa Dayanıklı Rulmanlarıyla Madencilik 
Sektöründe Çok Başarılı Olan Japon Rulman Markası
Nachi - Fujikoshi, 1928 yılında Kohki Imura tarafından 
Japonya’nın Toyoma şehrinde, vasıflı çelik ve kesici takımlar 
üretmek amacıyla kurulmuştur. 1939 yılında çelikteki ve çeliği 
işlemedeki becerisini kullanarak rulman üretimine başlamıştır. 
Nachi - Fujikoshi sadece bir üretim firması değil aynı zamanda 
bir teknoloji firmasıdır. Bu özelliği sayesinde geç girdiği rulman 
üretim pazarında, 1941 yılında oynak makaralı rulmanların 
Japonya’daki ilk yerli üreticisi olarak pazar liderleri arasındaki 
yerini almıştır. Daha iyi uluslararası hizmet verebilmek adına 
1956 yılında yönetim merkezini Toyoma’dan Tokyo’ya taşımıştır.

Nachi - Fujikoshi, bir 
teknoloji firması olarak 
kullanıcılarına hammadde 
işlemeden son ürünün 
taşınmasına kadar uygu-
lamalarının her adımında 
destekleyecek çözümlere 
imza atmıştır. Bu bağlamda 
Nachi - Fujikoshi, 1939 
yılında Torna / Freze, 1959 
yılında Hidrolik Ekipman, 
1982 yılında Robot üreti-
mine başlamıştır. Üretime 
bu şekilde geniş bir yelpa-
zeden bakması ve üretimin 
her aşaması hakkında net 
bir bakış açısına sahip 
olması ürünlerinin üstün 
kalitesine yansımaktadır.  

Bugün Nachi - Fujikoshi teknoloji firması olması dolayısı ile 
edindiği kapasiteyi; vasıflı çelik konusundaki tecrübe, bilgi 
ve becerisiyle birleştirerek dünyanın en büyük rulman üreti-
cileri arasındaki yerini sağlamlaştırarak korumaktadır.

22000 Serisi Rulmanlar En Fazla Yük Taşıma Kapasitesine 
Sahip Olup, 200 Derece Isıya Dayanıklıdır
NACHI’de dikey entegrasyon söz konusudur. İşinin kalitesi ile 
ilgili dış tedarikçilere bağımlı değildir. NACHI ürünleri kendi 
fabrikalarında, kendi özel aletleri kullanılarak, mühendisliği 
kendileri tarafından yapılmış kendi makinelerinde üretilmek-
tedir. Hatta çeliğini kendileri üretmektedir ve ısıl işlemlerini 
kendi üretimleri olan fırınlarda gerçekleştirmektedir. Bu da 
üretimin her bir işlemini kontrol edebildikleri anlamına gelir.

Japon Rulman Devi NACHİ,
Maden Sektörünün Sıkıntılarına 
Yönelik Çözümler Üretiyor

Konveyörlerdeki rulolarda kullanılan rulmanların dış etkenlere karşı dayanıklı olması gerekmektedir.
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Konveyörlerdeki rulolarda kullanılan rulmanların dış etken-
lere karşı dayanıklı olması gerekmektedir.

Makinalar tasarlanırken kesintisiz çalışma ömürleri bakı-
mından belli hedeflerle üretilirler. Ancak kirli ortamlarda 
çalışan makinalar, dış etkenlerin rulmana zarar vermesin-
den dolayı sık arızalanırlar. Tozun ve kirin yüksek olduğu 
ortamlarda rulmanlar neredeyse hiçbir zaman hedef 
ömürlerine ulaşamazlar. Sızdırmazlığı zayıf olan rulman-
ların kullanılması, makinalarda rulman arızalarını artırır 
ve üretim kayıplarına neden olur. Nachi Quest serisi, 
hedefleri yüksek olan uygulamalar için endüstrinin tek 
çözümüdür.

Nachi Sabit Bilyalı Rulmanların çelik yapısı 150 derece ısıya 
dayanıklı şekilde üretilmektedir. Ayrıca Viton kapak yapısı da 
150 derece ısıya kadar dayanmaktadır. 2 dudaklı kapak yapısı 
sayesinde ise içine toz, su, çamur vb. maddeleri almamaktadır.

NACHI, sürekli olarak takip edilen ve geliştirilen kesin ve katı 
standartları korumak sureti ile bu kaliteyi garanti eder. Kalitede 
mesuliyet NACHI'de başlar, NACHI'de biter. Müşteriler her 
zaman NACHI kalitesine güvenebilirler çünkü itibarı daima 
aynı çizgide devam etmektedir.

NACHI Rulmanları, Türkiye Distribütörlüğünü Saygılı 
Rulman yapmaktadır. 



EX-V Serisi
NACHI, yüksek titreşime ve şiddetli darbelere maruz 
kalınan uygulamalar için üretilmiş, YENİ TİTREŞİMLİ ELEK 
RULMANLARIMIZI sunmaktan gurur duyar. NACHI, standart 
EX yüksek kapasiteli rulmanları, sertleştirilmiş çelik kafes ile 
bütünleştirdi.

EX-V Serisi Özellikleri
Artırılmış Direnç
Yeni EX-V kafesleri, artırılmış gerilme direncine sahiptir, 
aşınmaya ve yorulmaya karşı daha dirençlidir.

Yüksek Taşınma Kapasitesi
NACHI'nin EX-V oynak makaralı tulman tasarımı, piyasadaki 
en büyük çapa ve uzunluğa sahip olan makaralardan yarar-
lanarak, yüksek taşıma kapasitesi sağlar

Düşük İşletme Sıcaklığı
Oynak bilezik ve yeni EX-V kafes tasarımı, daha az ısı üretir 
ve daha düşük işletme sıcaklıklarının sağlanmasına sebep 
olur. 

NACHI P/N

Ölçüler (mm)

Dinamik Yük (N)
İç Çap

Ød
Dış Çap

ØD
Genişlik

B

22308EX-V 40 90 33 185.000

22309EX-V 45 100 36 230.000

22310EX-V 50 110 40 280.000

22311EX-V 55 120 43 325.000

22312EX-V 60 130 46 390.000

22313EX-V 65 140 48 415.000

22314EX-V 70 150 51 480.000

22315EX-V 75 160 55 550.000

22316EX-V 80 170 58 595.000

22317EX-V 85 180 60 665.000

22318EX-V 90 190 64 745.000

22319EX-V 95 200 67 815.000

22320EX-V 100 215 73 975.000

22322EX-V 110 240 80 1.150.000

22324EX-V 120 260 86 1.250.000

22326EX-V 130 280 93 1.450.000

- Toleranslar; dış çap: P6 sınıfı / iç çap: P5 sınıfı.
- Titreşimli uygulamalar için, artırılmış radyal boşluk.
- "W33" eki: dış çap üzerinde yağ deliği ve yağ kanalı ile beraber.

EX-V darbelere karşı, standart kafeslere göre 10 kat daha dayanıklıdır.
Test Koşulları: Titreşim devri: 119cpm, Titreşim ivmesi: 200G, Sıcaklık: Ortam sıcaklığı
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Maden Dizaynı
ve Su Yönetimi

Ülkemiz, sahip olduğu topoğrafik ve iklimsel özelliklerin 
çeşitliliği sebebi ile yüzey ve yer altı sularının dağılımı açı-
sından oldukça heterojendir. Coğrafi konuma bağlı olarak, 
birim yüzeye düşen toplam yağış yüksekliği 0,2 metreden 
2 metreye kadar yaklaşık 10 kat değişiklik göstermekte, 
topoğrafya ve farklı yüzey örtülerinin etkisi de eklendiğinde, 
yüzey sularının dağılımı ve birikimi karmaşık bir yapı kazan-
maktadır. Suyun yüzeydeki karmaşık dağılımına ek olarak, 
yüzey altında farklı formasyonların su taşıma ve iletme 
özellikleri ile yer altı suyuna verdiği yön, suyun madenler 
açısından kontrolünü daha güç bir duruma getirmektedir. 

Bu koşullar altında bir maden dizaynının başarısı ancak 
entegre bir su yönetimi ile birlikte uygulanmasına bağlıdır. 
Ülkemizde yanlış yürüyen çoğu projede görülen temel 
hatalar aşağıdaki maddelerle özetlenebilir.

 • Maden için su yönetiminin, sadece problemlerle karşılaşılınca 

halledilebilecek bir konu olarak algılanması,

 • Su yönetimi ve dizayn arasındaki ilişkinin projenin erken aşa-

malarında (arama, planlama vb.) kurulamaması,

 • Su yönetim planı hazırlanırken hidroloji ve hidrojeoloji branş-

larının jeoloji, jeokimya, jeoteknik, çevre mühendisliği ve 

sosyoloji gibi diğer disiplinler ile ilişkisinin dikkate alınmaması 

ve konunun yalnız yer altı suyu - yüzey suyu yönetimi olarak 

görülmesi.

Sürdürülebilir bir maden planı için, arama programları ya 
da yapılan maden dizaynları ile birlikte projenin farklı aşa-
malarında geliştirilmesi ve değerlendirilmesi önem taşıyan 
konular, on ana başlık altında sıralanmıştır.

 • Proje konumu değerlendirmesi

 • Arama sondajlarının yönetimi

 • Veri Toplama

 • Etki değerlendirme çalışması

 • Susuzlaştırma

 • Basınçsızlaştırma

 • Su temini ve maden su bütçesi

 • Deşarj suyu kalitesinin belirlenmesi

 • Yüzey ve yağmur suyu yönetimi

 • Kapanış hidrojeolojisi ve açık ocak gölleri

Proje Konumunun Değerlendirilmesi
Genellikle projenin başlangıç aşamasında yapılması gere-
ken bu analizler, projenin ve planlanan ünitelerin su kay-
naklarına göre geniş ölçekte konumunu ve bu kaynaklar ile 
olan ilişkisini tanımlamayı amaçlar. Proje alanı ve içinde yer 
aldığı havza ile ilgili topoğrafik, hidrolojik ve meteorolojik 
veriler ile mevcut su kullanımı (yer altı suyu kuyuları, baraj-
lar, çeşmeler vb.) birlikte incelenir. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
ve uzaktan algılama metotları bu analizler için uygun ortamı 
sağlar. Bu analizler sırasında dikkat edilecek en kritik konu, 
yukarıda sıralanan ve yaygın olarak bulunabilecek verilerin 
yanı sıra proje alanı için özel mevcut koruma alanlarını (ör. 
jeotermal turizm sahası sınırları) ve proje sahası için diğer 
kurum ve kuruluşların su kaynaklarına yönelik planlarını 
(örneğin planlanan sulama barajları) incelemek olmalıdır.

Arama Sondajlarının Su Kaynakları Açısından Yönetimi
Madencilikte başarılı bir su yönetimi, maden hidrojeolo-
jisinin anlaşılması, dolayısı ile yeterli hidrojeolojik verinin 
toplanması ile mümkündür. Veri toplama, hidrojeolojik 
araştırmanın en zaman alıcı ve aynı zamanda maliyetle-
rin en yüksek olduğu kısmıdır. SRK Danışmanlık, maden 
çalışmaları kapsamında mümkün olan her koşulda arama 
sondajlarının hidrojeolojik amaçlı veri toplanması için kul-
lanılmasını önermektedir. Bu sayede projenin ilerleyen aşa-
malarında çok fazla zaman kaybettirecek veriler, planlama 
aşamasında elde edilecek ve sistem hakkında erken fikir 

Göktuğ Evin
SRK Consulting (U.S), Inc.
Uzman Hidrojeoloji Mühendisi 
gevin@srk.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com



sahibi olunması sağlanacaktır. Günümüzde RC sondajlardan 
NQ çaplı karotlu sondajlara kadar her tür sondaj, hidrojeolo-
jik karakterizasyon için (su seviyelerinin belirlenmesi, akifer 
testlerinin yapılabilmesi) kullanılabilmektedir. 

Mevcut Durum Belirleme Ve Veri Toplama Çalışmaları
Su yönetimi için gerekli verinin toplandığı diğer bir önemli 
aşama ise mevcut durum belirleme çalışmalarıdır. Genellikle 
saha programı arama sondajlarından elde edilen veri ve 
mevcut jeolojik model dikkate alınarak düzenlenir. Açılan 
sondajlar, hidrolik testler ve mevsimsel izleme çalışmaları 
ile hidrojeolojik yapı anlaşılır. Bu veriler sahanın kavramsal 
hidrojeolojik modelinin oluşturulmasında kullanılır. Yine bu 
aşamada maden projesi ile etkileşimde olabilecek su kay-
naklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenerek kayıt 
altına alınır.

Etki Değerlendirme Çalışması
Kurulan kavramsal hidrojeolojik model, maden dizaynı ile 
beraber analitik ya da numerik modellere aktarılarak, pro-
jenin su kaynakları üzerinde yaratacağı etki simüle edilir. 
Birçok maden projesinde, sadece analitik modeller ile hid-
rojeolojik sistemin açıklanması mümkün olmaz ve numerik 
model kurulması gerekir. Günümüzde numerik model 
kodları, yer altı suyu akımı ve yüzeysel akışa ilişkin hidro-
lojik sistemi temsil edebilmesi açısından oldukça yeterli ve 
güvenilir çözümler sunmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki, 

her numerik modelin temelinde kavramsal bir model olması 
ve sahanın hidrojeolojisinin doğru anlaşılarak kavramsal-
laştırılması, model kod seçiminden çok daha önemlidir. 
Başka bir deyişle, yetersiz veri ile sahanın yeterince anla-
şılamadığı koşullarda numerik model kurulumu yanıltıcı 
sonuçlar doğurabilecektir. Diğer branşlardan farklı olarak 
hidrojeolojik numerik modellerin kalibre edilebilme şansı 
vardır. Toplanan yer altı suyu seviyeleri, ölçülen baz akımlar 
ve sistemdeki mevsimsel değişikliklerin model tarafından 
üretilebilmesi numerik modelin güvenirliliğini test ede-
bilmektedir. Sadece yeterli veri ile kalibre edilmiş numerik 
modeller etki değerlendirmede kullanılmalıdır.

Susuzlaştırma
Maden dizaynına yön verebilecek diğer bir su yönetimi 
elemanı maden susuzlaştırma planıdır. Açık ocağa ya da 
yer altı işletmesine gelecek yer altı sularının sistemden 
nasıl uzaklaştırılacağı ya da bu suyun madene girmeden 
nerede ve nasıl durdurulacağı dizayn açısından önemlidir. 
Susuzlaştırma problemi yok gibi görünen birçok madende, 
yapılan ihmalin oluşturacağı ek maliyet fark edilmeden 
diğer başlıklar altında ortaya çıkabilmektedir. Genellikle 
göz ardı edilen düzgün planlanmamış susuzlaştırmanın 
olumsuz etkileri aşağıdaki listelenmektedir:

 • Islak zeminde yapılan daha yüksek maliyetli patlatmalar

 • Cevherin ya da pasanın ıslak olarak çok daha ağır taşınması 
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 • Özellikle yer altı işletmelerinde ekipmanların çok daha hızlı 

yıpranması

 • Madenin bazı kesimlerine girilememesi sebebi ile üretim kaybı 

ya da proje planlarında aksaklıklar

 • Ocak içine kontrolsüz boşalan suyun kalitesinin bozulması ve 

gereksiz arıtma çöktürme ya da arıtma işlemlerinin ortaya çık-

ması

Basınçsızlaştırma
Maden planlamasını en fazla etkileyebilecek konunun, ocak 
duvarlarındaki suyun basınçsızlaştırılması olduğu söylene-
bilir. Özellikle açık ocak şev stabilitesinin optimizasyonunda 
gözeneklerde kalacak su içeriği, şev stabilitesini belirleyen 
denklemde değiştirilebilecek tek parametredir. 

Başka bir değişle, güvenliği belirleyen katsayı (factor of 
safety) sabit kaldığı sürece, ocak duvarlarını dikleştirebilme-
nin tek yolu duvarlardaki su basıncını düşürmenin etkilerini 
değerlendirmektir.

Ocak duvarlarının optimum diklikte olabilmesi için, basınç-
sızlaştırmanın maliyeti ve ocağın dikleşmesi sonucu kazanı-
labilecek üretim kârlılığı, maden planlama grubu, jeoteknik 
grup ve hidrojeologlar birlikte çalışarak, interaktif şekilde 
değerlendirmelidir. 

Ülkemizdeki büyük ölçekli maden uygulamalarında, yavaş 
yavaş bu tür optimizasyon çalışmaları sonuç vermekte, 
basınçsızlaştırma ve şev duraylılığı çalışmalarının yapıldığı 
birçok maden çok daha kârlı üretimler sunabilmektedir. 
Diğer taraftan küçük ölçekli birçok madende, şev duyarlılığı 
optimizasyonu dikkate alınmaksızın proje başlangıcında 
kabaca seçilen açılar ile üretim yapılmakta ve yüksek kazı ve 
pasa miktarları ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Su Temini ve Su Bütçesi
Maden işletmelerinin su ihtiyacının sağlanması özellikle 
suyun az olduğu bölgelerde oldukça sıkıntılıdır. Su temini-
nin ilk adımı su ihtiyacının belirlenmesi ve optimizasyonu-
dur. Projelerin erken aşamasında toplanacak hidrojeolojik 
bilgi, sahanın su potansiyeli hakkında bilgi verebilecek ve 
kurulacak bir su bütçesi ile süreç için gerekecek su mikta-
rının ne kadarının işletmeye yer altından ya da yüzey sula-
rından geleceği belirlenebilecektir. Tüm maden sahası için 
yapılacak bir su bütçesi, su kaynakları yönetiminin optimi-
zasyonuna imkân verirken, hem madene su temininin doğal 
kaynaklara olan etkisini azaltacak hem de maliyet tasarrufu 
sağlayacaktır.

Yüzey ve Yağmur Suyu Yönetimi
Maden alanı içerisinden geçen yüzey suları ve sahaya düşen 
yağmur sularının, maden üniteleri ile olabildiğince az 
etkileşimde bulunarak saha dışına yönlendirilmesi, su kay-
nakları kalitesi ve maden çalışma güvenliğinin sağlanabil-
mesi açısından önem taşımaktadır. Sahada kontak (maden 

ünitelerine değen) ve kontak olmayan sular birbirinden 
ayrı yönetilmeli, böylelikle maden su bütçesi ve çevresel 
özellikler dikkate alınarak, doğal drenaja ya da maden su 
döngüsüne katılması yönünde karar verilmelidir. Bunun için 
gerekli görülen durumlarda, çevirme kanalları, çökertme 
havuzları, pompa sistemleri ve benzer yapılar planlamada 
dikkate alınmalı ve maden dizaynına dahil edilmelidir.

Deşarj Suyu Kalitesinin Belirlenmesi
Maden planlamasında dikkate alınması gereken bir diğer 
konu, susuzlaştırma sonucu çıkacak suyun kalitesinin ve 
miktarının belirlenmesidir. Hassas birçok alanda maden 
içerisine kontrolsüz olarak deşarj olan suyun kalitesi bozu-
lur ve bu suyun deşarj öncesi arıtılması gerekir. Planlama 
açısından arıtma sisteminin tipinin ve boyutlarının belirlen-
mesinin tek yolu güvenilir bir hidrojeolojik model yardımı 
ile işletmeye gelecek suyun hesaplanması olacaktır. 

Kapanış Hidrojeolojisi ve Açık Ocak Gölleri
Çevresel uyum ve kapanış maliyetlerinin belirlemesi açı-
sından diğer önemli bir konu, Asit Kaya Drenajı (AKD) ve 
paralelinde su kalitesinin belirlenmesidir. Özellikle maden 
faaliyetlerinin yer altı su seviyesinin altında yapılacağı ve 
açık ocak gölü oluşabilecek durumlarda dikkate alınmamış 
bir göl hidrojeolojisi ve AKD potansiyeli, geri dönüşü çok 
zor olan düşük kaliteli göl oluşumlarına sebep olmaktadır. 
Bu göller aynı zamanda çevresel açıdan çok ciddi riskler 
oluşturmaktadır. Bu durum proje kapanış aşamasından 
önce planlanmalı ve riskler belirlenmelidir. Açık ocak göl 
modelleri, ocağın dolum süresi, ocağı oluşturacak suyun 
bileşimi (yer altı suyundan, yüzeysel akıştan, ocak duvar-
larına düşen yağıştan ve yağış suyundan gelen miktar) ayrı 
ayrı çalışılmalı ve bu bileşenler AKD su kalite modelleri ile 
birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle ocak planlamada, su 
tablasının kotu ve ocağın nasıl kapatılacağı, pasa ile geri 
doldurumun iyi bir sonuç olup olmayacağı, suyla normalden 
hızlı bir dolum gerekip gerekmeyeceği, herhangi bir denge-
leyici (kireç vb.) eklenimine ihtiyaç olup olmadığını belirle-
mek önemli rol oynayacaktır. Aynı şekilde pasa sahalarının 
hidrojeolojisin ve depolanacak malzeme ile etkileşecek su 
miktarının belirlenmesi, pasa sızıntı suyunun kalitesinin 
belirlenmesine ve uygun işletme ve kapanış planlamasının 
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, maden projelerinin başlangıç aşamasından 
madenin kapanış sürecine kadar su yönetiminin maden 
planlaması ile beraber yürütülmesi; güvenli, çevre ile 
uyumlu ve kârlı bir madencilik projesi için gereklidir.

SRK Danışmanlık olarak ülkemizdeki proje sahiplerine su 
yönetimi ve maden planlama konusunda dünya genelinde 
farklı bölgelerde edindiğimiz 40 yılı aşkın deneyimi sun-
makta ve su kaynakları ile barışık bir madenciliğin bilimsel 
çözümlerini üretmekteyiz. 
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Madencilik Sektörü, büyük finansman gerekti-
ren riskli sektörlerin başında gelmektedir ve 
günümüzde de küresel rekabete açıktır. Türk 
madencilik sektörü, rekabet etmek zorunda 

olduğu yabancı madencilik şirketlerine göre de dezavan-
tajlara sahiptir. Bunlardan en önemlisi, zayıf tarafımız olan 
finansal kaynak yetersizliğidir. Finansal kaynak yetersizliği 
sebebiyle özellikle küçük ve orta ölçekli işveren tarafından 
iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili alınacak tedbirler maalesef 
yeterli düzeyde olmamaktadır.

