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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.”

Engin Kayac›k
Y›lmazlar Madencilik
  Makine Bak›m fiefi

SPHEEROL HD ‹LE
B‹R EKSKAVATÖRDE SENEDE
¨30.000 TASARRUF!

6 KAT
DAHA UZUN
GRESLEME
ARALI⁄I





Bu Ay
Sandvik 

Roadheader MR340: 
Sandvik, benimsediği 
ilkeler doğrultusunda 

ülkemizde de
önemli işlere imza 

atarken sektörün 
gelişmesine katkı 

sağlıyor.
Özellikle ülkemizde 

kullanılan Sandvik 
makine ve 

ekipmanları
ile şirket, sektöre 

teknolojik bir devrim 
yaşatıyor.
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Soma’da Yapılması Gerekenler

Yüksek Kalorifik Değerli Kömürler için 

Türkiye ve Dünyada Görünüm

JORC Kodu ve Türkiye’deki Kaynak/Rezerv 

Sınıflandırmasına Etkileri

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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Soma faciasının halen dumanı tüterken, Karaman faciası gerçekten ülkemize büyük acı verdi. 
Her basit kaza sektörümüzün canını yakarken, belki de dünya literatürüne geçecek cinsten olan 
bu kazalar bizleri daha da derinden etkiledi. Bu yazı hazırlandığı sırada, kazanın üzerinden geçen 
22 günde Karaman’da 10 madencimizin cansız bedenlerine ulaşılmış, 8’ine ise henüz ulaşılama-
mıştı. Umuyorum Elbistan'da olduğu gibi cenazelere ulaşılamadığı bir durum ortaya çıkmaz ve 
en azından acılı aileler yaslarını, daha büyük bir acı içerisinde tutmak zorunda kalmazlar.

Sektörümüzün üzerinde gezinen kara bulutları aslında başımıza kendimiz topladık. Yıllardan 
beri süregelen “görmezden gelmeler” ve “bize bir şey olmaz” mantığındaki yaklaşımlar bu 
kazalara zemin hazırladı. Ancak hepimiz görüyoruz ki yeni kazaların önlenmesi elimizde. 
Patronundan işçisine güvenlik kültürünü benimseyerek dünya standartlarında iş güvenliği 
kurallarına uyulduğunda, yeni faciaların yaşanma riski inanılmaz şekilde azalacaktır. 

Yaşanan faciaların ardından Kasım ayı içerisinde Hükümet tarafından bir iş güvenliği 
paketi açıklandı. Paket genel olarak olumlu bir görünüme sahip olmakla birlikte beklen-
tileri yeterince karşılamadığı söylenebilir. Olumlu olan taraflardan bazıları, daha önce hep 
önerdiğim bir sistem olan, ceza uygulamalarının yanında ödül sisteminin de getirilmek 
istenmesi ve maden aramalarına teşvik planlanması oldu. Olumsuz bulunan en önemli 
konu ise şirketlerde çalışan iş güvenliği uzmanlarının ücretlerini, denetledikleri şirketler-
den almaları konusunda bir değişiklik yapılmaması oldu. Hepimizin malumu olduğu üzere 
maaşını aldığı şirketi denetleyen uzmanın, sağlıklı bir denetim yapma şansı çok düşüktür. 

Yeni iş güvenliği uygulamaları genel olarak olumlu olmakla birlikte kesinlikle yeterli 
olmayacaktır. Medyatik bir sosyal güvenlik uzmanının altını çizdiği şekilde, yeni paket 
sonrası tüm sektörlerde yılda 1700 değil de 1300 kişi hayatını kaybedip, iş kazalarındaki 
birinciliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yapılması gereken ise yaraya merhem sürüp 
iyileşmeyi beklemek yerine uzmanların kontrolünde köklü bir tedavi yöntemi uygulaya-
rak yarayı iyileştirmektir. Bu da ancak çok köklü değişikliklerle gerçekleştirilebilir.

Sektör iş güvenliğine odaklanmışken, yine Soma’da, Yırcalı köyünde yaşanan bir diğer 
olay ise sektörü ayrı bir açıdan zedeledi. Yırcalı’da özel bir şirket tarafından yapılması plan-
lanan termik santral ve santrale ait maden ocaklarının bulunduğu bir alanda gerçekleştiri-
len ağaç kesimleri, ülke genelinde infiale yol açtı. Yöre halkının bu denli tepkili olduğu bir 
sahada proje kapsamında yapılan alelacele ağaç kesimleri, sadece yörenin değil tüm ülke 
halkının yoğun tepkisine neden oldu. Ağaçları taşıma imkânının söz konusu olabildiği bir 
durumda iş makineleri ile ağaçların sökülüp atılması, biz madencileri de fazlasıyla üzdü. 

Madencinin doğayla olan barışıklığına uygun olmayan bu tür faaliyetler her şeyden 
önce sektörümüze zarar vermektedir. Bu yüzden endüstriyel tesislerin kurulması ve üre-
tim yapılması kadar önemli olan en önemli konu, çevreye duyarlı olmak ve halka hassas 
yaklaşımlar sergilemektir. Hatta bu yaklaşımlar madencinin boynunun borcudur!

Bu tür durumlarda atılacak adımları şirketlerin defalarca gözden geçirmesi ve konuya 
bilimsel olarak yaklaşması çok önemli. Bu kapsamda organize ettiğimiz ve 10-11 
Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “İşletmeler için Sosyal İzin Atölye 
Çalışması” etkinliğimizde “Sosyal İzin” ve “Halka İlişkiler” konuları bilimsel olarak ele 
alınacak. Özellikle maden arama ve üretim şirketlerinin hedeflendiği etkinlikte yabancı 
uzmanlar tarafından şirketlere yol gösterilecek. Etkinliğimizle ilgili bilgi almak için    
etkinlik@madencilik-turkiye.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Sektörümüz üzerindeki kara bulutları dağıtmak elimizde. Yeter ki insana ve çevreye 
duyarlı olalım… 
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İş Güvenliği Paketi, Başbakan 
Davutoğlu Tarafından Açıklandı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yaptıkları çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. 
Davutoğlu basın toplantısında ‘Sosyal Güvenlik Reformu’nu 
hayata geçirdiklerini açıklarken ‘İş Güvenlik Paketi’ni Kasım ayı içe-
risinde Meclis’e vereceklerini söyledi. Davutoğlu