Aslında, ülkemizde madencilikte yaşanan iş kazalarının değişik 
nedenleri içinde belki de en önemlisinin, devletin denetimle-
rinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucu olarak, 
devletin denetleme sisteminin gözden geçirilmesi, özellikle 
yer altı kömür madenciliği için yeni bir denetleme sisteminin 
geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yürürlükteki 5995 sayılı Kanun’la değişik 3213 sayılı Maden 
Kanunu’na göre madenlerde iş güvenliği ile ilgili olarak, hata 
ve noksanlıkları ruhsat sahibine bildiren “teknik nezaretçi” ile 
işçi sayısının 15’ten fazla olduğu işletmelerde “daimi nezaretçi-
ler” görev almaktadır. Bunlara ek olarak ruhsat sahibi, işletme 
müdürü ve koordinatör de iş akışı içinde belli sorumluluklar 
üstlenmişlerdir. Bu sorumluluk ve denetimler, masanın kimi 
zaman finansal zorluklar çeken, kimi zaman da karlılık oranını 
daha da artırmak hedefli işveren tarafındadır. 

Masanın diğer tarafında oturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da belirli zaman-
larda madenleri iş güvenliği ile üretim açısından denetlemekte-
dirler. Madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından denetim, 
Çalışma ve Sosyal Güvelik 
Bakanlığınca “iş güvenliği 
uzmanları” veya “OSGB” 
olarak isimlendirilen Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
tarafından yapılmaktadır.

Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün, Maden 
Kanunu’nun 29. maddesine 
göre “İşletme projesine aykırı 
faaliyette bulunulması ve faa-
liyetlerin can ve mal güven-
liği açısından tehlikeli bir 
durum oluşturduğunun tes-
pit edilmesi halinde maden 
üretimine yönelik faaliyetleri 
durdurma” dışında bir yetkisi 

yoktur. Esasen bu yetki MİGEM tarafından zamanında ve doğru 
kullanıldığı sürece kazaları önleyecek boyuttadır. 

Madenlerde, özellikle de yer altı madenlerinde denetimlerin 
daha yeterli, güvenilir ve düzenli yapılması gerektiği tartı-
şılmaz bir zorunluluktur. Şu anda madencilikle ilgili olarak 
uygulanmakta olan denetim sistemi içinde yer alan “teknik 
nezaretçi” ve “iş güvenliği uzmanı” atama ve ücret bakımından 
işverene bağımlıdır. Ancak bu elemanların yasal olarak devlet 
adına denetim yaptığı ifade edilmektedir. Maaşları işveren 
tarafından ödenen ve istenildiğinde işveren tarafından işine 
son verilebilen bir denetleme elemanının görevini hakkıyla 
yerine getirme olanağı yoktur!

Son yıllarda üzerinde durulan ve madenlere atanması zorunlu 
“işçi sağlığı ve güvenliği uzmanlarının” görevini senelerden beri 
zaten sahanın “teknik nezaretçisi” yürütmektedir. Çözüm, özel-
likle ufak ve orta ölçekli işverene maddi anlamda daha da külfet 
yüklemekle olmamalıdır. Çözüm, işverene bağımlı çalışan denet-
leme elemanlarını artırmak değil, denetlemenin işverenden ayrı, 
bağımsız bir şekilde yapılmasını sağlamaktan geçmelidir.

Bugüne kadar yaşanmış olaylar, bundan sonra devletten yeterli 
bir denetleme beklemenin doğru olmadığını göstermiştir. 
Madenlerin denetlenmesinde uygulanacak yeni sistemde, 
denetleme elemanlarının işverenle ya da devletle fiziki bir 
bağlantısı olmamalıdır. Çünkü denetleme elemanının devletle 
bağlantısı olması durumunda “siyasi”, işverenle bağlantısı 
olması durumunda da “sosyal” baskı altında kalmaktadır. Devlet 
ve işverenden bağımsız kurulacak bir sistemle madenlerde daha 
etkin bir denetleme sağlanması olanağı vardır. Yani özel sektörü 
yine özel sektör ile denetlemeyi başarmamız gerekmektedir.

Madenlerde Denetim için Özel 
Sigortaların Devreye Alınması

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Ömür Burak Birkan
Maden Mühendisi
burakbirkan@penka.com.tr



Peki bahsedilen bu sistemi nasıl kurabiliriz;

1. Madenlerde işveren tarafından devlete ödenen SGK primleri 

ve masrafları belirli bir oranda indirilmelidir. Böylelikle işverene 

devlet tarafından bir nevi teşvik sağlanmış olacaktır. İndirilen bu 

giderlerin karşılığı olarak işverenin, çalışanlarını iş kazası sonucu 

yaralanma ve ölümünü de içeren özel sağlık ve hayat sigortası 

yaptırması zorunlu kılınmalıdır. Bu şekilde devlet sağlık gider-

lerinin özel sigorta kapsamında olmasından dolayı bir kazanç 

elde edecek ya da işverenin devlete ödediği SGK primlerinin bir 

bölümü, yeni oluşturulacak özel sigorta hesabına aktarılacak ve 

burada bir fon oluşumu sağlanacaktır. 

2. Söz konusu özel sağlık ve hayat sigortası, işveren tarafından 

zorunlu olarak yaptırılacaktır. Hatta işverenin, bu sigortanın 

sorumluluk alanını daha da arttırarak işletmeyi de “işveren sorum-

luluk sigortası” şeklinde sigortalama olanağı bulunacaktır. Devlet 

yasa çıkartarak, işveren tarafından tüm iş yerinin ve çalışanların 

özel sigortasını yaptırmaması durumunda faaliyetlere başlama-

sına ve çalışmasına izin vermeyecektir. 

3. Devlet yasalarla, sigorta kapsamında gerçek anlamda ocaklarda 

denetimi sağlaması için özel sigorta şirketlerine yetki ve sorum-

luluk verecektir.

4. Böylece maden işletmelerinde işçi sağlığı ve güvenliği yönünden 

sigorta şirketleri de maddi sorumluluk almış olacak, bu durumda 

sigorta şirketleri de madenleri denetlemek için kendi denetim 

sistemini kurmak zorunda kalacaktır. Bu denetim sistemi içinde 

üretime ve iş güvenliğine yönelik uzman mühendisler yerini 

alacaktır. Bu arada maden ocağında çalışan teknik nezaretçinin, 

daimi nezaretçinin ve iş güvenliği uzmanlarının da sigorta şirketi 

ile işbirliği yapması sağlanacaktır. Hazırlayacakları “Nezaretçi 

defterleri” bir rapor niteliğini taşıyacak olan bu kişilerin atanması, 

oda tarifesinde belirtilen maaşları ile sosyal gereksinimleri sigorta 

şirketince karşılanacaktır. Böylelikle “Teknik Nezaretçinin” ve “İş 

Güvenliği Uzmanının”, işveren ve/veya ruhsat sahibi ile fiziki bağ-

lantısı kesilmiş olacaktır.

5. Sigorta şirketine ait uzman mühendisler ruhsat sahibinin made-

nini ve madende iş güvenliğini sağlayan teknik elemanları da 

denetleyecektir. Kısa bir süre içinde sigorta şirketince maden 

ocakları için denetleme standartları ve kuralları oluşturulacaktır.

6. Maddi çıkarları çakışan sigorta şirketleri ile işveren arasında kuru-

lan kontrol sisteminde, gücün karşısına bir güç koyma ilkesinden 

yola çıkarak, ruhsat sahibinin karşısına sigorta gücünü koyduğu-

nuzda, tek amaçları denetim hizmeti vererek kazanç sağlamak 

olan Sigorta şirketlerinin, olası bir kazada ciddi para kayıpları söz 

konusu olacaktır. Bu kaybı önlemek için de sigorta şirketleri, yapa-

cakları denetim ve kontrol hizmetlerinde de çok daha dikkatli ve 

özenli davranacaklardır. 

7. Teknik nezaretçinin ve iş güvenliği uzmanının uyarıları, bu uyarılar 

vasıtasıyla sigorta şirketinin denetlenmesi ve tutacakları raporlar 

işletme müdüründen işçisine kadar daha düzenli çalışmayı, birbirle-

rini kontrol etmeyi ve daha dikkatli hareket etmelerini sağlayacaktır.

8. Sigorta şirketince yapılan denetimlerin sonuçları ve ocağın teknik 

nezaretçisinin raporlarına göre ruhsat sahibi, gerekli önlemleri alma-

ması durumunda sorumlu olacak, gerektiğinde sigorta şirketi dev-

letin bilgisi dahilinde işyerini, önlemler alınıncaya kadar durdurma 

yetkisine sahip olacaktır. Bu arada işveren, çalışanlarının maaşını da 

ödemek zorunda kalacaktır. Madenlerde kaza halinde, kusur oranına 

göre özel sigorta firması tarafından, işverenden işçisine kadar maddi 

ve manevi tazminatlar, tutulan raporlara göre dağıtılmış olacaktır. 

9. Böyle bir sistem içinde kurallar doğru konulduğu sürece sorun 

yaşanmayacaktır.

Bu noktada ABD’deki Birleşik Maden İşçileri Sendikası Başkanı 
Cecil Roberts’ın “Meclis’in iyi yasalar yazması, şirketlerin bun-
lara uyması ve bağımsız bir ajansın da bunu kontrol etmesi 
gerekir” ifadesini hatırlamakta yarar vardır.

Ülkemizde faaliyette bulunan tüm yer altı ve yer üstü maden 
ocaklarını aynı sistemle denetleme olanağı vardır. Uygulama 
için sigorta prim ve ödemelerine esas olacak çalışma koşulları 
ve riskleri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılacak-
tır. Bu denetleme sisteminin uygulanması için altyapının 
çatısı mevcuttur. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ışığı altında; Devlet, 
işveren, özel sigorta şirketleri, meslek odaları, işçi temsilcileri 
ve diğer tarafların bir araya gelerek, yapılacak bir çalışmayla 
uygulamanın yasal düzenlenmesinin hazırlanması mümkün 
görülmektedir.

Bunlara ek olarak, maden mühendisi meslektaşlarımız için 
mesleki sorumluluk sigortası şeklinde “Teknik Nezaretçilik 
Sigortası” oluşturulabilme imkânı da vardır. Böylelikle teknik 
nezaretçi meslektaşlarımızın da kusurlu bulundukları takdirde 
özel sigorta aracılığı ile kaza ve hasar durumunda, manevi 
olmasa da en azından belirli oranda maddi güven altında 
olmaları sağlanabilecektir.

Tüm meslektaşlarıma ve işçilerimize kazasız bir yaşam dilerim. 

İşletmelerdeki sorumlu yöneticilerin rahatlıkla 

erişim kayıtlarını kontrol edebileceği ve 

yönetebileceği özelliklere sahip olan G-Risk 

sistemin de birim ve bölüm çalışanları için ayrı 

ayrı kategorize edilebilmektedir. Aynı modül 

içerisinde dahi yöneticiler kullanıcıların hangi 

fonksiyonlara ulaşabileceklerine karar 

verebilmektedir. Sistem yöneticileri tarafından 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

REZERV TAHMİN ve MADEN EKONOMİ 
DEĞERLENDİRMELERİ

MÜHENDİSLİK TASARIM VE MADEN 
PLANLAMA

KREDİLENDİRİLEBİLİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

TEKNİK DEĞERLENDİRMELER / SAHA 
ÇALIŞMALARI

OCAK OPTİMİZASYON ve SÜREÇ İYİLEŞTİRME
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Maden Arama Faaliyeti ÇED 
Uygulamaları: Tarihsel Gelişim 
ve Mevcut Durum

Bütün canlıların ortak varlığı olarak kabul edilen çev-
renin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanması 
amacıyla Çevre Kanunu ülkemizde 1983 yılında 

yürürlüğe girmiştir (11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı RG).  Çer-
çeve kanun özelliğinde olan 2872 sayılı Çevre Kanununun 
uygulanması yönetmeliklere ve daha alt düzenlemelere bırakıl-
mıştır.  Kanunda belirlenen Yönetmeliklerin yürürlüğe alınması 
çalışmaları ise 1991 yılında Bakanlık kuruluncaya kadar Genel 
Müdürlük ve Müsteşarlık düzeyinde sürdürülmüştür.

Çevre Kanunu, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de 
temelde “Önleyicilik” prensibine dayanır.  Yani, kirlenme son-
rası temizleme yerine olası çevresel etkilerin önceden belirle-
nip gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla her türlü çevresel 
etkinin ortaya çıkmadan önlenmesi veya en aza indirgenmesi 
ilkesidir. Çünkü kirletilmiş ve tahrip edilmiş bir çevrenin temiz-
lenmesi, iyileştirilmesi ve yeniden sağlıklı ve dengeli bir çevre 
haline getirilmesi oldukça zahmetli ve uzun süreli bir iş olup 
aynı zamanda oldukça da maliyetlidir.  Bu nedenle ekonomik 
gelişme ve kalkınma için yapılacak proje ve yatırımların doğayı 
tahrip etmeden ve çevreyi kirletmeden gerçekleştirilmesi tüm 
dünyada en doğru ve önleyici çözüm olarak kabul edilmiştir.  
Bu bağlamda, “Çevresel Etki Değerlendirmesi” uygulaması, kir-
lenen ve bozulan çevreyi temizleyip onarma yerine, olumsuz 
etkileri baştan önlemenin bir yöntemi olarak kabul edilmiştir.

“Önleyicilik” prensibi, Çevre Kanununun 10. Maddesinde 
“Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunla-
rına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir "Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu" hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapıla-
bilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenme-
sine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale 
getirileceği ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir. Çevresel 

Etki Değerlendirme Raporu’nun; hangi tip projelerde isteneceği, 
ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamca onaylanacağına dair 
esaslar yönetmelikle belirlenir” şekliyle düzenlenmiştir.

Kanunda belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliği, Çevre Kanununun yayımlanmasından 10 yıl sonra 
1993 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Literatürde 
ÇED kavramına dair farklı tanımlar bulunmakla birlikte, Çevre 
mevzuatında ÇED, “gerçekleştirilmesi planlanan projelerin (ger-
çekleştirilmesi planlanan yatırımın) çevreye olabilecek olumlu ve 
olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz etkilerin önlenmesi 
ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için 
alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 
belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin uygulanmasının 
izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar" olarak 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla ÇED, bir proje veya yatırımın çevre 
üzerinde önemli etkilerinin belirlendiği ve bu etkilere alınması 
öngörülen tedbir ve önlemlerin tespit edildiği bir süreçtir. ÇED 
süreci kendi başına bir karar verme süreci olmayıp karar verme 
süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir.  ÇED 
bir izin süreci de değildir.  Aslında ÇED, herhangi bir proje ve 
yatırımın olumsuz çevresel etkilerinin önceden belirlenerek, 
etkilerin ortaya çıkmadan önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
tespit edilmesi amacıyla geliştirilmiş tahmin ve önleme dayalı 
çalışmalar bütünüdür.  Bu sayede ÇED, karar vermeye yetkili 
mercilerin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması temelinde 
(sosyal ve ekonomik fayda ile çevrenin korunması ve toplum-
sal ilgi arasında hassas bir dengenin kurulması) en doğru kararı 
vermelerine katkı sağlar.

ÇED Yönetmeliği ilk yayımlandığı 1993 yılından günümüze 
kadar, uygulamadaki zorluklar, mahkeme kararları ve Avrupa 
Birliği Direktiflerine uyumun bir sonucu olarak birçok değişik-
liğe uğramıştır (1).  1993 yılından 2014 yılına kadar 5 ayrı ÇED 

Doç. Dr. Nuray Karapınar
Maden Y. Müh.
MTA Genel Müdürlüğü
nuray.karapinar@mta.gov.tr

Değerlendirme
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Yönetmeliği yürürlüğe girmiş (1997, 2002, 2003, 2008 ve 2013 
tarihli), bu süreç içerisinde ayrıca yönetmeliklerin bazı hüküm-
lerinde birçok kez değişiklik yapılmıştır (1999, 2000(3 kez), 
2002, 2004, 2008, 2009, 2011(2 kez) ve 2013 tarihli).  03.10.2013 
tarih ve 27980 sayılı RG’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği halen 
hazırda yürürlükteki yönetmeliktir. Ancak, Bakanlık tarafından 
hazırlanan revize ÇED Yönetmeliği Taslağı görüşe açılmış olup 
bu durum, ÇED yönetmeliğinin yakın zamanda yeni bir reviz-
yonla yürürlüğe gireceğini işaret etmektedir. 

ÇED kapsamına giren faaliyet / projeler temelde iki gruba 
ayrılmıştır.  1. grupta kirletici vasfı yüksek olan ve ÇED Raporu 
hazırlanması mecburi olan faaliyet/projeler (Ek-1 Listesi), 2. 
grupta ise çevresel etkileri 1. gruptaki faaliyetlere göre daha 
az olan ve seçme eleme kriterlerine tabi faaliyet/projeler (Ek-2 
Listesi) yer alır.  2. gruptaki projeler için kapsamlı ÇED çalışması 
gerekip gerekmediği seçme - eleme çalışmaları ile belirlenir 
ve bu süreç Seçme Eleme Süreci olarak tanımlanır.  Bu süreç 
sonunda ÇED Gereklidir Kararı verilirse proje için ÇED Raporu 
hazırlanması mecburi hale gelir ve Ek-1 Listesine tabi projeler 
için Yönetmelikle belirlenen ÇED Süreci uygulanır.

ÇED Süreci’nin (Ek-1 Listesi) yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzleme ve Denetim 
Genel Müdürlüğü’ndedir. Seçme - Eleme Sürecinin (Ek-2 
Listesi) yürütme yetkisi ise başlangıçta Bakanlıkta iken daha 
sonra Valiliklere devredilmiştir.

ÇED’in hangi faaliyet ve projeler için gerekli olduğu ve çevre 
üzerinde belli bir etkisi olabilecek bütün projelerin ÇED kap-
samı içinde olması gerekip gerekmediği konusu her zaman 
tartışma konusu olmuş ve geçen 20 yıllık süre içinde ÇED 
yönetmeliğinde birçok kez değişikliğe yol açmıştır. ÇED’e tabi 
projelere dair tartışma konusu içinde yer alan bir faaliyet alanı 
da Maden Arama Faaliyeti olagelmiştir.  Bu bağlamda ÇED 
Yönetmeliği değişim ve gelişim süreci içerisinde maden arama 
faaliyeti için ÇED uygulaması irdelendiğinde karşımıza aşağı-
daki gibi bir tablo çıkmaktadır: 

02 Şubat 1993 tarihinde yayımlanan ilk ÇED Yönetmeliğinde Ek-1 
ve Ek-2 listelerinde maden arama faaliyetine yer verilmemiş 

Kepçe ile yarma açma çalışması
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yani ÇED kapsamı dışında tutulmuştur. Maden arama faali-
yetlerine ilk defa 23.06.1997 tarihli ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 
Listesinde (18. Madde) yer verildiği görülmektedir;

EK II : Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırması Uygulanacak 
Faaliyetler Listesi 
…
18-Madencilik faaliyetleri: Maden arama ve EK I de yer almayan 
Maden Kanunu kapsamındaki madenlerin çıkarılması ile Taş 
ocakları Nizamnamesinde ve Tuz Kanunu’nda belirtilen ocak 
işletmeleri ve/veya cevher hazırlanması işlemleri,
…

Burada maden arama faaliyeti için bir tanımlama getirilme-
diği ve ne tip maden arama faaliyetinin kapsama alındığı 
anlaşılmamaktadır.

23.06.1997 tarihli ÇED Yönetmeliğinin getirdiği ve maden 
arama faaliyetlerini ÇED kapsamına alan bu yeni düzenleme-
nin iptali istemi ile Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafın-
dan Danıştay’a dava açılmıştır (2).  Danıştay;

“... Maden rezervinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılacak olan 
arama faaliyetleri sırasında maden arama alanı olan arazilerin 
tahrip olduğu, rezervin ekonomik olmadığı durumlarda yeterli 
rehabilite yapılmadan arazilerin terk edildiği bilinen bir gerçek-
tir. Bu durumda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde 
bulundurularak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve 
artıkların zararsız hale getirilmesi ve bu hususta önlemler alın-
ması amacıyla doğada tahribatlar yapabileceği açık olan maden 
arama faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak 
Ön Araştırma listesine dahil edilmesinde hukuka ve mevzuata 
aykırılık bulunmamaktadır.” 

gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir (Danıştay 6. 
Dairesinin 19.11.1998. tarihli ve E.1997/4496, K.1998/5631 
sayılı kararı, anılan kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava 
Daireleri Genel Kurulu E. 1999/272, K. 1999/704 sayılı Kararı ile 
onamıştır).

Bununla birlikte, 26.10.2000 tarihli Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 2. Maddesi ile ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 Listesinin 
18. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Maden Arama” 
faaliyeti Ek-2 Listesinden çıkarılmıştır.

EK II : Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırması Uygulanacak 
Projeler Listesi 
"18-Madencilik faaliyetleri: Ek 1’de yer almayan Maden 
Kanunu kapsamındaki madenlerin çıkarılması ile Taş Ocakları 
Nizamnamesinde ve Tuz Kanununda belirtilen ocak işletmeleri 
ve/veya cevher hazırlanması işlemleri,"

2002 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği (06.06.2002 tarih 
ve 24777 sayılı RG) incelendiğinde Ek-2 Listesinde madencilik 
projelerine ayrılan 34. Maddenin h Bendinde maden arama 
faaliyetlerine tekrar yer verildiği görülmektedir.  Bu düzen-
lemede maden arama faaliyeti için hem bir tanımlama hem 
de bir eşik değer getirilmiş olup aynı sahada toplam 3.000 m 
üzerinde yapılan sondajlı maden arama faaliyetleri ÇED kap-
samına alınmıştır. 

EK II : Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırması Uygulanacak 
Projeler Listesi 
…
Madencilik
34. Madencilik Projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına 
bakılmaksızın;
…
h. aynı sahada toplam 3.000 m. ve üzerinde sondajla yapılan 
aramalar.

2003 yılının aralık ayında yeniden yayımlanan ÇED 
Yönetmeliğinde (16.12.2003 tarih ve 25318 saylı RG)  Ek-2 
Listesinin 35. Maddesinin (i) Bendi’nde sondajlı maden arama-
ları ile ilgili hükmün aynen devam ettiği görülmektedir.

Ancak, 2004 yılında Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (26.05.2004 tarih ve 
5177 sayılı) 28. Maddesi ile 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 10. Maddesine şu fıkra eklenmiştir:

"Petrol, jeotermal kaynak ve maden arama faaliyetleri, çevresel 
etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamı dışındadır."

Bu düzenleme sonrası, 2004 yılının aralık ayında yayımlanan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (16.12.2004 tarih ve 25672 
sayılı RG) 5. Maddesi ile 16.12.2003 tarihli ÇED Yönetmeliğinin 
Ek-II Seçme ve Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin 
(35) numaralı satırı değiştirilmiş ve bu değişiklik ile maden 
arama faaliyetleri listeden çıkarılmıştır. 

2006 yılına gelindiğinde, Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun (26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı) 7. Maddesi ile 09.08.1983 
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu Maddesine, 

Yüzeyden numune alma



KAPSÜLE DUYARLI



15 Ekim 201492

"Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, 
Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır." eklenmiştir.

Bu düzenleme sonrasında, arama faaliyetlerini ÇED kap-
samı dışında tutan 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 10. Maddesi 3. Fıkrasının iptali Anayasa 
Mahkemesine dava konusu olmuştur.

Anayasa Mahkemesi “ÇED kapsamı dışında tutulan arama faa-
liyetlerinin, biyolojik çeşitlilik üzerinde ya da doğada değişiklikler 
meydana getirebileceği, bu değişikliklerin uzun dönemli etkile-
rinin olabileceği, bu nedenle çevre için riskler taşıdığı açıktır. Bu 
açıdan kural kapsamındaki arama faaliyetinde, mevcut risklerin 
ortadan kaldırılabilmesi ve önlenebilmesi için ÇED‘in öngörül-
mesi, Anayasa‘nın 56. maddesinde Devlete verilen çevrenin 
korunması yükümlülüğünün bir gereğidir. 
Kuralla, petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetle-
rinin çevresel etki değerlendirilmesi kapsamı dışında tutulması 
Anayasa‘nın 56. maddesine aykırıdır” 
değerlendirmesi ile Çevre Kanunu’nun 10. Maddesinin 3. 
Fıkrasındaki hükmünü iptal emiştir (Anayasa Mahkemesi 
kararı, 15.01.2009 tarih ve E:2006/99, K:2009/9 RG.08.07.2009 
tarih ve 27282 sayı)

Anayasa Mahkemesi kararına istinaden, 19.12.2009 tarihli 
27437 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelikle Seçme - Eleme Kriterleri Uygulanacak 
Projeler Listesinin (Ek-2 Listesi) 47. Maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 48. Maddesi ile Arama Faaliyetleri ÇED kapsa-
mına alınmıştır:

48. Arama Faaliyetleri;
a) Hektar başına 500 m3'ün üzerinde yapılan yarmalı aramalar,

b) Ruhsat alanı içerisinde toplam 5000 m.'nin üzerindeki maden 

arama sondajları,

c) Ruhsat alanı içerisinde toplam 

10.000 m'nin üzerindeki jeoter-

mal arama sondajları,

ç) Ruhsat alanı içerisinde 

hektar başına 10 adet sondaj 

ve üzerinde yapılan petrol ve 

doğalgaz arama sondajları" 

Bu düzenleme ile maden 
arama faaliyetlerinin yanı 
sıra jeotermal, petrol ve 
doğalgaz arama faaliyetleri 
de ÇED kapsamına alın-
mıştır. ÇED’e tabi arama 
faaliyetleri için “sondajlı ve 
yarmalı” arama faaliyetleri 
tanımı ile birlikte yarma 
hacmi ve sondaj metrajı 
/ sayısı gibi eşik değerler 
getirilmiştir.  Buna göre, eşik 

değerin üzerindeki belirtilen arama faaliyetleri ÇED kapsa-
mında değerlendirilecektir.

Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararına istinaden maden 
arama faaliyetleri için yapılan bu düzenleme TMMOB Çevre 
Mühendisleri odası tarafından iptal ve yürütmenin durdurul-
ması istemi için dava konusu olmuş ve Danıştay,

“maden arama faaliyetlerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla ve 
Çevre Mevzuatı uyarınca eşik değerleri yönünden alt sınır koşut 
olarak ileri sürülmeksizin ÇED Yönetmeliği kapsamına alınması 
gerekirken, sadece EK-2 Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak 
Projeler Listesinde yer verilmek suretiyle bu listede tanımlanan 
eşik değerlerin altında kalan maden arama faaliyetlerinin ÇED 
Yönetmeliği kapsamı dışında bırakılacak şekilde düzenleme 
yapılmasının hukuka aykırı olduğu”

gerekçesi ile Yürütmenin Durdurulması Kararı vermiştir 
(Danıştay 6. Dairesinin 10.12.2010 tarih ve E: 2010/2186 sayılı 
Yürütmeyi Durdurma Kararı). 

Bunun üzerine Arama Faaliyetleri 30 Haziran 2011 
tarih ve 27980 sayılı RG’de yayımlanan “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin” 5. Maddesi ile 17.7.2008 tarihli ve 26939 
sayılı RG’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliğinin 25. Maddesinin başlığı değiştirilerek arama 
faaliyetleri yeniden düzenlenmiştir.  Bu düzenleme, arama 
faaliyetleri için Ek-1 ve Ek-2 sürecinden farklı bir süreç belir-
lemiştir.  Arama Faaliyetleri (petrol, jeotermal, maden) için 
herhangi bir eşik değer belirtmeden, bir Çevre Mühendisi 
ve bir Yer Bilimci tarafından hazırlanacak “Arama Faaliyeti 
Eleme Kontrol Formu” ile Bakanlığa uygunluk müracaatı ve 
inceleme sürecinde Bakanlık tarafından gerekli görülmesi 
durumunda proje tanıtım dosyasının hazırlanmasını içer-
mekte idi. 

Mostradan numune alma
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Ancak, bu düzenleme de Çevre Mühendisleri Odası tarafından 
yeterli görülmediğinden Danıştay’a tekrar dava konusu olmuş-
tur.  Danıştay 14. Daire tarafından

“arama faaliyetlerinin herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksı-
zın, bütünüyle çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulması 
gerekirken, arama eleme faaliyeti kontrol formu ile başvuru 
sonucu Bakanlığın gerekli görmesi durumunda çevresel etki 
değerlendirmesi sürecine tabi kılan, dolayısıyla Bakanlık 
tarafından bir kısım arama faaliyetlerinin çevresel etki değer-
lendirmesi sürecinden istisna tutulabilmesine olanak veren bu 
düzenlemenin Anayasa’nın 56. Maddesine, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 10. Maddesine ve yargı kararında yer verilen 
gerekçeler ile mevzuata aykırı olduğu”

gerekçesi ile bu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına 
karar (Danıştay 14. Dairesinin 28.02.2013 tarih ve E:2011/15130 
sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı) verilmiştir.  Arama faaliyet-
leri ile ilgili yeni düzenlemeyi de içeren yeni ÇED Yönetmeliği 
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Arama faaliyetleri bu yeni yönetmeliğin 26. Maddesi 
ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Arama projeleri
MADDE 26 – (1) Maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeoter-
mal kaynak arama projeleri için EK-4’te yer alan ‘proje tanıtım 
dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterleri’ 
doğrultusunda hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa 
müracaatta bulunulur.

(2) Proje sahibi, arama projeleri için, çevresel etkilerin araştırıl-
ması amacıyla, bir dilekçe ekinde EK-4’e göre hazırlanan 3 adet 
Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlığa sunar. Bakanlık sunulan Proje 
Dosyasını inceleyip değerlendirerek, proje hakkında ‘ÇED Gerekli 
Değildir veya ÇED Gereklidir Kararı’ verir. ÇED Gereklidir Kararı 
verildiği takdirde, Ek-3’te yer alan formata göre ÇED Başvuru 
Dosyası hazırlanması istenir.

(3) Arama projelerine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası hazırlayanlarla 
ilgili hususlar tebliğ ile belirlenir.

Bu yeni düzenleme ile birlikte,
 • Arama Faaliyetleri için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması zorunlu 

hale gelmiştir.

 • Arama Faaliyetleri için ÇED Raporu hazırlanması gerekliliğinin önü 

açılmıştır.

 • Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ÇED başvuru işlem-

lerinin ÇED yeterlilik belgesi almış Kurum / Kuruluşlarca yapıl-

ması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  Çünkü, Yönetmeliğin 26. 

Maddesinin 3. Fıkrasında "Arama Projelerine ilişkin Proje Tanı-

tım Dosyası hazırlayanlarla ilgili hususlar tebliği ile belirlenir" 

ifadesi yer almakla birlikte, yeni bir Tebliğ henüz yayımlanma-

mış olup 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı RG’de yayımlanan ve 

yürürlükte olan Yeterlilik Belgesi Tebliği’ne göre ÇED Yeterlilik 

şartı aranmaktadır.  

 • Arama Faaliyetlerine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Ser-

maye İşletmesi Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen Seçme 

Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedelinin ödenmesi şartı 

gelmiştir.

 • Bir önceki uygulamada Arama Faaliyetleri ÇED sürecine dair Karar 

verme Yetkisi Bakanlık ÇED İzleme ve Denetim Genel Müdürlü-

ğünde iken,  ÇED yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince 2014/05 

no’lu Genelge ile 01 Mart 2014 tarihinden itibaren Valiliklere dev-

redilmiştir. 

 • 03.10.2013 tarih ve 28784 sayıl RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yönetmeliğin Geçici 4. Maddesine istinaden Bakanlık tarafından 

“Çevrim İçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED)’ ne” geçilmiş ve 

01.11.2013 tarihinden itibaren maden arama projeleri dahil ÇED 

ile ilgili bütün işlemler http://eced.csb.gov.tr adresinde yayınlan-

makta olan e-ÇED üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

Bakanlık, 2014/05 no’lu Genelge ile birlikte maden arama 
projeleri ÇED Uygulamasına dair “Maden Arama Projelerine 
Yönelik Uygulama Talimatı”nı yayımlamıştır.  Talimata göre 
Maden Arama Projeleri ÇED prosedüründe; 

Sondaj çalışması
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 • İnceleme değerlendirme süreci içerisinde, “yer görme” prosedü-

rünün uygulanmayacağı,

 • Ruhsat sahibinin aynı olması koşulu ile birbirine mücavir birden 

fazla ruhsat için bir proje tanıtım dosyanın hazırlanabileceği, 

böyle bir durumda dosya içinde değerlendirilen ruhsat alanlarının 

1/25.000 ölçekli haritada gösterilmesi ayrıca ruhsat alanlarının 

tamamını gösterecek şekilde 1/25.000, 1/100.000 veya 1/200.000 

ölçekli harita veya planlara yer verilmesi gerektiği,

 • Proje alanının birden fazla il sınırı içerisinde yer alması durumunda, 

alanın büyük bölümü hangi ilde ise dosyanın o ilin koordinasyo-

nunda diğer il veya iller dahil edilerek inceleme değerlendirme 

sürecinin gerçekleştirileceği

belirtilmektedir.

Arama faaliyetleri için Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanma-
sında esas alınacak seçme eleme kriterleri incelendiğinde, 
atık (katı, sıvı, gaz ve benzeri) yönetimi özellikle sondaj 
çamuru yönetimi ve bertarafı ile sahanın rehabilitasyonu 
ve terkinin ön plana çıktığı görülmektedir.  Ayrıca, sondaj 
alanının yerleşim yerine 100 m’den daha yakın olması duru-
munda gürültü kontrolü de önem kazanmaktadır.  Sondaj 
çamurunun yönetimi ve bertarafına dair iş ve işlemlerin 
ise Bakanlıkça yayımlanan 2012/15 no’lu “Sondaj çamur-
larının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması 
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge” 
doğrultusunda yürütülmesi gerektiği Talimatta da ayrıca 
belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, özel atık kapsamında yer alan maden atık-
larının yönetimine dair bir yönetmelik ülkemizde henüz 
yayımlanmadığından (Bakanlık tarafından hazırlanan Maden 
Atıkları Yönetmeliği Taslağı Görüşe açılmıştır http://www.csb.
gov.tr/gm/cygm/index.phb ) halen hazırda “Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda iş 
ve işlemler yürütülmektedir.

2012/15 no’lu Genelge ile, 

 • Maden arama sondaj çamurları “Atıkların Düzenli Depolanmasına 

Dair Yönetmelik” kapsamı dışına çıkarılmış,

 • Sondaj deliği hacminin en az 2 katı hacme sahip çamur havuzu 

yapımı zorunluluğu gelirken,

 • Sondaj çamurunun çamur havuzunda bertarafı izni verilmiştir.

Ancak, Genelgenin 5. Maddesinden, sondaj çamurunun 
temiz su ve kil haricinde herhangi bir kimyasal içermesi 
durumunda “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik” hükümlerine göre sondaj çamuru havuzu 
taban ve üst örtü sisteminde geçirimsizlik sisteminin oluş-
turulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.  Burada ifade 
edilen “kimyasal”a dair ise bir açıklama (tehlikelilik özelliği 
gibi) getirilmemiştir.  Suyun da bir kimyasal madde oldu-
ğunun altını çizmek gerekir.  Ayrıca, bertaraf edilecek nihai 
sondaj çamurunda herhangi bir tehlikeli kimyasal madde 
konsantrasyonu için herhangi bir eşik değer belirtilmemiş-
tir. Bununla birlikte, herhangi bir tehlikeli kimyasalın sondaj 

çamuruna eklenip eklenmemesinden daha çok kimyasalın 
hacimce / ağırlıkça nihai çamurda hangi konsantrayonda 
bulunduğu daha önemli olacaktır. 

ÇED Yönetmeliği değişim ve gelişim süreci içerisinde gelinen 
noktada maden arama faaliyetleri ÇED kapsamına alınmış 
ve de ÇED Raporu hazırlanması gerekliliğinin önü açılmıştır. 
Daha önceki bazı düzenlemelerde sondajlı ve yarmalı maden 
arama projeleri olarak tanımlama yapılırken, bazılarında (en 
son düzenlemede olduğu gibi) yapılmadığı ancak uygulamaya 
bakıldığında sondaj ve yarma gibi intrüzif arama yöntemlerini 
içeren maden arama projeleri için ÇED Yönetmeliğinin uygu-
landığı anlaşılmaktadır.  

Bu aşamada, maden arama faaliyetinin ÇED kapsamında yer 
almasının gerekip gerekmediği tartışmasına girmeden, “oran-
tısallık” ilkesinin altını çizmek doğru olacaktır.  Yani, herhangi 
bir madencilik faaliyetinden kaynaklı olası bir çevresel etki için 
alınması gereken tedbir ve önlemin derecesinin çevre ve insan 
sağlığı açısından yarattığı risk temelinde belirlenmesi ilkesidir. 
Maden arama projelerine yönelik ÇED uygulamasının yetkili 
otorite tarafından bu temelde ele alınması ve değerlendiril-
mesi beklenendir. 

Maden Atıkları Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile 2012/15 
no’lu “Sondaj çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme 
Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına 
İlişkin Genelge” yürürlükten kalkacaktır. 2012/15 no’lu 
Genelge’den farklı olarak, Taslak Maden Atıkları Yönetmeliği 
“biyobozunur“ kavramını getirmektedir. Eğer sondaj çamuru 
temiz su ve bentonit haricinde biyobozunur olmayan her-
hangi bir kimyasal içeriyorsa çamur havuzunun taban ve üst 
örtü sisteminde geçirimsizlik şartı aranmaktadır. 

Taslak ÇED Yönetmeliği, “maden arama projeleri” açısın-
dan incelendiğinde ise arama projelerinin, Yönetmeliğin 
Ek-2 Seçme - Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler 
Listesine eklenmiş olduğu (56. satır) görülmektedir.  
Yürürlükteki Yönetmelikte Ek-2 Listesinde yer alma-
makla birlikte, maden arama projeleri ile ilgili ÇED 
süreci iş ve işlemleri, Ek-2 Listesi için belirlenen ”Seçme 
Eleme Süreci” doğrultusunda (“yer görme” prosedürü 
hariç) yürütülmektedir.  İlgili AB direktifinde listede 
yer almayan maden arama faaliyetlerinin “orantısallık” 
ilkesi de dikkate alınarak Ek-2 listesine alınması yerine 
Yönetmelik içerisinde ayrıca yer verilmesi daha yerinde 
olacaktır.  Ayrıca, yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinde 
olduğu gibi Taslak ÇED Yönetmeliğinde de maden 
arama faaliyet çeşidine yönelik bir tanımlama yapılma-
mış olduğu görülmektedir. 

Kaynaklar
1. http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php (son erişim: 01.09.2014)
2. S. S. ILICA, “İdari Yargı Kararları Çerçevesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili 

Yönetmeliklerin Uygulanmasından doğan Uyuşmazlıklar, A.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2005. (http://acikarsiv.
ankara.edu.tr/browse/1450 Doi:10.1501/0001617)
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Sünger Demir Üretimi

Giriş
Özellikleri uygun parça cevher, pelet ya da konsantrenin içer-
diği demir oksitler indirgenerek elde edilen ürün sünger demir 
olarak isimlendirilmektedir. Doğrudan indirgeme yöntemi 
ile metal üretimi, in sanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde, 
doğrudan indirgeme yöntemi ile çelik üretimi giderek artan 
bir önem kazanmış, geniş araştırma ve uygulamalarla değişik 
üretim teknolojileri geliştirilmiştir. 

İndirgenecek cevherde aranan en önemli özellik tenörünün 
yüksek olmasıdır. Üretilen sünger demirde metalik Fe oranı 
%90 - 95 arasında değişmektedir. Elde edilen sünger demir de 
çelik hurdası yerine ya da hurda ile birlikte özellikle ark ocakla-
rında kullanılmaktadır. 

Sünger demir üretimi maliyetlerindeki en önemli girdiler enerji 
ve hammaddedir. Bu nedenle sünger demir, özellikle doğal-
gaz rezervlerinin zengin olduğu ülkelerde üretilmektedir. 
Hindistan, İran, Suudi Arabistan, Rusya, Meksika ve Venezüella 
sünger demir üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.

Demir cevherinin indirgenmesi
570°C üzerinde, demir cevheri indirgeyici bir ortamda sırası ile 
aşağıdaki yapısal değişime uğramaktadır: 

Hematit Fe2O3 → Manyetit Fe3O4 → Wustit → Metalik demir Fe 

İndirgeme yönü, cevherin dış yüzeyinden merkezine doğrudur. 
İndirgeyici gaz, cevherin içine doğru işlerken, indirgeme sonucu 
oluşan gaz da cevher bünyesinden dışarı doğru hareket etmektedir. 

İndirgeyici gaz, CO, H2, CH4 veya bu gazların belirli oranda karı-
şımlarıdır. İndirgeyici olarak metalürjik kok, semi kok, düşük 
kaliteli kömür, metalürjik olmayan kömür, fuel - oil, doğal gaz, 
kömür - doğal gaz karışımı kullanılmaktadır. Bunların içinde 
yaygın olarak kullanılanı da doğal gazdır. 

H’nin indirgeyici olarak kullanıldığı ortamda aşağıdaki tepki-
meler oluşmaktadır:

3 Fe2O3 + H2 → 2 Fe3O4 + H2O
Fe3O4 + H2 → 3 FeO + H2O 
FeO + H2 → Fe + H2O + 5,7 O2

CO’nun indirgeyici olarak kullanıldığı ortamda oluşan tepki-
meler aşağıdadır:

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

FeO + CO → Fe + CO2 

İndirgeme ortamındaki gazın yapısının mümkün olduğunca 
en yüksek değerde indirgeme özelliğine sahip, yani (H2+CO/
H2O+CO2) oranının yüksek ve gerekli tepkimenin oluşması için 
de uygun sıcaklıkta olması gerekmektedir. 

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

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Resim 1: Sünger demir pelet ve briketi

Şekil 1: İndirgeme sürecinde gaz hareketi  
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Ortamdaki CO oranı ve ortam sıcaklığına bağlı olarak demir 
cevherinin indirgenme süreci Grafik 1’de gösterilmiştir.

İndirgeme yöntemleri
İndirgeme olayı bütün yöntemlerde benzerdir. Yöntemin seçimi; 
indirgenecek cevherin özelliklerine, pelet, parça cevher, kon-
santre ya da bunların belirli oranda karışımı oluşuna, indirgeme 
ortamının kömür ya da gaz oluşuna, indirgeyicinin bulunabilirli-
ğine, üretilen sünger demirin nasıl kullanılacağına bağlıdır. 

İndirgeme yöntemlerinde temel sınıflandırma, indirgeyicinin 
kömür ya da gaz oluşu ile indirgeme işleminde dikey ya da 
yatay fırın kullanımına göre yapılmaktadır.

Dünyada, kapasiteleri geniş aralıklarla değişen çok sayıda 
sünger demir tesisi mevcuttur. Midrex, HYL, SL / RN gibi yön-
temlerin uygulandığı tesislerin dışında kalanların çoğu patent 
ödememek için kendi yöntemlerini geliştirilmişlerdir. 

Kömürün indirgeyici olarak kullanıldığı yöntemler
İndirgeme işlemi genellikle refrakter astarlı döner fırınlarda, 
ortama kömür ilavesi ile gerçekleştirilmektedir. Döner fırının 
eğimi yaklaşık %2,5 olup bu eğim, fırının dönü hareketi ile 
malzemenin giriş ağzından çıkışına doğru hareketini sağla-
maktadır. Fırın içindeki malzemenin kalış süresini, fırının eğimi 
ve fırının devir sayısı belirlemektedir.

İndirgenecek parça cevher, cevherin ve kullanılacak kömürün 
kükürt oranına bağlı olarak kireçtaşı, dolomit ve orta uçuculu 
koklaşmayan kömür karışımı ile fırın giriş ağzından beslenmek-
tedir. Fırının girişindeki ön ısıtma bölgesinde karışım kurutu-
larak nemi ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Daha sonra sıcaklık 
arttığında kömürün yapısındaki hidrokarbon ve hidrojen 
ayrışmaktadır.

Isıl işlem sürecinde fırının giriş bölümünde indirgenecek 
malzeme sıcaklığı 900 - 1000°C’ye kadar çıkartılmaktadır. Bu 
bölgeden sonra indirgeme bölgesinin sıcaklığı 1000 - 1050°C 
arasındadır. 

Fırınlarda ilk yakmada, genellikle fuel - oil kullanılmaktadır. Fırın 
belirli bir sıcaklığa ulaştığında, fuel - oil sistemi yerine pülverize 
kömür yakılmaya başlanmaktadır. Fırında öncelikle cevher ön 
ısıtma ile indirgeme sıcaklığına yükseltilmektedir. Isıl işlemin 

kontrolü için gerekli olan sıcaklık, fırın gövdesine uygun ara-
lıklarla yeteri sayıda yerleştirilmiş basınçlı hava enjeksiyon 
sistemleri ile sağlanmaktadır. Fırın sıcaklığı, duyarlığı yüksek 
ölçüm cihazları kullanılarak sürekli olarak ölçülmektedir. 

Fırından geçen 850 - 900°C sıcaklıktaki gaz, fırın çıkışındaki 
toz toplama sistemlerine gönderilmektedir. Bu sistemlerde, 
tozundan arıtılmış gaz, yakma odalarına gönderilip tekrar 
kullanılmak üzere ek hava ile yanmayan kısımlarının da yan-
ması sağlanmaktadır. Tamamı yanmış hava, soğutucu ve toz 
toplama sistemlerinden geçirilerek atmosfere bırakılmaktadır. 
Soğutma sistemlerinde genellikle gazın enerjisinden ısıtma 
amaçlı yararlanılmaktadır. 

İndirgeme sürecinde kömürün bozuşması ile ayrışan gazlar, 
yataktaki cevherin arasından yükselmektedir. Bu gazın bir 
kısmı gövdeden kontrollü olarak fırın içine enjekte edilen hava 
ile yakılmaktadır. Fırın döndüğünde içindeki malzeme karışıp 
yuvarlanarak çıkış yönüne doğru hareket etmektedir. 

Ön ısıtma bölgesinde;
Fe2O3 + CO → 2 FeO + CO2

tepkimesi gerçekleşmektedir. Bu tepkimeden sonra indirgeme 
bölgesinde;
FeO + CO → Fe + CO2 

tepkimesi meydana gelmektedir. Ortamdaki CO2 gazı da çoğu 
zaman;
CO2 + C → 2 CO
tepkimesi ile CO gazına dönüşmektedir. İndirgemede 
CO2 gazının en hızlı şekilde CO gazına dönüşmesi için bu 
dönüşümün hızlı olduğu reaktivitesi yüksek kömür kullanıl-
maktadır. Dönüşüm, ısı alan bir tepkime olduğundan ortam 
sıcaklığı kontrollü olarak yükseltilerek indirgenecek cevherin 
ergime ya da yumuşayarak birbirine yapışma riski ortadan 
kaldırılmaktadır.

Fırında indirgenmiş, %90 civarında metalik demire dönüş-
müş, sıcaklığı yaklaşık 1000°C olan cevher, fırın çıkış ağzından 
soğutucuya beslenmektedir. Sıcak metalik demir haline 
gelmiş cevher, hava ile soğutulması durumunda tekrar oksit-
leneceğinden, soğutma işleminde hava kullanılmamaktadır. 
Sıcak indirgenmiş sünger demir, üzerine su püskürtülerek 
soğutulmaktadır. Soğutma esnasında buharlaşan su, soğutma 
kulelerinde yoğunlaştırılıp tekrar kullanılmaktadır. 

Soğutucuda indirgenmiş cevherin sıcaklığı, genellikle 
100°C’nin altına düşürülmektedir. Yapışarak kütle haline gel-
miş malzemeler, soğutucuya girmeden ve soğutucudan çıkar-
ken tıkanma ve bloklaşmanın önlenmesi için gerektiğinde kırıl-
maktadır. Soğutucu çıkışında sünger demir, değişik boyutlu 
eleklerden ve manyetik zenginleştiricilerden geçirilmektedir. 
+3 mm boyutundaki manyetik olmayan malzemenin çoğu, 
yanmamış kömür olup gerektiğinde üretim sürecine geri bes-
lenmektedir. -3 mm boyutundaki manyetik olmayan malzeme-
nin de ağırlıklı olarak kül, kireç ve ince kömür olup atık olarak 
işlem görmektedir. -3 ve +3 mm boyutundaki indirgenmiş  

Grafik 1: Demir cevherinin indirgenme süreci
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manyetik malzeme de talebe göre doğrudan kullanıldığı gibi 
gerektiğinde de briketlenerek değerlendirilmektedir.

Bu tesislerin kapasitesi 15.000 ila 150.000 ton/yıl arasında 
değişmektedir. Birkaç paralel hat kurularak istenilen kapasi-
teye ulaşılabilmektedir. 

Her kömürün indirgeme işleminde kullanılabilme olanağı 
yoktur. İndirgeme işleminde genellikle, reaktivitesi yüksek 
kömür kullanılmaktadır. Isıl işlem sürecinde, uygun yatak 
ve indirgeme sıcaklığı yeterli miktarda yüksek reaktiviteli 
kömür kullanarak sağlanmaktadır. Yüksek reaktiviteli kömür, 
indirgeme bölgesindeki yatak sıcaklığını düşürürken sistemin 
kapasitesini artırmaktadır. Kömürün indirgeyici olarak kulla-
nıldığı sünger demir üretim yöntemlerinde demir cevherinin 
fiziksel ve değişik sıcaklıklarda belirli dayanımı yanı sıra, iyi 
indirgenme özelliğine de sahip olması gerekmektedir. 

Kömürün indirgeyici olarak kullanıldığı sistem ile indirgenebile-
cek cevherin kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

İndirgemede kullanılacak kömür külünün ergime noktasının 
düşük olması istenmemektedir. Külün, fırın içinde eriyerek ısıl 
işlem sürecinde sorun çıkarma riski yanı sıra silisli külün demir 
oksitlerle tepkimeye girerek düşük ergime sıcaklığına sahip 
demir silikatları oluşturma riski de vardır. Bu nedenle kullanıla-
cak kömürün iyi seçilmesi gerekmektedir. 

Isıl işlem sürecinde kullanılabilecek kömürün fiziksel ve kimya-
sal özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.

İndirgenecek cevherin ve kullanılacak kömürün özelliğine 
göre, fırına yeteri kadar dolomit ve kireçtaşı beslenmektedir. 

Katkı maddeleri, ortamdaki kükürdün alınmasını sağlamakta-
dır. Katkı maddeleri, ısıl işlem sürecinde indirgemeyi etkileye-
cek önemli bir tepkimeye, girmemektedirler.

Krupp - Renn, Krupp - CODİR, SL/RN, ACCAR, DRC süreçleri indir-
gemede döner fırında kömür kullanan üretim yöntemleridir.

SL/RN yöntemi Republic Steel Company and National Lead 
Corporation tarafından Norveç’te titanyum minerallerinin 
boya pigmenti olarak kullanılmasına yönelik TiO2 kazanmak 
için geliştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda ABD’de pilot bir 
tesis kurulmuş, 1964 yılında da Lurgi Chemie, RN yöntemin 
patentini almıştır. Steel Company of Canada, Stelco, bu süreç 
üzerinde çalışmış ve demir cevherinin indirgenmesi için SL/RN 
yöntemini geliştirmiştir. 

Şekil 2’de SL/RN sünger demir üretim akım şeması 
gösterilmiştir.

SL/RN yöntemi ile çalışan dünyanın kurulu en büyük tesisi, 
400.000 ton/yıl kapasiteli Ontario/Kanada Griffith madeninde 
Stelco tesisidir. İndirgeme fırını çapı 6, uzunluğu 125 metredir. 
Bu tesiste parça cevher ve pelet indirgenebilmektedir. Kömür 
ve kömürdeki kükürdün alınması için ortamda dolomit ve 
kireçtaşı kullanılmaktadır. Fırındaki ön ısıtma bölgesi yaklaşık 
980°C olup gerekli kapasiteye ulaşılabilmesi için bu bölgenin 
uzunluğu kullanılan fırın boyunun %40’ını, en fazla yarı uzun-
luğunu geçmemektedir. İndirgeme işlemi 900°C’den sonra 
ortamda CO gazının oluşmasıyla başlamaktadır. Düzgün ve 
homojen bir indirgeme ortamı için fırın gövdesinden verilen 
hava ve yakma sistemi kontrol altında tutulmaktadır. 

Fırının ön ısıtma bölgesinde, ısıl işlem sürecinde, gerekli 
havanın %25’i fırın gövdesindeki nozullarla yatağın altından 
verilmektedir. Bu hava, kömür içindeki indirgeyici gazların da 
oluşmasını sağladığından fırının önemli bir bölümünde indir-
geme olayı gerçekleşmektedir.

Sünger demirin sıcaklığı, fırın çıkışı soğutucuda su spreyleri ile 
95°C’ye kadar düşürülmektedir. Çıkışta, eleme ve manyetik 

Kimyasal özelliği Değerleri
Fe tenörü %65 min
SiO2 + Al2O3 %2-3, mak 3,5
S %0,02 mak
P %0,04 mak
CaO + MgO 0.5-1,0
Fiziksel özelliği Değerleri
Boyut + 5 mm - 20 mm
Dağılma indeksi + %95
Tambur testi + %88
Aşınma indeksi + %5 mak
İndirgenebilme indeksi + %94
Isısal dağılma indeksi %5

Çizelge 1: İndirgenebilecek cevherin özellikleri

Özelliği Değerleri (Kuru)
Sabit C %42,5 min
Toplam karbon %27 - 30
Kül %23 - 25 mak
Külün yumuşama noktası 1250OC
VM %30
S %1,0 mak
 Nem %7 - 8 mak
Reaktivite 1,75 cc CO/gmC/sn
Kek indeksi 3 mak
Boyut 0 - 20 mm
Kalorisi 5200 kCal/kg

Çizelge 2: İndirgeyici olarak kullanılabilecek kömür özellikleri

Şekil 2: SL/RN sünger demir üretim akım şeması
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ayırıcılarla indirgenmiş cevher, kül, indirgenmemiş malzeme, 
yanmamış kömür birbirinden ayrılmaktadır.

Doğalgazın indirgeyici olarak kullanıldığı yöntemler 
İndirgeme gazı %95 oranında H2 ve CO içermektedir. Bu 
gaz, 760°C - 925°C arasında ısıtıldıktan sonra, indirgenecek 
malzemenin akışının tersi yönünde ortama verilmektedir. 
İndirgemede kullanılmış gazın ortamı terk edeceği bölgedeki 
içeriğinin yaklaşık %70’i CO ve H2’dir. Bu gaz toplanarak basınç 
altında sıkıştırılıp doğal gaz ile zenginleştirildikten sonra 
400°C’ye kadar ısıtılıp indirgeme gazının hazırlandığı düzenle-
yicilere gönderilmektedir. Düzenleyicilerde, gazın içeriği %95 
H2 ve CO olacak şekilde hazırlanarak indirgeme gazı olarak 
tekrar kullanılmaya uygun hale getirilmektedir. 

Genellikle indirgeme işlemi için dikey fırınlar kullanmaktadır. 
Fırında indirgenecek cevher kendi ağırlığı ile aşağı yönde, indir-
geyici gaz ve malzemenin akış yönü tersine hareket etmektedir. 
Yöntemde temel indirgeme tepkimeleri aşağıdaki gibidir:

Fe2O3 + 3H2 → 2 Fe + 3 H2O
Fe2O3 + 3CO → 2 Fe + 3 CO2

İndirgemede kullanılan doğalgazın içeriği Çizelge 3’te 
gösterilmiştir.

Çizelge 4’de sistemde indirgenebilecek cevherin özellikleri verilmiştir.

Çizelge 5’de sistemde indirgenebilecek peletin özellikleri 
gösterilmiştir.

Doğal gazın kullanıldığı yöntemlerle üretilen sünger demir 
özellikleri de Çizelge 6’da verilmiştir.

Doğal gazın kullanıldığı en yaygın indirgeme yöntemleri 
Midrex ve HYL'dir.

Dünyada üretilen sünger demirin yaklaşık yarısı Midrex 
“Midland Ross Experimental” yöntemi kullanan değişik kapa-
siteli 70’e yakın tesiste üretilmektedir.

İlk Midrex indirgeme fırını, 1969’lu yıllarda Portland Oregon 
yakınlarında kurulmuştur. 300.000 ton/yıl kapasiteli tesiste 
indirgenen demir cevheri, özelliğinin uygun olması nedeni 
ile düşük sıcaklıkta indirgeyici gaz kullanılmıştır. 1980’li 
yıllarda kullanılan gaz sıcaklığı 780°C’den 850°C’ye çıkarıl-
mıştır. 1990’lı yıllarda da indirgemede elde edilen olumlu 
sonuçlar nedeni ile dünyadaki çoğu pelet tesisinde kireç 
taşı katkılı bazik peletler üretilmeye, bu peletlerin indir-
genmesinde daha yüksek sıcaklıkta indirgeyici gaz kulla-
nılmaya başlanmıştır. Daha sonra da indirgeme ortamına 
oksijen enjeksiyonu ile indirgeme ortam sıcaklığı 1000°C’a 
çıkarılmıştır.

İlk kullanıldığı yıllardan sonra iyileştirmeler sonucu tesis 
kapasiteleri artırılmış, enerji tüketimi düşürülmüş, yön-
temin etkinliği önemli derecede yükseltilmiştir. 2000’li 
yıllardan sonra yöntem daha da geliştirilmiş, indirgeyici 
gaz sıcaklığı 1050°C’ye kadar yükseltilmiş, sistemin çevre 
ile olan ilişkilerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

Dünyada 1.4*106 ton kapasite ile en büyük sünger demir 
üretim tesisi Rusya’da Lebedinsky GOK’da Midrex Yöntemi 
kullanılarak 2007 yılında kurulmuştur. 

Midrex yönteminde indirgenebilecek cevherin tamamı parça 
cevher ya da pelet olabileceği gibi bu tesislerde belirli oranda 
karışımın da indirgeme olanağı vardır. Sistemle indirgenecek 
cevher tenörünün en az %67 Fe olması gerekmektedir. 

Şekil 3’de Midrex indirgeme yöntemi ile kurulmuş günümüz 
modern tesislerinden birinin akım şeması verilmiştir.

Sistem dört ana gruptan oluşmuştur:

 • Dikey fırın

 • Gaz düzenleyici

 • Soğutma sistemi

 • Yardımcı sistemler 

Özelliği Değerleri
Nitrojen, N % 0.3-1.0
CO2 % 0.1-5
Metan, CH4 % 85-93
Etan C2H6 % 3-8
Propan C3H8 % 1-4
İndirgeyici gazda CO+H2 oranı % 90 min

Çizelge 3: İndirgeyici doğalgazın içeriği

Özelliği Değerleri
Fe tenörü % 65-67
SiO2+Al2O3 % 2-3 
S % 0.025 mak
P % 0.045 mak
CaO+MgO 1.0-2.0
Nem % 3 mak
Boyut +6mm-40 mm
Shatter indeksi > 90 %
İndirgenebilme indeksi > 92 %
Yığın yoğunluğu 2.7 t/m3

Çizelge 4: İndirgenebilecek cevherin özellikleri

Özelliği Değerleri
Fe tenörü % 64-65
SiO2+Al2O3 % 4-6 
CaO+MgO % 2-3
S % 0.028
P % 0.045
Boyut +12 mm-16 mm
Ortalama basma dayanımı 200 kg/pelet
Yığın yoğunluğu 2.2 t/m3

Çizelge 5: Sistemde indirgenebilecek peletin özellikleri

Özelliği Değeri
Fe TOPLAM % 92
Fe METAL % 81-85
Metalleşme % 85-93
Karbon % 1.2-2.5
S % 0.003
P % 0.06 
Atık % 6-8

Çizelge 6: Yöntemle üretilen sünger demir



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

GELECEK İÇİN
HAZIR MISINIZ?
BİZİMLE! THIS WAY!
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.
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Fırındaki gaz ve malzeme akışı sürekli izlenerek üretim değiş-
kenlerinin belirlenmiş değerlerinin içinde kalması sağlanmak-
tadır. Fırındaki gaz akışı, sıcaklığı ve basınç kontrolü ve bu 
değerlerin sürekliliği sağlanarak çok uygun indirgeme ortamı 
yaratılmaktadır. 

İndirgeme gazı %95’i H2 ve CO karışımından oluşmuştur. Bu 
gaz, indirgeme bölgesinin altından yatağa kontrollü olarak 
verilmektedir. Gazın sıcaklığı 760 - 950°C arasındadır. Gaz 
hareketi malzeme hareketinin tersi yönündedir. Karşılıklı bu 
hareket süresinde aşağıdaki tepkimeler oluşmaktadır:

3 Fe2O3 + H2 → 2 Fe3O4 + H2O
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + H2 → 3 FeO + H2O
Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

FeO + H2 → Fe + H2O
FeO + CO → Fe + CO2

İndirgeme sonrası, yaklaşık %70’i CO ve H2’den oluşmuş gaz, 
fırının üst bölgesinden temizleme kulelerine gönderilmek-
tedir. Tozundan arındırılmış fırın çıkış gazının yaklaşık 2/3’ü 
doğal gaz ile karıştırılıp zenginleştirildikten sonra 400°C’a 
kadar ısıtılmaktadır. Bu gaz, kullanılmak üzere indirgeme süre-
cine geri gönderilmektedir. 

İndirgenecek cevherdeki kükürt oranının fazla olması duru-
munda fırından alınan kullanılmış gaz soğutularak tekrar kul-
lanılmadan önce kükürdünden temizlenmektedir. Temizleme 
işlemiyle kükürdün sünger demir bünyesinden uzaklaştırılması 
da sağlanmış olmaktadır. 

İndirgeyici gaz sisteminde aşağıdaki tepkimeler 
gerçekleşmektedir.

CH4 + CO2 → 2CO + 2 H2

CH4 + H2 O → CO + 3 H2

Fırının üzerinden çıkan gazın yaklaşık 1/3’ü indirgeyici gaz 
sistemi için gerekli ısının önemli bir kısmını sağlamaktadır. Bu 
ısı, sisteme verilen hava ve indirgeyici gazın ön ısıtılmasında 
kullanılarak sistemde önemli bir enerji tasarrufu sağlanmakta-
dır. Soğutma bölgesindeki gaz akışı da alttan üste doğrudur. 
Soğutmada kullanılan gaz toz toplama ve soğutma kulelerine 

alınmaktadır. Tozundan arıtılan ve soğutulan gaz tekrar soğut-
mada kullanılmak üzere fırına gönderilmektedir. 

Fırının içi refrakter tuğla ile örülmüştür. İndirgenecek malzeme 
üstten beslenmektedir. Besleme sistemi sızdırmaz özelliğe 
sahiptir. Sızdırmazlık sayesinde fırın içinde yaklaşık 1,5 barlık 
bir iç basınç korunmaktadır. Kurutma, ön ısıtma, indirgeme 
bölgesinden sonra soğutma ve boşaltma bunkerleri gelmek-
tedir. Boşaltma bunkerleri de sızdırmaz olarak yapılmıştır. 
Boşaltma sistemine N2 gazı verilerek ilave sızdırmazlık sağlanıp 
indirgeme gazlarının fırından kaçışı engellenmektedir.

Soğutucudan çıkan malzeme elenerek tozlarından arındırıl-
maktadır. İndirgenmiş sıcak cevherin hava ile temas ederek 
tekrar oksitlenmemesi için cevher fırından atmosfer ortamına 
çıkmadan önce iyi soğutulmuş olması gerekmemektedir. 

Midrex yönteminde fırın çıkışına, üretilen sünger demirin kul-
lanım amacına uygun bir tesis seçilerek ilave edilmekte, çelik 
üretimine doğru süreç sürdürülmektedir. 

Sonuç
Dünyada bir taraftan cevher verilip diğer taraftan, pelet, sün-
ger demir, sıvı çelik üretilen uygun kapasiteli entegre tesisler 
kurulmaktadır. Ülkemizde bu tesislerin kurulabileceği orta boy 
demir rezervleri mevcuttur. Temennim yakın gelecekte ülke-
mizde bu rezervlerden üretilen cevherlerin uygun tesislerde 
işlenerek ülkemiz gereksinimlerinin karşılanmasıdır.  
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5995 Sayılı Maden Kanunu’ndaki 
Değişikliklerin Ruhsat Sayıları ve 
Harç Gelirleri Üzerindeki Etkileri  

Doğal kaynakların gerek birey ve toplum yaşa-
mındaki gerekse de ekonomi ve sanayileşme 
alanlarındaki önemi bilinmektedir. Günlük hayatı-
mızda kullandığımız araçların tamamına yakınının 

doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlanmasın-
dan dolayı madenler artık insanların vazgeçilmez değerleri 
haline gelmiştir. Günümüzde yüksek teknolojiye, ekonomik ve 
refah düzeyine ulaşmış ülkelerin büyük bir kısmı, bulundukları 
bu duruma, doğal kaynaklarının kullanımlarının öncülüğünde 
gerçekleştirdikleri endüstri devrimlerinin ve sanayileşmenin 
sonucunda gelmişlerdir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkeler ise doğal kaynaklarından daha verimli yararlanmanın 
ve sonucunda bu ülkeleri yakalamanın ve geçmenin hedefleri 
içerisindedir. Bunun için atılması gereken ilk adım ise ülkelerin 
kendi topraklarındaki doğal kaynakları (özellikle de madenleri) 
araması ve bunu en hızlı, etkili ve ekonomik şekilde çıkarıp 
işleme almasıdır. Dolayısıyla, bu makalede 2010 yılında yapı-
lan mevzuat değişikliğinin; ruhsat sayısı, toplam alınan harç 
miktarı, arama ve işletme talepleri gibi anahtar parametrelerin 
üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

1. Doğal Kaynaklar 
Doğal kaynakların gerek birey ve toplum yaşamındaki 
gerekse de ekonomi ve sanayileşme alanlarındaki önemi 
büyüktür. Ülke ekonomilerinin temellerinin madenlerde yat-
masından dolayı toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile 
madencilik faaliyetleri arasında çok yakın ilişkiler oluşmuş-
tur. Günümüzde, gelişmişliğin göstergelerinden biri olarak 
nitelendirilen Demir - Çelik’in hammaddeleri, enerji ham-
maddelerinin %80’e varanı ve tarımın ana girdisi olan gübre 
üretiminde kullanılan hammaddelerin %90’ı madencilik 
faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir. Ayrıca yaşadığımız 
evlerdeki çeşitli araçlardan kullanıldığımız araba, bilgisayar-
lar ve telefonlara kadar tüm sanayi dallarının ürünleri, kulla-
nılan donanımlar ve araçlar bile doğrudan veya dolaylı olarak 
maden ürünlerine ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye’nin maden kaynakları, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla 
daha geniş yelpazeli ve çoktur. Her ne kadar şu ana kadarki 
arama faaliyetleri gelişmiş ülkelere göre yeterli olmasa da bor, 
toryum, linyit, mermer, krom, altın, gümüş, manyezit, nadir top-
rak elementleri, zeolit, trona, barit, feldspat ve sodyum sülfat gibi 
madenlerde, dünya maden potansiyeliyle karşılaştırıldığında, 
önemli miktarda rezerve sahip olduğumuz ve rekabet gücümü-
zün yüksek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, bu kaynakların 
işlenmesi ve bunlardan, önce yarı mamul, daha sonra mamul 
ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi dallarında kul-
lanımının desteklenmesi gibi uluslararası piyasalarda rekabet 
gücümüzü arttıracak önlemlerin alınması gerekmektedir5.

Ülkelerin kalkınmasında ve ekonomik gelişiminde önemli yeri olan 
madencilik ve bütünleşmiş üretim sanayi, en büyük katma değeri 
yaratma kapasitesine sahiptir. Gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Milli 
Hâsıla (GSMH)’da madenciliğin payı ABD’de %5, Almanya’da %4,0, 
Kanada’da %3,7, Avustralya’da %6,5, Rusya’da %22, Şili’de %8,5, 
Güney Afrika’da %6,5, Brezilya’da %3 iken bu değer Türkiye’de 
sadece %1,5 düzeyindedir (TÜİK, 2013). Bu kadar önemli bir 
sektörün Türkiye’deki durumu ise kaynakların yoğunluğuna 
rağmen inişli çıkışlı bir eğilim izlemekte ve potansiyeli değerlen-
dirilmemektedir. Dolayısıyla bu durum Türk ekonomisini kötü bir 
şekilde etkilemekte, iç ve dış borçlanmayı artırmakta ve ekonomik 
istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Bu sonuçların, ülkenin refah sevi-
yesini ve ekonomik ve teknolojik gelişimini olumsuz olarak etkile-
mesi kaçınılmazdır. Bu yapının dışına çıkabilmek için Türkiye’nin 
madenlerini en hızlı, etkili biçimde araması ve ekonomik bir şekilde 
üretime alması ve bu yolla sanayinin ham ve ara madde ihtiyacının 
karşılanması, dış ticaret açığının azaltılması gerekmektedir.

2. Maden Ruhsatı Edinimi 
5995 sayılı “Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanuna” göre Türkiye’de maden çıkarabil-
mek için gereken maden hakları, medeni hakları kullanmaya 
ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde 
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www.madencilik-turkiye.com

Mehmet Toptaş
TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
mehmet.toptas@tubitak.gov.tr

Selahattin Çimen
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Nevzat Kavaklı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel 
kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile 
diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali yeterliliği bulun 
gerçek veya tüzel kişiler ruhsat edinebilmektedirler.  

Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün 
merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli 
personel arama ve işletme ruhsatı alamaz. Ayrıca yabancı uyruklu 
vatandaşlar ve T.C. Kanunlarına göre kurulmamış yabancı şirket-
ler, Maden Kanunu kapsamında arama ve işletme ruhsatı alamaz. 
Ruhsatların kişi türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmek-
tedir (5995 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun). Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra verilen ruhsatlara ilişkin ruhsat sahibi kişi türüne göre hazır-
lanan toplam ruhsat sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin maden arama ruhsatı/
sertifikası alabilmesi için öncelikle ruhsat grubuna karar vermesi 
gerekmektedir. Müracaat aşamasında temel belirleyici unsur, 
aranması düşünülen maden türünün hangi grup içinde yer aldı-
ğıdır. Bu hususta genelde jeoloji mühendislerinden yardım alınır. 

Mevcut kanunda I a, I b, II a, II b., III., IV.,  V., ve VI.  grup olmak 
üzere altı ruhsat grubu vardır. Müracaat edilecek gruba 
karar verildikten sonra öncelikle ruhsat alınmak istenilen 
alanın 1/25000 ölçekli paftasının ve ED 50 formatında 60’lik 
koordinatları belirlenmelidir. Pafta sayısı ise dördü (tamamı 
denizlerde kalacak şekilde yapılan  III., IV. ve VI. grup ruhsat 
müracaatlarında ise sekizi) geçemez (MİGEM, 2014 )

5995 sayılı maden kanunu ile mali yeterlilik kriteri getirilmiştir. 
Mali yeterliliği olmayanların maden ruhsatı alma imkânı bulun-
mamaktadır. 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yapılacak ruhsat 
başvurularında istenen mali yeterlilik miktarları aşağıda verilmiştir.

Şekilde 1’de belirtilen II b., III., IV.,  V., ve VI. gruplarının genel 
tanımı aşağıda verilmiştir.

II b. Grup madenler: 
b) Mermer, Traverten, Oniks mermeri, Granit, Andezit, Bazalt, 
Diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, boyutlandırılarak geo-
metrik şekil verilen taşlar ile Kayraktaşı, Arduvaz, Tüf, İgnimbirit 
ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlardır.

III. Grup Madenler: Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik 
halde bulunan tuzlar, jeotermal, doğal gaz ve petrol alanla-
rının dışında bulunan Karbondioksit (CO2) Gazı, Hidrojen ve 
Sülfürdür.

IV. Grup Madenler: Endüstriyel hammaddeler, Enerji hammad-
deleri, Metalik madenlerdir.

V. Grup Madenler: Kıymetli ve yarı kıymetli mineralleri 
içermektedir.

VI. Grup Madenler: Uranyum, Toryum, Radyum gibi element-
leri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler 
(5995 sayılı kanun).

Bu gruplar için ön arama, genel arama, detay arama ruhsatı 
ve işletme ruhsatı edinme prosedürü aşağıda açıklanmıştır. 
II (b) Grubu, III. ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup 
madenler arama sertifikası ile aranmaktadır. I. Grup madenler 
için doğrudan işletme ruhsatı verilmektedir. Müracaatların 
talep harcı ile yapılması zorunludur. Müracaatlarda öncelik 
hakkı esastır. Arama ruhsat dönemi; ön arama, genel arama 
ve detay arama olmak üzere üç dönemden oluşmaktadır. Ön 
arama ruhsat süresi tüm gruplar için 1 (bir) yıl, genel arama 

dönemi II(b), III. ve V. gruplar 
için 1 (bir) yıl, IV. ve VI. grup-
lar için ise 2 (iki) yıldır. II(b), 
III. ve V. gruplar için toplam 
arama ruhsat / sertifika süresi 
2 (iki) yıl olup, söz konusu 
grup ruhsatlar için detay 
arama dönemi yoktur. IV. ve 
VI. gruplar için detay arama 
ruhsat süresi (1+1+1+1) 4 
yıl olup, söz konusu grup 
ruhsatlar için toplam arama 
ruhsat süresi en fazla 7 (yedi) 
yıldır. 

Her arama dönemi sonunda 
ön / genel / detay arama faa-
liyet raporlarının verilmesi, 

Çizelge 1. Ruhsat sahibi kişi türüne göre hazırlanan toplam ruhsat sayıları 
(04.03.2014’te elde edilen veriler sonucunda oluşturulmuştur)

KİŞİ TÜRÜ RUHSATSAYISI

Gerçek Kişi 5.473

Kamu Tüzel Kişiliği 536

Özel Hukuk Tüzel Kişi (Yerli) 15.197

Özel Hukuk Tüzel Kişi (Yabancı) 1.090

Genel Toplam 22.296
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Şekil 1. 2011-2014 Yıllarında yapılan farklı ruhsat grubu başvurularında istenen mali yeterlilik tutarları

Şekilde 1’de belirtilen II b., III., IV., V., ve VI. gruplarının genel tanımı aşağıda verilmiştir.

II b. Grup madenler:

b) Mermer, Traverten, Oniks mermeri, Granit, Andezit, Bazalt, Diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, boyutlandırılarak 

geometrik şekil verilen taşlar ile Kayraktaşı, Arduvaz, Tüf, İgnimbirit ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlardır.

III. Grup Madenler: Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik halde bulunan tuzlar, jeotermal, doğal gaz ve petrol alanlarının 

dışında bulunan Karbondioksit (CO2) Gazı, Hidrojen ve Sülfürdür.

IV. Grup Madenler: Endüstriyel hammaddeler, Enerji hammaddeleri, Metalik madenlerdir.

V. Grup Madenler: Kıymetli ve yarı kıymetli mineralleri içermektedir.

VI. Grup Madenler: Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler 

(5995 sayılı kanun).

Bu gruplar için ön arama, genel arama, detay arama ruhsatı ve işletme ruhsatı edinme prosedürü aşağıda açıklanmıştır. II (b) 
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doğrudan işletme ruhsatı verilmektedir. Müracaatların talep harcı ile yapılması zorunludur. Müracaatlarda öncelik hakkı 

esastır. Arama ruhsat dönemi; ön arama, genel arama ve detay arama olmak üzere üç dönemden oluşmaktadır. Ön arama 

ruhsat süresi tüm gruplar için 1 (bir) yıl, genel arama dönemi II(b), III. ve V. gruplar için 1 (bir) yıl, IV. ve VI. gruplar için 

ise 2 (iki) yıldır. II(b), III. ve V. gruplar için toplam arama ruhsat / sertifika süresi 2 (iki) yıl olup, söz konusu grup ruhsatlar 

için detay arama dönemi yoktur. IV. ve VI. gruplar için detay arama ruhsat süresi (1+1+1+1) 4 yıl olup, söz konusu grup 

ruhsatlar için toplam arama ruhsat süresi en fazla 7 (yedi) yıldır. 

Her arama dönemi sonunda ön / genel / detay arama faaliyet raporlarının verilmesi,  asgari arama faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bir üst arama dönemine geçilebilmektedir. Aksi 

takdirde arama ruhsatı teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilmektedir.

Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile en az bir maden

mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi 

ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğmaktadır. 

Şekil 1. 2011-2014 Yıllarında yapılan farklı ruhsat grubu başvurularında istenen mali yeterlilik tutarları
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asgari arama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi zorunludur. 
Bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi halinde bir üst 
arama dönemine geçile-
bilmektedir. Aksi takdirde 
arama ruhsatı teminat irad 
kaydedilerek ruhsat iptal 
edilmektedir.

Arama ruhsat süresi sonuna 
kadar, tespit edilen madenin 
rezerv bilgilerini de içeren 
arama faaliyet raporu ile en az bir maden mühendisi tarafından 
hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu 
hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının 
ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde 
işletme ruhsatı hakkı doğmaktadır. 

Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulu-
nulmayan arama ruhsatları, iptal edilerek teminatı ruhsat 
sahibine iade edilmektedir. 

3. Maden Kanunundaki Değişikliklerin Etkileri 
Birçok madenin varlığını yeterli düzeyde jeofizik, jeolojik etüd 
ile binlerce metre sondaj ve yoğun analiz çalışmaları yapma-
dan ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bunun yanında, bu 
çalışmalara ilişkin yapılan harcamalar sonucunda maden bulu-
nacağının da bir garantisi yoktur. 

2010 yılında maden kanununda yapılan değişikliler doğrultusunda, 
maden aramalarına ilişkin fiziki çalışmaların miktarında (harcama 
tutarları, jeolojik-jeofizik çalışmalar ve sondaj çalışmaları) kanun 
öncesine kıyasla önemli oranda artış gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 
yıllarda da bu trendin devam etmesi ve Türkiye’nin maden varlık-
larına ilişkin daha ayrıntılı verilerin elde edilmesi beklenmektedir. 
2010 yılında çıkan kanun ile getirilen düzenlemeler ve yükümlü-
lükler sonucunda spekülatif 
amaçlı olarak ruhsatların elde 
tutulması zorlaşmıştır.

Getirilen düzenleme ile 
arama dönemleri belirli bir 
kısma ayrılmakta ve her yıl 
asgari harcama tutarından 
az olmamak üzere mali 
harcamaların gerçekleşmesi 
ve belgelenmesi gerekmek-
tedir. Yükümlülükleri yerine 
getirilen arama ruhsatları, bir 
üst arama aşamasına geçiril-
mektedir. Aksi durumlarda 
arama ruhsatları iptal edil-
mektedir. Uygulamada, üze-
rine gerekli arama yatırımları 
yapılmayan ruhsatların iptal 

ya da terk edildiği gözlenmektedir. Sonuçta da arama ruhsat 
sayılarında yıllar bazında büyük ölçüde bir azalma olmuştur. 

Ruhsatların üzerinde ciddi yatırımlar yapacak, uzun soluklu bir 
pozisyon ve planlama sahibi, ciddi bir ekibi ve risk sermayesi 
olan yatırımcılar ile spekülatif amaçlı kişiler arasında belirgin 
farklar oluşmuştur. Aşağıdaki Şekil 2’de yıllar bazında ruhsat 
sayılarındaki değişim görülmektedir.

2010 yılındaki değişiklikler doğrultusunda, ruhsatların iptal / 
terk edilmesi sonucunda arama ruhsatı (belirli bir alanda maden 
arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesi) 
ve işletme ruhsatı (işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 
verilen yetki belgesi) sayılarında 2010’u takip eden yıllarda yük-
sek miktarda düşüşler olduğu görülmektedir. 2007 - 2008 yılla-
rında 12.000 üzerinde takip eden arama ruhsatı sayısı 2010’da 
4.300’e kadar düşmüş, sonrasında ise 1.500’lerde seyretmiştir. 
Arama ruhsat sayılarının azalmasının ana sebebi, ilk müracaat 
harcı (6 kat) + teminat + harç bedellerinin toplamının, 5995 sayılı 
Kanun öncesine göre kıyaslandığında yaklaşık 10 kat artmasıdır. 

Bunun yanında, 2010 yılında çıkan kanun değişikliği öncesine 
kadar 217,25 TL olan ilk talep harç miktarı, yeni kanundan sonra 
1.361,65 TL’ye çıkarılmış (Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 2009) ve  

Şekil 2. Ön işletme, arama, ön-genel-detay arama ve işletme ruhsat sayılarının yıllara göre dağılımı

Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulunulmayan arama ruhsatları, iptal edilerek teminatı ruhsat sahibine 

iade edilmektedir.

3. Maden Kanunundaki Değişikliklerin Etkileri 

Birçok madenin varlığını yeterli düzeyde jeofizik, jeolojik etüd ile binlerce metre sondaj ve yoğun analiz çalışmaları 

yapmadan ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bunun yanında, bu çalışmalara ilişkin yapılan harcamalar sonucunda maden 

bulunacağının da bir garantisi yoktur. 

2010 yılında maden kanununda yapılan değişikliler doğrultusunda, maden aramalarına ilişkin fiziki çalışmaların miktarında 

(harcama tutarları, jeolojik-jeofizik çalışmalar ve sondaj çalışmaları) kanun öncesine kıyasla önemli oranda artış 

gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıllarda da bu trendin devam etmesi ve Türkiye'nin maden varlıklarına ilişkin daha ayrıntılı 

verilerin elde edilmesi beklenmektedir. 2010 yılında çıkan kanun ile getirilen düzenlemeler ve yükümlülükler sonucunda 

spekülatif amaçlı olarak ruhsatların elde tutulması zorlaşmıştır.

Getirilen düzenleme ile arama dönemleri belirli bir kısma ayrılmakta ve her yıl asgari harcama tutarından az olmamak üzere 

mali harcamaların gerçekleşmesi ve belgelenmesi gerekmektedir. Yükümlülükleri yerine getirilen arama ruhsatları, bir üst 

arama aşamasına geçirilmektedir. Aksi durumlarda arama ruhsatları iptal edilmektedir. Uygulamada, üzerine gerekli arama 

yatırımları yapılmayan ruhsatların iptal ya da terk edildiği gözlenmektedir. Sonuçta da arama ruhsat sayılarında yıllar bazında 

büyük ölçüde bir azalma olmuştur. 

Ruhsatların üzerinde ciddi yatırımlar yapacak, uzun soluklu bir pozisyon ve planlama sahibi, ciddi bir ekibi ve risk sermayesi

olan yatırımcılar ile spekülatif amaçlı kişiler arasında belirgin farklar oluşmuştur. Aşağıdaki Şekil 2’de yıllar bazında ruhsat 

sayılarındaki değişim görülmektedir.
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Şekil 2. Ön işletme, arama, ön-genel-detay arama ve işletme ruhsat sayılarının yıllara göre dağılımı

2010 yılındaki değişiklikler doğrultusunda, ruhsatların iptal / terk edilmesi sonucunda arama ruhsatı (belirli bir alanda maden 

arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesi) ve işletme ruhsatı (işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi 

için verilen yetki belgesi) sayılarında 2010’u takip eden yıllarda yüksek miktarda düşüşler olduğu görülmektedir. 2007 - 2008 

yıllarında 12.000 üzerinde takip eden arama ruhsatı sayısı 2010’da 4.300’e kadar düşmüş, sonrasında ise 1.500’lerde 

seyretmiştir. Arama ruhsat sayılarının azalmasının ana sebebi, ilk müracaat harcı (6 kat) + teminat + harç bedellerinin 

toplamının, 5995 sayılı Kanun öncesine göre kıyaslandığında yaklaşık 10 kat artmasıdır. 

Bunun yanında, 2010 yılında çıkan kanun değişikliği öncesine kadar 217,25 TL olan ilk talep harç miktarı, yeni kanundan 

sonra 1.361,65 TL’ye çıkarılmış (Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 2009) ve yeniden değerleme oranları nispetinde artırılmak 

suretiyle 2013 yılında 1.939,30 TL’ye, 2014 yılında da 2.016,00 TL’ye ulaşmıştır. İlk talep harçlarındaki bu artış, toplam 

talep harçlarında da önce artışı neden olmuş, daha sonra da toplam talep harç miktarında hızlıca düşme görülmüştür.   
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Şekil 3. 2002-2014 yıllarındaki ilk talep ve toplam talep harçları 

Aynı zamanda 2002’de 0,25 TL x ruhsat hektarı olan ve 2010’a kadar yıllık ufak artışlarla 1,63 TL x ruhsat hektarı’na 

yükselen arama ruhsatı birim teminatları, 2010 yılında yapılan değişiklikle 5,45 TL x ruhsat hektarı’na çıkarılmış ve takip 

eden yıllarda ise arttırılmaya devam edilmiştir. 2013 yılında 7,76 TL, 2014 yılında 8,05 TL x ruhsat hektarı’na kadar 

ulaşmıştır. Ayrıca 2010 yılından sonra, birim değer ile birim alanın çarpımları sonucu elde edilecek miktarın, 2010 yılı için

10.000 TL, 2011 yılı için 10.770 TL, 2012 yılı için 11.875 TL, 2013 yılı için 12.802 TL ve 2014 yılı için 13.306 TL’den az 

olamaz ibaresi getirilmiştir.
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Şekil 4. 2002-2013 yılları arasındaki birim arama ruhsat teminat bedelleri (2010a 5995’ten önceki ve 2010b 5995’ten 

sonraki bedelleri göstermektedir)

Şekil 3. 2002-2014 yıllarındaki ilk talep ve toplam talep harçları 





yeniden değerleme oranları 
nispetinde artırılmak suretiyle 
2013 yılında 1.939,30 TL’ye, 
2014 yılında da 2.016,00 TL’ye 
ulaşmıştır. İlk talep harçların-
daki bu artış, toplam talep 
harçlarında da önce artışı 
neden olmuş, daha sonra da 
toplam talep harç miktarında 
hızlıca düşme görülmüştür. 
(Şekil 3)

Aynı zamanda 2002’de 0,25 TL 
x ruhsat hektarı olan ve 2010’a 
kadar yıllık ufak artışlarla 1,63 
TL x ruhsat hektarı’na yükselen 
arama ruhsatı birim temi-
natları, 2010 yılında yapılan 
değişiklikle 5,45 TL x ruhsat 
hektarı’na çıkarılmış ve takip 
eden yıllarda ise arttırılmaya 
devam edilmiştir. 2013 yılında 
7,76 TL, 2014 yılında 8,05 TL x 
ruhsat hektarı’na kadar ulaş-
mıştır. Ayrıca 2010 yılından 
sonra, birim değer ile birim 
alanın çarpımları sonucu elde 
edilecek miktarın, 2010 yılı için 
10.000 TL, 2011 yılı için 10.770 
TL, 2012 yılı için 11.875 TL, 2013 
yılı için 12.802 TL ve 2014 yılı 
için 13.306 TL’den az olamaz 
ibaresi getirilmiştir. (Şekil 4)

2005 - 2006 arası yaşanan ruh-
sat sayılarındaki hızlı artıştan 
sonra 2007 yılında ruhsat sayı-
larındaki artış trendi durmuş 
ancak sonraki yıllarda yerini 
hızlı bir düşüşe bırakmıştır. 

Toplam ödenen harç bedeli 
de 2010’dan sonra hızlıca 
düşmüştür. (Şekil 5)

Harç adedine bakıldığında 
2008’e kadar bir yükseliş 
yaşanırken 2010’dan sonra 
düşüşe geçtiği görülmekte-
dir. (Şekil 6) 

2005 - 2006 arası yaşanan ruhsat sayılarındaki hızlı artıştan sonra 2007 yılında ruhsat sayılarındaki artış trendi durmuş ancak 

sonraki yıllarda yerini hızlı bir düşüşe bırakmıştır. 

Toplam ödenen harç bedeli de 2010’dan sonra hızlıca düşmüştür.  
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Şekil 5. 2002-2012 yılları arasında düzenlenen ruhsat sayıları ve ödenen harç bedelleri

Harç adedine bakıldığında 2008’e kadar bir yükseliş yaşanırken 2010’dan sonra düşüşe geçtiği görülmektedir.
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Şekil 6. 2002-2014 yılları arasındaki harç adetleri

Harç miktarına bakıldığında ise trendde bir değişiklik olmamıştır.

Şekil 5. 2002-2012 yılları arasında düzenlenen ruhsat sayıları ve ödenen harç bedelleri

2005 - 2006 arası yaşanan ruhsat sayılarındaki hızlı artıştan sonra 2007 yılında ruhsat sayılarındaki artış trendi durmuş ancak 

sonraki yıllarda yerini hızlı bir düşüşe bırakmıştır. 

Toplam ödenen harç bedeli de 2010’dan sonra hızlıca düşmüştür.  
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Şekil 5. 2002-2012 yılları arasında düzenlenen ruhsat sayıları ve ödenen harç bedelleri

Harç adedine bakıldığında 2008’e kadar bir yükseliş yaşanırken 2010’dan sonra düşüşe geçtiği görülmektedir.
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Şekil 6. 2002-2014 yılları arasındaki harç adetleri

Harç miktarına bakıldığında ise trendde bir değişiklik olmamıştır.

Şekil 6. 2002-2014 yılları arasındaki harç adetleri

Bunun yanında, 2010 yılında çıkan kanun değişikliği öncesine kadar 217,25 TL olan ilk talep harç miktarı, yeni kanundan 

sonra 1.361,65 TL’ye çıkarılmış (Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 2009) ve yeniden değerleme oranları nispetinde artırılmak 

suretiyle 2013 yılında 1.939,30 TL’ye, 2014 yılında da 2.016,00 TL’ye ulaşmıştır. İlk talep harçlarındaki bu artış, toplam 

talep harçlarında da önce artışı neden olmuş, daha sonra da toplam talep harç miktarında hızlıca düşme görülmüştür.   
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Şekil 3. 2002-2014 yıllarındaki ilk talep ve toplam talep harçları 

Aynı zamanda 2002’de 0,25 TL x ruhsat hektarı olan ve 2010’a kadar yıllık ufak artışlarla 1,63 TL x ruhsat hektarı’na 

yükselen arama ruhsatı birim teminatları, 2010 yılında yapılan değişiklikle 5,45 TL x ruhsat hektarı’na çıkarılmış ve takip 

eden yıllarda ise arttırılmaya devam edilmiştir. 2013 yılında 7,76 TL, 2014 yılında 8,05 TL x ruhsat hektarı’na kadar 

ulaşmıştır. Ayrıca 2010 yılından sonra, birim değer ile birim alanın çarpımları sonucu elde edilecek miktarın, 2010 yılı için

10.000 TL, 2011 yılı için 10.770 TL, 2012 yılı için 11.875 TL, 2013 yılı için 12.802 TL ve 2014 yılı için 13.306 TL’den az 

olamaz ibaresi getirilmiştir.
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Şekil 4. 2002-2013 yılları arasındaki birim arama ruhsat teminat bedelleri (2010a 5995’ten önceki ve 2010b 5995’ten 

sonraki bedelleri göstermektedir)

Şekil 4. 2002-2013 yılları arasındaki birim arama ruhsat teminat bedelleri (2010a 5995’ten önceki ve 2010b 5995’ten sonraki 
bedelleri göstermektedir)

Türk Maden Endüstrisinin En Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu

Firma Tanıtımınız ile Rehber’de Yer Alabilmek İçin:
www.mtrehber.com/rehberekayit

bilgi@mtrehber.com
03124821860

MT Rehber, Bir Madencilik Türkiye Dergisi Hizmetidir.
 MT Rehber 2015’ten itibaren 2 yılda bir çıkarılacaktır.



Asıl cevherimiz çalışanlarımız

Madenden çıkan en 
değerli cevher insandır.
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Harç miktarına bakıldığında 
ise trendde bir değişiklik 
olmamıştır. (Şekil 7)

Dolayısıyla tahakkuk edi-
len toplam harç miktarına 
bakıldığında kanun değişik-
likleri doğrultusunda 2002 
- 2010 yılları arasında az fakat 
sürekli bir şekilde artan harç 
miktarı, 2010 kanun değişik-
liğinden sonraki yıl içerisinde 
%60’lık bir artış göstermiştir. 
Ayrıca önceki yıllardaki harç 
miktarları; çoğunlukla arama, 
ön işletme ve işletme ruhsat-
larından oluşurken 2010’dan 
sonra bu arama ve işletme 
ruhsatlarından elde edilmiş-
tir. (2012 %15 arama ve %85 
işletmeden oluşmaktadır). 
(Şekil 8)

Bunun yanında iptal edilen 
ruhsat sayıları karşılaştırıl-
dığında 2010 yılı değişiklik-
lerinden sonra iptal edilen 
arama ruhsatı sayılarında 
önce küçük çaplı bir yükseliş 
sonrasında da keskin bir 
düşüş yaşanmıştır. 

İptal edilen arama ve işletme 
ruhsat sayılarının düşmesinin 
ana sebebi; ruhsata sahip 
olma toplam bedelinin yakla-
şık 10 kat artmasıdır. (Şekil 9)

Kurul İşlemleri:
Madencilik yatırımları ile 
diğer yatırım çakışmasını 
kamu yararı bağlamında 
gidermeye dönük 5177 
sayılı kanun döneminde 
başlatılan uygulama, 5995 sayılı kanun ile daha da geliştiril-
miştir. Böylelikle, Doğalgaz çevrim santralı, liman, havaalanı, 
HES, RES vb. yatırımların madencilik yatırımları ile ilişkisi 
daha düzenli hale getirilmiş,  projelerin önü açılmıştır.(Finans 
Gündem, 2013). 

Son olarak, maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet 
payına düşen kısımda (devlet hakkı) da 2010 yılında değiştiri-
len kanun sonucunda, bazı gruplardaki devlet hakkı oranları-
nın artırılması ve yıllık devlet hakkının o yıla ait işletme ruhsat 
harcından az olamayacağının kanunla hüküm altına alınmasın-
dan dolayı keskin bir artış görülmektedir. (Şekil 10)

Sonuç
Bilinildiği üzere kendi kaynaklarını yok sayan ve kullanma-
yan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler, 
kalkınmanın temel unsurları arasında büyük önem taşı-
makta ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul 
edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini 
oluşturmaktadır. Türkiye, sahip olduğu doğal kaynaklar 
bağlamında birçok ülkeye kıyasla çok daha şanslı olma-
sına rağmen şu ana kadar bu kaynakları yeterince iyi 
aramamış ve değerlendirememiştir. Arama çalışmaları, 
dünya madenciliğinde zirve yapmış Kanada gibi ülkelerin 
oldukça gerisindedir. 

Şekil 7. 2002-2012 yılları arasındaki harç miktarları
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göstermiştir. Ayrıca önceki yıllardaki harç miktarları; çoğunlukla arama, ön işletme ve işletme ruhsatlarından oluşurken 

2010’dan sonra bu arama ve işletme ruhsatlarından elde edilmiştir. (2012 %15 arama ve %85 işletmeden oluşmaktadır).
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Şekil 9. 2002-2012 yılları arasında iptal edilen arama ve işletme ruhsat adetleri

Kurul İşlemleri:

Madencilik yatırımları ile diğer yatırım çakışmasını kamu yararı bağlamında gidermeye dönük 5177 sayılı kanun döneminde 

başlatılan uygulama, 5995 sayılı kanun ile daha da geliştirilmiştir. Böylelikle, Doğalgaz çevrim santralı, liman, havaalanı, 

HES, RES vb. yatırımların madencilik yatırımları ile ilişkisi daha düzenli hale getirilmiş,  projelerin önü açılmıştır.(Finans 

Gündem, 2013).

Son olarak, maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen kısımda (devlet hakkı) da 2010 yılında değiştirilen

kanun sonucunda, bazı gruplardaki devlet hakkı oranlarının artırılması ve yıllık devlet hakkının o yıla ait işletme ruhsat 

harcından az olamayacağının kanunla hüküm altına alınmasından dolayı keskin bir artış görülmektedir.  
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Şekil 10. 2002-2012 yılları arasındaki devlet hakkı 

4. Sonuç

Bilinildiği üzere kendi kaynaklarını yok sayan ve kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler,

kalkınmanın temel unsurları arasında büyük önem taşımakta ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, 

Şekil 9. 2002-2012 yılları arasında iptal edilen arama ve işletme ruhsat adetleri





Madenlerin, ülkenin eko-
nomisi ve teknolojisinin 
gelişimi, büyümenin hız-
lanması ve ülke refahının 
artması açısından çok önem 
taşıması nedeniyle etkili 
biçimde aranmasını, en kısa 
zamanda bulunmasını ve 
kullanılmasını teşvik edecek 
planların yapılması ve var 
olan planların geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

2010 yılındaki maden kanun 
değişikliği ile ruhsat edinme 
ve ruhsatı tutma maliyetleri-
nin artması ve ruhsatların üzerinde ciddi yatırımlar yapılması 
gerekliliğinden dolayı arama ve işletme ruhsat sayılarında 
büyük ölçüde azalmalar olmuştur. Arama dönemindeki ruhsat-
ların spekülatif amaçlarla tutulması zorlaştırılmıştır. Finansman 
yeterliliği olanlar ve kurumsal yapıları diğerlerine göre gelişmiş 
olanlar bu alanda varlıklarını koruyabilmişlerdir. 

Arama ruhsatı ve işletme ruhsatı teminat bedelleri artırılmıştır. 
Aynı şekilde ilk talep harçları, yıllık ruhsat harç bedelleri de 
artırılmıştır. Devlet Hakkı oranlarında da büyük ölçüde artışlar 
yapılmış, önceki döneme göre bu kalemde devletin gelirle-
rinde artış gözlenmiştir.  Arama faaliyetlerinin özendirilmesi, 
ruhsat güvencesinin artırılması, bürokrasinin azaltılması,   

yasal, teknolojik ve idari önlemler ile arama ve işletme dönemi 
yatırım ortamının iyileştirilmesi durumunda önümüzdeki 
yıllarda yerli ve yabancı sermaye akışında ve maden ürünleri 
üretiminde büyük artışlar sağlanabilir. 
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Kurul İşlemleri:
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Bir projenin karşı karşıya kaldığı potansiyel risklerden 
pek çoğu, proje ile paydaşlar arasındaki etkileşimle 
doğrudan ilgili olduğundan, mümkün olduğu kadar 
çabuk bir şekilde söz konusu paydaşların yaşamları, 

çıkarları ve bakış açılarıyla ilgili daha derin bir kavrayış elde 
etmek önemlidir. Bazı şirketler, paydaş katılımına yönelik 
süreçleri ve yöntemleri tasarlarken ve doğrularken paydaşları 
bu sürece katmaz. Eğer paydaş katılımının amacı çift yönlü bir 
iletişim sağlamaksa katılım stratejilerinin projeden etkilenen 
paydaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre düzenlen-
mesi çok önemlidir. 

Bazı şirketlerin bunu doğru anlayamamasının nedenlerinden 
biri, yatırım öncesinde yapılan risk değerlendirmelerinin 
yetersizliği nedeniyle gündemdeki proje ile doğrudan ya da 
dolaylı ilişki içerisinde olan paydaşların doğal yaşam alanla-
rına etki eden siyasi dinamiklerin, maddi ve manevi kültürün, 
genel anlamda geleneklerin ve karar alma süreçlerinin sınırlı 
bir düzlemde kavranmasıdır. Bu şirketler için en temel potan-
siyel tehlike, şirketlerin mevcut projeleri veya bölgedeki ben-
zeri maden projeleriyle ilişkili olarak geçmişten gelen mese-
lelerle ilgili sınırlı kavrayıştır. Bir şirketin, tarihsel sorunlar 
ve çözülmemiş mağduriyetlerin olduğu durumlarda güven 
oluşturması için paydaş katılımı yöntem ve tekniklerini ve 
uygulama sıklığını mevcut duruma göre uyarlaması gerekir. 
Ayrıca, eğer ilgili projeye dair tarihsel ve halen çözülememiş 
olumsuz etkileri olmuşsa (fiziksel güç kullanımı ya da yasal 
zorlayıcı yaptırımlar gibi vb) şirketlerin, genellikle iyileştirme 
stratejileri konusunda paydaşlara olumlu yönde ve yoğun bir 
biçimde etkileşime girmesi gerekecektir. 

Paydaş ilişkilerinin sağlıksız bir biçimde olumsuz yönde sey-
retmesi, maden arama ve proje geliştirme gibi paydaşların 
geniş sosyal ve çevresel meselelerden ziyade teknik, finansal 
ve hukuki gerekliliklere odaklanma eğiliminin olduğu erken 
proje safhalarında daha sık olabilir. Bu erken safhalarda, 

paydaş katılımı proje boyunca devam edecek ilişkilere yöne-
lik kilit bir yapı taşı olarak değil bir formalite olarak görülebilir. 
Bu anlamda bazı şirketler, o sektöre veya o bölgeye yatırımı 
teşvik eden ve etkilenen paydaşlarla ciddi bir katılım göster-
meyen ya da reddedenlerin eğilimlerine ya da tavırlarına aşırı 
güvenerek eksen kayması yaşayabilir.

Paydaş katılımının doğrudan faaliyetin yapılacağı bölge ve / 
veya yöreye uygun bir şekilde tasarlanması ve projenin erken 
safhalarında risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Projenin 
başından itibaren proje ekibine, profesyonel halkla ilişkiler 
personelinin dâhil edilmesi ve daha da önemlisi sosyal bilim-
leri merkeze alan akademik ve pratik uzmanlığa başvurulması 
ciddi bir fark yaratabilir. Özellikle yabancı sermayeli projeler 
söz konusu olduğunda yerel bilgi ve görgünün doğru bir 
şekilde analiz edilebilmesi ve uygun stratejilerin geliştirilebil-
mesi için yerel uzmanlığa önem verilmesi gerekliliği de göz 
önünde bulundurulmalıdır.

En önemlisi de, projenin etki alanında bulunan paydaşlarla 
ve onların temsilcileriyle sürekli iletişim ve istişare içerisinde 
bulunulmasıdır. Bu kişiler, yöre ve yörenin hassasiyetleri ile 
ilgili ve aynı zamanda geçmişten gelen meseleler ve projeye 
yönelik olarak gelecekle ilgili beklentiler hakkında temel 
bilgi kaynaklarıdır.

Mevcut uluslararası rehberlerin ve standarların bazılarında 
vurgulandığı gibi, bir projenin başından itibaren etki ala-
nındaki paydaşlarla proje arasında inşa edilen katılım süreci 
hakkında bir anlaşma sağlamak iyi bir uygulamadır. Bu tür 
bir anlaşma, bağımsız, zamanında ve bilinçli bir sosyal onay 
süreci bağlamında yöre sakinlerinin projeye müdahil olma-
larını ve olumlu anlamda projeye bağlanmalarını sağlar.  
Müdahil olma ve bağlanma önceliği, yerel geleneklere saygı 
duymada, güven oluşturmada ve projeye anlamlı girdi sağla-
mada kilit bir stratejidir. 

İşletme İçin Sosyal Onay: 
Paydaş Katılımının Önemi

Dr. Alper Sezener
Öksüt Madencilik
alper.sezener@centerragold.com

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
www.madencilik-turkiye.com



Paydaş Katılımı İçin Örnek Bir Uygulama Stratejisi
 • Planlayın

1. Proje ile ilgili birincil ve ikincil paydaşları tespit edin ve öncelik 

sırasına dizin

2. Paydaş endişelerini kavrayın ve en belirgin meseleleri tespit edin

3. Yeterli zaman, kaynak, beceri ve personel ayırın

 • Amaçları Belirleyin

1. Paydaş katılımının amacını ve katılıma ilişkin beklenen / istenen 

sonuçları anlamak

2. Kapsayıcı olmayı amaçlamak

3. Karşılıklı faydaları amaçlamak

 • Sürecin Parçası Olun

1. Sürdürülebilirliği sağlamak için çeşitli resmi ve gayrı resmi katılım 

tekniklerini kullanın

2. Paydaş katılımının önemini ve amacını hedef kitleye erkenden bildirin

3. Samimiyetle, etkili, açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurun

4. Kanıta dayalı bilgi ve deneyimleri paylaşın

5. Süreci kaydedin ve belgeleyin

 • Düşünün / İyileştirin

1. Paydaşlara katılımın sonuçları hakkında bilgi verin ve geribildirim 

sağlayın

2. Kendi organizasyonunuza süreç ve sonuçlar hakkında bildirimde 

bulunun

3. Elde edilen veriler ışığında iyileştirmeler yapın

Maden şirketleri, paydaş katılımının; a) sistematik ve 
sürekli olduğundan ve yönetim tarafından kaynak ayır-
mayla desteklendiğinden, b) bir projeden etkilenen veya 
projeyi etkileyebilecek olan ve çıkarlarının ve endişeleri-
nin değerlendirilmesi ve ele alınması gereken paydaşları 
kapsadığından ve c) maden arama safhasından kapanışa 
kadar şirket içindeki, paydaşlar arasındaki ve proje yerin-
deki değişikliklere adapte olmak suretiyle bir projenin 
tüm ömrü boyunca devam ettiğinden emin olmaları 
gerekmektedir. 

Paydaş Katılımı ve Proje Döngüsü 
 • Maden Arama

1. Araziye erişmek, kültürel öneme sahip yerleri tespit etmek, toplu-

luklara proje zaman çizelgesi ve faaliyetleri hakkında bilgi sağla-

mak için bilgilendirme ve danışma faaliyetlerinde bulunun

2. Beklentileri yönetin ve paydaş endişelerini ele alın

3. Gerektiğinde resmi bir anlaşma çerçevesinde müzakere etmeyi 

göz önünde bulundurun

 • Proje Geliştirme

1. Araziye erişim izninin devam etmesini sağlamak, topluluğu temel 

değerlendirme çalışmalarına dâhil etmek ve proje gelişimi hak-

kında bilgi sağlamak için daha fazla bilgilendirme ve danışma 

faaliyetlerinde bulunun

2. Danışma forumları ve geniş istişare mekanizmaları kurun

3. Gerektiğinde resmi bir anlaşma çerçevesinde müzakere etmeyi 

göz önünde bulundurun 
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 • İnşaat

1. İnşaat sürecinde ortaya çıkması muhtemel fiziksel, sosyal ve çev-

resel değişimlerle ilgili paydaşların endişelerini değerlendirin ve 

analiz edin

2. İstihdam ve diğer olanaklarla ilgili paydaş beklentilerini yönetin

3. Tesisin inşası ve tesise erişim meselelerini yönetmek için projenin 

komşularıyla irtibata geçin

 • Operasyon

1. Paydaşların endişelerini kavrayın ve değerlendirin

2. Paydaşların endişelerini dinlemeye, yanıt vermeye ve müzakere edi-

len anlaşmaların uygulanmasını izlemeye yönelik araçlar geliştirin

3. Danışma gruplarına ve forumlarına katılın

 • Kapanışı Planlama

1. Paydaşları madencilik sonrası arazi kullanımı planlamasına dâhil edin

2. Kapanış için bir zaman tablosu bildirin

3. Kapanışın etkilerini azaltmak için devlet kurumlarıyla ilişki kurun

4. Paydaşların kapanış ve olası işsizlikle ilgili endişelerini değerlendirin

Zayıf Paydaş Katılımının Sonuçları
Paydaşların, projeyi kavramak ve kendilerini projeye veya 
proje yaşam döngüsündeki geçişlere hazırlamak için yeterli 
zamanlarının olmaması; negatif etkilerle ilgili şikâyetlerin 
gündeme getirilmesi, tartışılması veya çözümlenmesi için 
kullanılabilecek kanalların sınırlı olması doğrudan endişelere 
yanıt bulabilmek için paydaşları, başka araçları (blokajlar, pro-
testolar) kullanmaya yöneltebilir.

Bazı paydaşlar, şirketle diyaloğun dışında bırakıldığında ve 
projeyle ilgili görüş ve endişelerini ifade etmede anlamlı 
fırsatlara sahip olamadıklarında marjinalleşebilirler ve proje 
sürecine doğrudan olumsuz etkide bulunabilirler. 

Paydaş katılımının düzensiz işleyişi iş ve ticari olanaklar dâhil 
olmak üzere projenin faydalarının yerelleştirilme fırsatlarını 
azaltabilir.

Yerel işçilerin, paydaşların endişeleriyle ilgili erken uyarıda 
bulunma kanallarının sınırlı olması durumunda, yerel per-
sonel işçi ile topluluk üyesi olma rolleri arasında çatışma 
yaşayabilirler.

Özet olarak kötü paydaş katılımı şu sonuçlara yol açabilir:

 • Projedeki gecikmeler veya aksamalar nedeniyle üretimde azalma.

 • Çatışma meydana geldiğinde veya tırmandığında ihtiyaç duyulan 

ek personelin maliyeti.

 • Sürdürülebilir paydaş ilişkileri, esnek bir tedarik zinciri veya 

güvenli bir yerel iş gücü inşa etmenin faydalarını güvence altına 

alamayan şirketlerin değer kaybı yaşamaları.

 • Endişelerinin duyulmadığını hisseden paydaşların potansiyel 

yabancılaşması ve / veya karşıtların provokasyonu.

 • Pozitif etkiler ve faydalarla ilgili gerçekçi olmayan paydaş beklen-

tileri yaratmak ve potansiyel negatif etkilerin yeterince kavranma-

ması.

 • Şirketin gizli amaçları olduğu veya saklamaya çalıştığı bir şey 

olduğu şüphesinin yaratılması.

 • Potansiyel sosyal ve insan hakları etkilerinin sınırlı bir şekilde tak-

dir edilmesi, artan siyasi, sosyal ve insan hakları riskleri ve sonuç 

olarak bu tür etki veya riskleri hafifletme fırsatlarının kaçırılması.

 • Bir veya daha fazla insan hakkının ihlali iddiasıyla ilgili hak talep-

leri, kampanyalar veya davalar.

 • Paydaş katılımı veya halkla ilişkiler görevini ifa eden personelin 

hayal kırıklığına uğraması ve işlev kaybı. 

 • Olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri etkili bir şekilde takip ede-

meme ve / veya şikâyetlere yanıt verememe.

 • Tutarsız mesajlar, eylemler ve yerel topluluk üzerinde bırakılan 

sağlıksız imaj. 

Kaynaklar
1. International Council on Mining and Metals (ICMM), Sustainable Development 

Framework, Principle 10. 
2. Mining Association of Canada, Towards Sustainable Mining - Guiding Principles
3. Prospectors and Developers Association of Canada, E3 Plus Framework, Principle 5 

and Guidance Note
4. European Commission, Human Rights Sector Guidance Project, Oil and Gas Sector 

Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights
5. ICMM, ICRC, IFC, IPIECA, Voluntary Principles on Security and Human Rights: 

Implementation Guidance Tools, Module 3
6. International Finance Corporation (IFC), Performance Standard 1, paragraphs 25-36 
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Practical Guidance for Developers and Aboriginal Communities.
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Indigenous Peoples and the Extractive Industry (2013).
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“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeni yapılandırılması 
dair Kanun” 10.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayınlanmıştır. Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak da bilinen 
6552 sayılı bu kanun, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve iş 
güvenliğine dair birtakım değişiklikleri kapsamaktadır. 

İlgili Kanun’ la gündeme gelen maddeler aşağıda belirtilmiştir.
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3‘üncü maddesine istinaden, alt işveren; kendi 

iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi 

ve gerekli belgelerle birlikte bildirim yapmakla yükümlü olup bu iş 

yerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir ve inceleme 

sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli 

müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Alt işverenin, muvazaalı olduğu 

tespit edilen müfettiş raporuna itirazı 6 iş günü idi. Bu kanunla birlikte 

bu süre 30 iş gününe çıkartılmıştır ve temyiz yolu açılmıştır.

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci Maddesine istinaden 30 veya daha 

fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverence iş sözleşmesinin 

geçerli bir sebebe dayandırılması gerekiyordu. Yer altında çalışan 

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

çalıştıran yer altı işlerinde altı aylık kıdem süresi kaldırılmıştır. 

 • İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, alt işveren işçilerinin ücret-

lerinin ödenip ödemediğini kontrol etmek durumunda olup varsa 

ödenmeyen ücretleri işçilerin banka hesabına yatırmak zorundadırlar.

 • 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, yer altı işlerinde çalı-

şan işçiler için çalışma süresi haftada en çok 36 saatten, günlük 

çalışma süresi de altı saatten fazla olmamalıdır. 

 • Zorunlu nedenler ve olağanüstü haller haricinde, yer altında çalı-

şan işçilere fazla mesai yaptırılmayacaktır. Zorunlu hallerde fazla 

çalışma yaptırılması durumunda ise haftalık 36 saati aşan her bir 

saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat 

başına düşen miktarının %100 arttırılması suretiyle ödenecektir. 

 • Yer altında çalışan işçilerin, diğer çalışanlara göre İş Kanunu’nda 

belirtilen yıllık izin sürelerine artı dört gün daha eklenmiştir.

 • Alt işvereni değiştiği hâlde aynı iş yerinde çalışmaya devam eden-

lerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler 

dikkate alınarak hesaplanır. 

 • Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız 

olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde çalışan 

işçilerin, çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas 

hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde 

geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilir.  Hak ettik-

leri kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.

 • Maden iş yerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak 

çalışan sigortalıların emeklilikleri için 5510 sayılı Kanunda 55 olarak 

öngörülen yaş şartı, yer altı işlerinin diğer işlere göre daha ağır ve 

tehlikeli olduğu hususu göz önüne alınarak 50’ye düşürülmüştür.

 • Yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde her-

hangi bir nedenle fiilen çalışmadıkları süreler de fiili hizmet süresi 

zammı kapsamında değerlendirilecektir. 

 • 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa ek madde eklene-

rek; ilgili kanunun 2’nci maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden 

"Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan 

işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39’uncu mad-

desi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olmamalıdır.

 • 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri 

işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 

eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve 

tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Çalı-

şan sayısı hesap edilirken çırak ve stajyerlerin sayısı dahil edilmez. 

 • Çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki iş 

yerleri ile 9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli iş yerlerinin diğer 

sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışacak olan işçiler, yapacak-

ları işe uygun olup olmadıklarına dair sağlık raporu almadan işe baş-

latılmazlar ve ilgili sağlık raporları iş yeri hekiminden alınır. 10'dan az 

çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için ise sağlık raporları kamu 

hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecektir.

 • 13.5.2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde yaşanan maden kazası 

nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin SGK’ya ait tüm borçları silinmiştir.

 • Hayatını kaybeden işçilere ölüm aylığı bağlanması için kanunda 

öngörülen şartlar aranmaksızın, primlerin eksik olan kısmı Maliye 

Bakanlığı’nca kuruma ödenir.

Bu kanun ile yer altında çalışan işçilerin haftalık çalışma süreleri 
ile yıllık ücretli izin sürelerinin yeniden düzenlenmesi, işçilere fazla 
çalışma yaptırılmasının engellenmesi sağlanmıştır. Ayrıca kanun 
alt işveren işçilerinin iş mevzuatından kaynaklanan haklarının 
kullanılmasının sağlanması, hak kayıplarının engellenmesi ve 
ücretlerinin garantiye alınmasını da içermektedir. 

Yeni Torba Yasa ve Getirdikleri
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.



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

Tutkumuz,
size özel çözümler sunmak.

Bu reklam net: 19,5 x 27,5 cm ve silme (taşma paylı): 20,5 x 28,5 cm dir.



15 Ekim 2014122

Nasıl Bir Otomasyon?
M. Mustafa Kahraman
Arizona Üniversitesi 
kahraman@email.arizona.edu

Çok basit problemlerin bile çok geç çözüldüğü bir 
dünyada yaşıyoruz. Örneğin valizlere tekerlek takı-
lıp çekilmesi; 80’li ve hatta neredeyse 90’lı yılların 
başlarına kadar -tekerleğin asırlardır kullanılan bir 
araç olmasına rağmen- kimsenin aklına gelmemiş-

tir. Maden sektöründe de durum çok farklı değildir. Üretimde 
araçların yer ve durum takibi, yönetimi ve sağlık durumlarının 
gözlemlenmesi nispeten yeni sayılır teknolojilerdir. Örneğin 
bugün, orta ve büyük madenlerin ekseriyetinin yönetimini 
sağlayan filo yönetim sistemleri (FYS) ilk olarak 1979’da New 
Mexico’daki Tyrone madeninde denenmiştir. Sistemi kuran kişi 
halen Arizona Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde hocalı-
ğımı da yapmış olan Mike Arnold’tur. Kimya mühendisliğinden 
gelen Arnold, bir yaz stajyer olarak çalıştığı madende üretimi 
%13 arttırarak, yıllar sonra yüksek rakamlara satılacak, yüzlerce 
kişiyi çalıştıracak dev bir şirkete dönüştürmüştür. Burada belki 
de dikkat edilmesi gereken en temel nokta endüstrinin ihtiyaç-
larına cevap vermenin ne kadar büyük bir potansiyele sahip 
olduğudur.

90’lı yıllarda bile birçok yer altı aracı (LHD, continuous miner 
vs.) fiziki koşulların zorlukları sebebiyle yine operatörler tara-
fından ama yeryüzünden kumanda edilmiştir. Son yirmi yıl 
içerisinde maden teknolojisi denilince akla gelen firmaların 
büyük çoğunluğu madenlerde otomasyonu inovasyonun 
merkezine oturtmuştur. Bunun sonucunda Caterpillar, 
Komatsu, Hitachi gibi firmalar özellikle kamyonların full 
otomasyonunu sağlayabilmek amacıyla bu alandaki ilk ama 
nispeten daha küçük firmalar olan filo yönetim sistemlerini 
satın almışlardır. Bunun sonucunda madenlerde kullanılan 
ekipmanların üretimini de yönetimini de aynı firmalar yap-
maya başlamıştır. İlk bakışta daha cazipmiş gibi görünse de 
bu satın almalar sonucunda FYS’lerin asıl odakları, ekipman-
ların daha iyi yönetimi yerine bu ekipmanların otomasyo-
nuna kaymıştır. Bugün piyasada bulunan neredeyse bütün 
büyük filolara yönelik geliştirilmiş FYS şirketleri, büyük bir 
şirket tarafından satın alınmıştır ve bir şekilde otomasyon 
programlarına devam etmektedirler.

Bugün, Avustralya Pilbara bölgesinde full otomasyonu sağlanmış 
kamyonlarla üretim yapan madenler bulunmaktadır. Bu bölge, 
zengin cevher yataklarına sahip olmasına rağmen insanların 
yaşam alanlarına çok uzak olması sebebiyle çok ciddi bir işgücü 
sıkıntısı yaşamaktadır. Zaten birçok defa haberlere konu olan çok 
astronomik kazançlar sağlayan madenlerde çalışan operatörler, 
genellikle bu bölgede bulunmaktadır. Bu sebeple bölgede üretim 
yapan firmaların Cat, Komatsu gibi firmalarla işbirliği yaparak oto-
masyonu bir tercihten çok zorunluluk olarak gördükleri aşikârdır. 
Bugün bu bölgedeki kamyonların operatörsüz yaptıkları seferler 
yüz binleri aşmıştır. Ancak bu başarının diğer ülkelere ve maden-
lere yayılmadığı da bir gerçektir. Bu gerçeğin arkasında yatan 
sebep, madenlerde eğer tercih durumu varsa, aynı veya yakın 
maliyetler söz konusu olduğunda robot yerine insanların tercih 
edilmesidir. Birkaç yüz ton yüklü toplam ağırlığı 500 tondan fazla 
olan cevher dolu bir kamyonun ocaklarda diğer çalışanların da kul-
landıkları yollarda bulunması gerçekten ürkütücüdür. İnsanların 
tercih edilme sebepleri için farklı sebepler olmasına rağmen hatırı 
sayılabilecek sebeplerden biri de bölge insanını istihdam eden 
madenlerin üretim yaptıkları bölgede saygınlıklarını ve kamuoyu 
desteklerini kaybetmemeleri de yer almaktadır. Bunların yanı sıra 
konvansiyonel yöntemle kullanılan makinelerde program değiş-
tirmenin nispeten daha kolay ve hızlı olmasıdır. 

Rio Tinto / Komatsu ve Frotescu Metal / Caterpillar ortaklılarını 
ortaya çıkaran otomasyon programları, çalışan operatörün 
kabinden kaldırılması dışında ciddi bir sonuç sağlayamamıştır. 
Bu duruma sebep ise çalışanlar yerine robotların kullanılıyor 
olmasına rağmen gerekli kültürel değişim ve alt yapı tam 
olarak sağlanmamıştır. Bir başka deyişle madenin sadece 
çalışan sayıları azaltılmış ancak işleyiş ve düzen tamamıyla 
değişmemiştir. Hâlbuki doğru bir yönetim ve kültürel deği-
şim sonucunda sadece vardiya değişimlerinden toplamda 
%4 - 5’lik bir verimlilik artışı oldukça mümkün bir rakamdır. 
Bunun yanı sıra mekanize edilmiş ve otomasyonu sağlanmış 
bir kamyonun; emniyetlilik açısından insan faktörünü ortadan 
kaldırdığı için daha emniyetli olacağını söylemek mümkündür. 
Bugün artık neredeyse bütün cevher hazırlama tesislerinde bir 

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com



şekilde önemli veya daha az öneme sahip veriler PLC’ler yar-
dımıyla kaydedilmektedir. Teknoloji kullanımında önlerde yer 
alan bazı cevher hazırlama tesislerinde üretim için (değirmen 
üretim hızı, değirmen için yoğunluk, değirmen ses faktörü 
vs.) gibi kritik verilerin toplanarak akıllı sistemlerle paylaşılıp; 
tesisin çalışmasındaki kritik kararların bu sistemler tarafından 
verildiği bir dönemde yaşıyoruz. Farklı veri madenciliği algo-
ritmaları kullanılarak elde edilen kararlar, çoğu kez uzun yıllar 
bu işi yapmış bir tesis operatöründen bile daha iyi kararlar 
verebilmektedir. Bunun temelde sebebi bir insanın karar verir-
ken input olarak göz önüne alabildiği değişken sayısının ve 
geçmişinin limitleri varken; bir algoritma için böyle bir limitin 
ve sayının tam olarak olmayacağını -olsa bile çok daha fazla 
değişkenin ve verinin işlenebileceğini söylemek mümkündür. 

Madencilikte otomasyon; madenciliğin doğası gereği göründüğü 
kadar kolay olmayan bir uygulamadır. Birçok diğer uygulamada 
olduğu gibi asıl zorluk teknolojik değil; nispeten daha masum 
görünen kültürel değişim ve kabullenmedir. Birçok araç kabininde 
göz takip sistemi, filo yönetim ekranı gibi farklı cihazlara operatör-
ler tarafından zarar verildiğini çok defalar görüp, tecrübe ettik. 
Orta ve alt sınıf maden yönetimlerinin teknolojiyle çok barışık 
olmadığını düşünürsek madenlerde böyle bir yatırım öncesinde 
bu konuda ciddi fizibilite çalışmalarının yapılması gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Bugün neredeyse her görev için bir sorumlunun çalış-
tırıldığı bir sektör olan madencilik sektöründe, çalışanların olma-
dığı bir durum için görev ve yönetim dağılımının yeniden yapılan-
dırılması gerekmektedir. Otomasyonda önceliğin insan hayatını 

riske eden görevlerin otomasyonuna verilmesi ve özellikle maden 
arama - kurtarma çalışmalarında robotiğin kullanılması daha 
büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kanuni düzenleme-
lerin yapılması (örneğin; yalnızca belli alanlarda / güzergâhlarda 
otomasyonu sağlanmış araçların çalışması ve diğer çalışanların bu 
alana girememesi gibi) ve olası bir trajedinin meydana gelmeden 
önlenmesi hedeflenmelidir. Bir maden işletmesinin tamamının 
otomasyonunu sağlamak yakın gelecekte çok mümkün görün-
memektedir. Ancak buna rağmen kısmi -otomasyona yatırım 
yapmış olan bir işletmenin böyle bir girişim öncesinde kesinlikle 
bir hazırlık yapması, önceliklerini belirlemesi ve gerçekçi hedefler 
koyarak yoluna devam etmesi gerekmektedir. 
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3213 Sayılı Maden Yasasının 
Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı-III

İşletme Ruhsatı ve Madenin İşletilmesi Başlıklı 24’üncü mad-
denin, Taslakla değiştirilmesi düşünülen 3’üncü fıkrasının son 
iki cümlesi kaldırılmakta, bunun yerine iki cümle eklenmek-
tedir. Bu iki cümlenin dışında, “işletme ruhsat harcının beş 
katından”, ibaresi de “işletme ruhsat bedelinin üç katından” 
olarak değişikliğe uğramaktadır.

Sözü edilen fıkraya eklenen cümlelerde; “Toplam ruhsat 
süresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup madenlerde 
kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçemez. I. Grup 
madenlerde otuz yıldan, II. Grup madenlerde kırk yıldan 
sonraki sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grup madenlerde 
ise elli yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.” denilmiştir.

Ruhsat süreleri konusu ayrı bir yazı konusu olabilir. Ancak, 
yürürlüğe giren yasalarda süreler belirtilmesine rağmen 
sürenin ne zaman başlayacağı / başlatılacağı konusu taslakta 
da belirsizliğini korumaktadır. Yürürlükteki Yasa, ruhsat üst 
sınırını altmış yıl olarak belirlemişti. 

Taslakta ise;
I. Grup ruhsatlar 30 yıl + Bakan onayı 
II. Grup ruhsatlar 40 yıl + Bakan onayı
Diğer Gruplar 50 yıl + Bakanlar Kurulu onayı gerektirmektedir.

Taslak yasalaşırsa mevcut Yasa ile tüm maden gruplarına 
tanınan 60 yıl üst sınırının geçerli olup olmadığı konusu belir-
sizliği koruyacak, I. Grup ruhsatlarda 30, II. Grup ruhsatlarda 
20, diğer grup ruhsatlarda ise 10 yıl süre kaybı yaşanacaktır.

24’üncü maddenin 11’inci fıkrasına, “…Ruhsat sahibince, 
işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 
Yasanın 7’nci maddesine göre alınması gerekli olan ÇED 
kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel 
Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin, 
alınmasını müteakip altı ay içinde Genel Müdürlüğe verildiği 
takdirde işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri 

yerine getirilmeyen ruhsatların teminatı irad kaydedilerek 
ruhsat iptal edilir. Ancak, bu üç yıllık süre içerisinde 2942 
sayılı Kamulaştırma Yasası, 5403 sayılı Toprak Yasası ve Arazi 
Kullanım Yasası kapsamında Bakanlıkça verilen kamu yararı 
kararı alınması mülkiyet izni yerine geçer. Ayrıca, aşağıdaki 
durumların oluşması halinde bu fıkrada öngörülen üç yıllık 
süre kapsamında değerlendirilmez.

a-Üç yıllık süre içerisinde ruhsat sahibinin ilgili kamu kurum 
ve kuruluşuna usulüne uygun olarak müracaat etmesine rağ-
men ilgili kamu ve kuruluşunun işlem tesis etmesinde gerek 
mevzuattan gerekse bu alanın nitelik değiştirme süreçlerin-
den kaynaklanan gecikmeler.

b-Kamuya ait veya kamu ile özel şahıslar arasında mülkiye-
tin sahipliği konusunda tereddüt olması halinde mahkeme 
kararına göre işlemlerin bitmemiş olması.” değişikliği 
getirilmektedir.

Uygulamacı idarenin, işletme ruhsatı alındıktan sonra üç yıllık 
süre içinde zorunlu izinlerin ruhsat sahibi tarafından tamam-
lanması sürecine neden bu kadar yaptırım koyduğu bir türlü 
anlaşılamamaktadır. Üç yıllık süre içinde zorunlu izinlerin 
alınamaması hali ruhsat harcı ya da bedelinin ikiye katlanarak 
alınması ve ruhsat iptalinin kaldırılması şeklinde olabilir ve 
kanımca da daha uygun bir çözümdür. Ruhsat sahibinin izin 
sürecini üç yılda çözmesi kendi elinde ve iradesinde olan bir 
şey değildir. Kaldı ki izin alacağa getirilen süre şartı izin vere-
ceğe de getirilmemektedir. Fıkraya eklenen (a) ve (b) bendi 
de sorunu çözmekten uzaktır. 

Üç yıllık süre içinde ruhsat sahibi, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşuna usulüne uygun olarak müracaat etmesine rağ-
men ilgili kamu kurum ve kuruluşu işlem tesis etmez ise ne 
olacaktır? Bu sorunun cevabı ruhsat iptalidir. Ancak, sürecin 
gecikmesi mevzuattan veya alanın nitelik değiştirmesinden 
olursa o zaman üç yıllık süre çalışmayacaktır. Örneğin; hazine 
arazisinin mera ilan edilmesi gibi. Böyle bir durumda bu gün 
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bile ruhsat iptali dava konusu edilse, Mahkeme, idare işlemini 
iptal etmektedir. Nitekim bu yönde verilmiş Yüksek Mahkeme 
kararları bulunmaktadır (Danıştay 8. Daire, 11.02.2014 gün 
E:2013/3409, K:2014/851; Danıştay 8. Daire, 11.02.2014 gün 
E:2013/3485, K:2014/850, Danıştay 8. Dairesinin, 11.02.2014 
gün E:2013/3401, K:2014/854 sayılı kararları).

Kamuya ait veya kamu ile özel şahıs arasında mülkiyetin 
sahipliği konusunda tereddüt olması, mahkeme kararına göre 
işlemlerin bitmemesi durumu; böylesi bir durumda ortada 
mülkiyetin bir sahibi yoktur ki izin alınabilsin. Görüleceği 
üzere idare, mülkiyetin sahipliği konusunda tereddüt oluşan 
ve konunun yargıya intikal ettiği hallerde bile ruhsat iptali 
yapacağını ima etmekte ve bu durumu önlemek için Yasa 
değişikliğine gitmektedir. Kanımca mülkiyetin sahipliğinin 
tartışmalı veya çekişmeli olduğu durumlarda ruhsat sahibi, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurarak konuyu izah 
etmeli ve ruhsat iptali yapılmamasını istemelidir. Buna rağ-
men ruhsat iptal edilir ise konunun yargıya intikali ile olumlu 
sonuç alınması mümkündür.

Kısaca, Yasanın 24’üncü maddesi 11’inci fıkrasında öngörü-
len üç yıllık süre içinde zorunlu izinlerin alınamaması halinde 
işletme ruhsatının iptalini ortadan kaldıracak köklü bir deği-
şiklik taslakta yoktur.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde 31.12.2013 
tarihi itibarıyla, 13382 İşletme Ruhsatı olduğu, bu ruhsatların 
8936’sının ise İşletme İzinli olduğu bilgisi yer almaktadır. 
Bir başka deyişle 4446 İşletme Ruhsatı İşletme İzni almamış, 
alamamıştır. Böylece henüz 3 yıllık sürede zorunlu izinleri 
tamamlamayan ya da tamamlayamayan İşletme Ruhsat 
sayısı genel işletme ruhsatlarının yarısına ulaşmıştır. Bu 
durumu gören Genel Müdürlük, Mayıs 2013 tarihinden bu 
yana Yasanın 24/11’inci maddesi uyarınca işletme ruhsat 
iptali yapmamaktadır. Demek ki Yasanın 24/11’inci maddesi 
Maden Yasası bünyesiyle uyuşmamaktadır. 

İşletme iznine konu zorunlu izinlerden birinin Mahkemeler 
tarafından iptali durumunda, işletme izninin iptali yerine 
işletme ruhsatının iptaline gidilmektedir. Zorunlu izinlerin 
yeniden üç yıllık süre içinde alınması mümkün olmasına 
rağmen, yerel Mahkeme tarafından işletme ruhsatının iptali 
kararı ne yazık ki Yüksek Mahkeme tarafından da hukuka ve 
Maden Yasasına uygun bulunmaktadır. Taslakta, zorunlu izin-
lerin iptali sonucu işletme izninin iptal edilebileceği, işletme 
ruhsatının ise bundan etkilenmeyeceği, açıkça yer almalıdır.

İşletme Faaliyetlerini düzenleyen 29’uncu maddeye taslakla 
bir fıkra eklenmektedir. Fıkrada; “I (b) ve II. Grup maden ruh-
sat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği 
tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbirine 
mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir 
proje çerçevesinde yapılmasına Yasanın 7’nci maddesinde 
belirtilen üç bakandan oluşan Kurul kararı ile verilebilir. Bu 

amaçla, ortak ruhsat alanları 
içinde belirlenecek termin 
planları dikkate alınarak 
işletme izin alanları yeniden 
düzenlenebilir. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle belir-
lenir.” kuralı getirilmektedir.

Kural ile I-b Grubu yanında II. 
Grup ve Hammadde Üretim 
İzin Belgeli (HÜİB) sahaların 
faaliyetleri ortak bir proje 
çerçevesinde çalışma yapa-
cak, işletme izin alanları yeniden belirlenecektir. Gerekçesi ise 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, rezervin verimli 
bir şekilde değerlendirilmesi, birden fazla ruhsatın birbirine 
mücavir olması gibi kıstaslardır. 

İhale işlemlerinin düzenleyen 30’uncu madde de köklü 
değişikliğe uğramaktadır. Mevcut Yasa’da Arama Ruhsatı 
aşamasında, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk 
edilmiş veya taksir edilmiş olanlar, Resmi Gazete’de yayımla-
narak ihaleye açılmakta, ilan süresi içinde başvuru olmaması 
halinde de başka bir işleme gerek kalmadan aramalar açık 
hale gelmekte idi. Taslakla, her aşamadaki ruhsat, ihale edil-
meden artık aramalara açılamayacaktır. 

Bir diğer değişiklik, ihale edilecek ruhsat sahasının; cinsi, 
rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihti-
yaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerinde 
açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içer-
mesidir. Böyle bir ihaleye katılacaklar esasen belli sermaye 
gruplarıdır. Bu nedenle artık, düşen ruhsatları kollayarak 
kapatma durumu kesinlikle ortadan kalkacaktır. Nitekim, bu 
ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma 
şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve 
süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer 
hususlar şartname ile belirlenebilecektir. 

Teknik nezareti düzenleyen 31’inci maddede düşünülen 
değişiklik, kaynak tuzlaları hariç, işletme faaliyetlerinin 
maden mühendisi nezaretinde yapılacak olmasıdır.

Mücbir sebeplerle geçici tatili düzenleyen 37’nci madde 
değişikliğe uğramakta; Mücbir sebep veya beklenmeyen 
haller dolayısıyla işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçici 
olarak tatilinde ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel 
Müdürlükçe karar verilebilir, hükmü; Mücbir sebep veya bek-
lenmeyen haller dolayısıyla işletme izni alınmasını müteakip 
üretim faaliyetine geçilen işletme ruhsat sahalarında faali-
yetin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine 
Genel Müdürlükçe karar verilebilir, kuralı getirilmektedir.

Değişiklik sonucu artık, işletme ruhsat sahipleri, beklenme-
yen haller dolayısıyla geçici tatil talep edemeyeceklerdir.   
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Bu değişiklik, beklenmeyen hallerin tanımına uymamak-
tadır. İşletme izni almak için zorunlu izinleri süresinde 
alamayan ruhsat sahipleri, ilgili mevzuat gereğince 
diğer kurumlardan alınması gereken izinleri alamama-
ları halinde geçici tatil talep edemeyecekler, işletme 
ruhsatlarının iptali de kaçınılmaz hale gelecektir. Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü taslakta öngörülen değişikliği 
zaten uygulamakta ancak Mahkemeler Genel Müdürlük 
işlemlerini iptal etmekte, Yüksek Mahkeme de kararları 
onamakta idi. Taslak yasalaşırsa zorunlu izinleri ilgili mev-
zuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından üç yıl içinde 
alamayan ruhsat sahiplerinin işletme ruhsatlarını kurtarma 
durumu ortadan kalkacaktır. Ayrıca, Yasada öngörülmeyen 
bazı izinlerin de arandığı vakıadır. Örneğin Başbakanlık 
Genelgesi gereği Başbakanlıktan uygun görüş alınması, 
zorunlu izinleri tamamlayan ruhsat sahiplerinden bazı 
illerde Valilik Uygun görüşü istenmesi gibi durumlarda, 
ruhsat sahibinin işletme ruhsatının iptali kaçınılmaz hale 
gelecektir. Aktardığımız nedenlerle, Mücbir sebeplerle 
geçici tatil istemini düzenleyen 37’nci maddeye taslakla 
yukarıda aktarılan şekilde değişiklik getirilmesi ruhsat 
güvencesi ortadan kaldıracaktır.

Maden Yasasına EK-9 maddesi eklenmekte, bu maddenin 
yürürlüğe girmesinden itibaren ruhsat teminatlarının irad 
kaydedilmesi işlemleri yerine idari para cezası uygulanır, 
denilmektedir. Ruhsat teminatının irad kaydedilmesi işlem-
lerine karşı idari yargıda dava açılırken, değişiklik sonucu 
adli yargıda dava açılabilecek, görevli Mahkeme de madenin 
bulunduğu yer Sulh Ceza Mahkemesi olacaktır. Sulh Ceza 
Mahkemesi kararlarına temyiz yolu kapalı olup karara yapılan 
itiraza Asliye Ceza Mahkemesi bakmaktadır. Hemen hemen 
her ilçede bulunan Sulh Ceza Mahkemesi ve bu Mahkemenin 
itirazına bakan Asliye Ceza Mahkemesi kararları karşısında, 
içtihat oluşturulması hemen hemen imkânsızdır. Baktığı 
davalar açısından Sulh Ceza Mahkemesinin yargılamasına 
teminat iratlarının bırakılması madencilik açısından olumlu 
bir gelişme değildir.

Maddenin devamında, uygulanan idari para cezalarının 
miktarı konunun önemi göz önünde bulundurularak 10.000 
TL ile 50.000 TL arasında olmak ve bu miktarların her yıl 213 
sayılı Vergi Usul Yasası uyarınca belirlenen yeniden değer-
lendirme oranı nispetinde artırılması koşulu ile uygulamanın 
usul ve esasları ile birlikte Yönetmelikle düzenlenir, kuralı 
getirilmektedir. 10.000 TL - 50.000 TL arasında olacak idari 
para cezaları konunun önemi göz önünde bulundurularak 
Yönetmelikte düzenleneceği şekilde verilecektir. Böyle bir 
uygulamanın nasıl olacağını bu günden kestirmek güç olsa 
da bu konuda yapılacak düzenlemenin madencinin hayrına 
olmayacağı açıktır.

Alınan izinlerin ibraz edilmesi konusuna Taslakta getirilen 
düzenlemede; Yasanın 24’üncü maddesinin 11’inci fıkrası 
gereğince Yasanın 7’nci maddesine göre alınması gerekli 
olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar 

ile ilgili diğer izinlerin süresi içinde alınmasına rağmen Genel 
Müdürlüğe verilmemesi nedeniyle iptal edilen ya da iptal 
durumuna gelen ruhsatlar için bu Yasanın yürürlüğe girme-
sinden itibaren altı ay içinde gerekli izinleri aldığını belgele-
yerek tam olarak Genel Müdürlüğe verenlerin ruhsat hukuk-
ları yürütülür. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir, denilmektedir.

Zorunlu izinleri, süresinde aldığı halde bu izinleri idareye bil-
dirmeyen ruhsat sahibi kanımca zaten ruhsattan vazgeçmiş 
sayılır. Ayrıca, mevcut Yasa, izinlerin üç yıl içinde alınmasını 
öngörmekte ancak bunların üç yıldan önce tamamlanması 
halinde Genel Müdürlüğe verilmesine süre şartı koyma-
maktadır. İzinleri üç yılda alan ruhsat sahibi, üç yıl içinde bu 
izinleri Genel Müdürlüğe vererek mevcut Yasa ile de işletme 
izni almaya zaten hak kazanır. Bu itibarla taslakta böyle bir 
maddenin yer alması kanımca gereksizdir. Nitekim, taslakta 
iptal durumundaki ruhsatların izinleri başlıklı madde incelen-
diğinde yukarıda aktardığımız maddenin ne kadar gereksiz 
olduğu kolayca anlaşılır.

İptal durumundaki ruhsatların izinleri konusunda taslakta yer 
alan geçici madde de; Yasanın 24’üncü maddesinin 11. fıkrası 
gereğince Yasanın 7’nci maddesine göre alınması gerekli 
olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar 
ile ilgili diğer izinlerin süresi içinde alınamaması nedeniyle, 
01.01.2012 tarihinden sonra iptal durumuna gelen ya da 
iptal edilen ruhsatlar için bu Yasanın yürürlüğe girmesinden 
itibaren altı ay içinde gerekli izinleri aldığını belgeleyerek 
tam olarak Genel Müdürlüğe vermeleri halinde ruhsat 
hukukları yürütülür. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir, kuralı 
getirilmektedir.

Yasanın 24’üncü maddesi 11’inci fıkrası ile birlikte uygula-
nan Geçici 16’ncı madde uyarınca zorunlu izinleri 5995 sayılı 
Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde ala-
mayan işletme ruhsatlı sahalar, 25.06.2011 tarihi itibarıyla 
iptal durumuna düşmüştür. Taslakta öngörülen, 01.01.2012 
tarihi, bu ruhsatların iptalini ortadan kaldıracak nitelikte 
değildir. En azından bu tarihin 25.06.2011 tarihi olması, 
işletme ruhsat sahiplerini rahatlatacaktır. Bir diğer konu, 
zorunlu izinlerin tam olarak tamamlanması halidir. Zorunlu 
izinler Yasada; ÇED, mülkiyet ve İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlüğün kayıtlarına 
işlenmiş alanlar ruhsat verilmesi aşamasında zaten değer-
lendirilmektedir. Ancak, işletme ruhsatı alınması sırasında 
Genel Müdürlüğün kayıtlarında olmayan, zorunlu izinlerin 
alınması sırasında kayıtlara işlenen alanları ruhsat sahibinin 
bilmesi olanaksızdır. Bu itibarla Yasanın zorunlu kıldığı üç 
izin belgesini alan ruhsat sahibinin işletme izni istediği 
sırada ortaya çıkan Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş 
alanlar dolayısıyla izinleri tam olarak tamamlamadığı gerek-
çesiyle, işletme ruhsatının iptali yine gündeme gelecektir. 
Taslağın bu şekliyle Yasalaşması halinde ruhsat sahibine 
işletme ruhsatı verilmesi aşamasında olmayan, daha sonra 
Genel Müdürlük kayıtlarına işlenen alanlar konusunda bilgi 
verilmesi gerekecektir. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

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

Eyl. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

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

Eyl. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

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

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

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

Eyl. 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)

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

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

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

Eyl. 2014 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

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

ton = 1000 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram  
tr. oz: (troy ons) = 31,1 gram. 
şişe: 76 pound = 34,47 kilogram

dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik  ton ünite
USD: ABD Doları

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

CM
E G

roup

8.Eki.14 Altın 1197,30 -0,03 1197,70 USD / tr. oz

8.Eki.14 Gümüş 17,16 -12,76 19,67 USD / tr. oz

8.Eki.14 Platinyum 1233,00 -9,80 1367,00 USD / tr. oz

8.Eki.14 Rodyum 1325,00 26,19 1050,00 USD / tr. oz

8.Eki.14 Palladyum 757,00 6,32 712,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim London M

etal Exchange

8.Eki.14 Aluminyum 1883,00 6,32 1771,00 USD / ton

8.Eki.14 Bakır 6665,00 -9,77 7387,00 USD / ton

8.Eki.14 Çinko 2250,50 6,91 2105,00 USD / ton

8.Eki.14 Kalay 20395,00 -10,55 22800,00 USD / ton

8.Eki.14 Kurşun 2080,00 -7,14 2240,00 USD / ton

8.Eki.14 Nikel 16270,00 16,09 14015,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

N
orthernM

iner

30.Eyl.14 Antimuan 9100,00 -3,19 9400,00 USD / ton

30.Eyl.14 Bizmut 12,70 42,70 8,90 USD / lb.

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

30.Eyl.14 İridyum 600,00 44,58 415,00 USD / tr. oz

30.Eyl.14 Kadmiyum 0,95 2,15 0,93 USD / lb.

30.Eyl.14 Kobalt 15,75 26,00 12,50 USD / lb.

30.Eyl.14 Magnezyum 2550,00 -12,07 2900,00 USD / ton

LM
E

30.Eyl.14 Manganez 2250,00 -4,26 2350,00 USD / ton

30.Eyl.14 Molibden 23500,00 -7,11 25300,00 USD / ton

30.Eyl.14 Rutenyum 61,00 7,02 57,00 USD / tr. oz

30.Eyl.14 Selenyum 26,00 -7,14 28,00 USD / lb.

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

U
XC

30.Eyl.14 Tungsten 360,00 -7,69 390,00 USD / ton

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

30.Eyl.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
En Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu

Firma Tanıtımınız ile Rehber’de Yer Alabilmek İçin:
www.mtrehber.com/rehberekayit

bilgi@mtrehber.com
03124821860

MT Rehber, Bir Madencilik Türkiye Dergisi Hizmetidir. 
MT Rehber 2015’ten itibaren 2 yılda bir çıkarılacaktır.



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 03.10.2014

IHLAS 0,42 0,28 -33,33 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 7,18 1,34 -81,34 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,12 1,73 -44,55 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,15 2,8 30,23 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 25,90 27,15 4,83 İZOCAM AŞ

KCHOL 8,80 10,35 17,61 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 248,00 238,50 -3,83 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 2,42 1,74 -28,10 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 22,20 16,15 -27,25 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,91 2,78 45,55 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 3,38 2,6 -23,08 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,06 2,10 98,11 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,05 3,29 60,49 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,71 0,6 -15,49 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,26 4,86 14,08 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 9,22 9,54 3,47 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,92 3,99 -18,90 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,97 3,11 4,71 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,72 2,97 9,19 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,60 3,94 51,54 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,54 2,54 0,00 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,96 4,51 -24,33 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 0,78 0,85 8,97 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 03.10.2014

ADANA 3,61 4,78 32,41 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,57 3,29 28,02 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,56 0,63 12,50 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 53,50 48,55 -9,25 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 11,80 13,85 17,37 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 14,45 15,75 9,00 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 1,92 1,64 -14,58 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 27,70 27,3 -1,44 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 2,47 3,97 60,73 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,19 2,65 122,69 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 5,66 6,69 18,20 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,13 5,42 31,23 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,16 3,48 10,13 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,71 0,66 -7,04 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,11 1,94 74,77 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 11,40 14,7 28,95 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 32,70 31,75 -2,91 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 6,04 7,5 24,17 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 5,96 7,63 28,02 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,74 3,57 30,29 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,58 4,15 60,85 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 47,60 54,2 13,87 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,28 4,02 -6,07 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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

23 Ekim Yeni Maden Teknolojileri ve Maksimum Fayda Sağlama Semi-
neri, Ankara, www.madencilik-turkiye.com/mtetkinlik

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 2014, 6. Madencilik, Maden Maki-
ne ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı, İstanbul www.tuyap.com.tr

1 - 5 Aralık Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenlşiği Konferansı 
ve Sergisi, İstanbul tmder.org.tr

10-11 Aralık "Social License to Operate" Workshop, Ankara, 
www.madencilik-turkiye.com/mtetkinlik

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

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

18 - 19 Mart 14. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz (TUROGE) Konferansı, 
Ankara, www.turoge.com

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

6 - 10 Mayıs KOMATEK 14. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve 
Aletleri İhtisas Fuarı, Ankara, www.sada.com.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

27 - 29 Mayıs IPETGAS 2015, Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal 
Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, www.ipetgas.org

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

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

8 - 9 Kasım 7. Yıllık Altın Yatırım Sempozyumu 2014 (7th Annual Gold In-
vestment Symposium 2014) Sidney, Avustralya symposium.net.au/gold/

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
9 - 12 Şubat Afrika Madencilik Yatırımları Indaba (Investing in African 
Mining Indaba) Cape Town, Güney Afrika www.miningindaba.com

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

24 - 26 Şubat 21. Boksit ve Aluminyum Konferansı (21st Bauxite and 
Alumina Conference) Miami, ABD www.metalbulletin.com

1 - 4 Mart PDAC 2015 (PDAC Prospectors and Developers Association 
2015) Toronto, Kanada www.pdac.ca/convention

11 - 14 Mart ConMach Nijerya Fuarı (ConMach Nigeria Expo) Lagos, 
Nijerya, www.conmachnigeria.com

12 - 15 Nisan Zorlu Ortamlarda Madenler için Su Çözümleri (Mine 
Water Solutions in Extreme Environments 2015) Vancouver, Kanada, 
www.minewatersolutions.com

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

27 - 29 Nisan Kömür Hazırlama Konferansı 2015 (Coal Prep 2015 Con-
ference) Lexington, ABD www.coalprepshow.com

23 - 30 Mayıs ALTA 2015 Nikel - Kobalt - Bakır, Uranyum - NTE ve Altın 
- Değerli Metaller Konferansı ve Sergisi (ALTA 2015 Nickel-Cobalt-Cop-
per, Uranium-REE and Gold-Precious Metals Conference & Exposition) 
Perth, Avustralya www.altamet.com.au

1 - 3 Haziran Maden Kapatma (Mine Closure 2015) Vancouver, Kana-
da, mineclosure2015.com

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



ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel    : (0) 216 528 22 00
Faks : (0) 216 365 29 44 
E-mail : ugur.yasa@tr.abb.com

CLMD Serisi güç kondansatörleri
Verim ve kalite

Günümüzde hızlanarak artan talep ile birlikte, enerjinin verimli ve kaliteli 
üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi de hayati önem kazanmıştır. 
ABB, 60 yılın üzerindeki kondansatör üretim tecrübesi ve 1974 yılında 
üretip pazara öncülük ettiği dünyadaki ilk kuru tip kondansatör teknolojisi 
ile alçak gerilim güç kalitesi konusunda kullanıcılarına en son teknolojiyi 
sunmaya devam ediyor. CLMD Serisi ABB alçak gerilim güç 
kondansatörleri, benzersiz mekanik ve elektriksel tasarımı ile rakipsiz 
olduğunu kullanıldığı her uygulamada yeniden kanıtlamaktadır.

ABB - 3E Elektrotek 195x270 mm © Copyright 2012 ABB. All rights reserved.
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Türk Maden Endüstrisinin En Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu

Firma Tanıtımınız ile Rehber’de Yer Alabilmek İçin:
www.mtrehber.com/rehberekayit

bilgi@mtrehber.com
03124821860

MT Rehber, Bir Madencilik Türkiye Dergisi Hizmetidir. 
MT Rehber 2015’ten itibaren 2 yılda bir çıkarılacaktır.

Reklam 
ezervasyon

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

Sayfa Firma
33, 131 ABB Türkiye / abb.com.tr

93 Altınbilek / abms.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

115 Ant Group / antgroup.com.tr

25 Argetest / argetest.com

55, 73, 109 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

5, 9, 68, 69 Barkom / barkomltd.com

49 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

111 Çayeli Bakır / first-quantum.com

23 Daniels Company / daniels-wv.com

123 DMT / dmt.de

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

29 DRA / draglobal.com

121 Draeger / draeger.com.tr

47 ECS Kimya / ecskimya.com

31 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

Sayfa Firma
63 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

127 Esit Elektronik / esit.com.tr

101 FKK / fkk.com.tr

21 GMS / globalmagnetgroup.com

89 Haus / haus.com.tr

19 InterGEO / intergeoservices.com.tr

97 İntermobil / intermobil.com.tr

117 Karma Makina / karmamakina.com

53 Kayen Sondaj / kayensondaj.com

105 Ketmak / ketmak.com

85 Labris / labris.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Martin / martin-eng.com.tr

57 Metrans / metrans.com.tr

11 Metso / metso.com

87 MineRP / minerpsolutions.com

41 Minerva Müh. / minervamuhendislik.com

65 New Wisdom / wisdom.hk

Sayfa Firma
113 Otkonsaş / otkonsas.com

81 Pena Maden / penamaden.com

119 Petrofer / petrofer.com.tr

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

51 Putzmeister / putzmeister.com.tr

35 Ridgid / ridgid.eu

103 Sandvik / sandvik.com

Ön Kapak Saygılı Rulman / saygilirulman.com.tr

43 Shell / shell.com.tr

37 Sika / sika.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

82 SRK Danışmanlık / srkturkiye.com

95 Süzerteks / suzerteks.com.tr

26, 27 TMD / tmder.org.tr

45 Victaulic / victaulic.com

7 Weir Minerals / weirminerals.com

91 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

67 Yünel / yunel.com

71 Zitron / zitron.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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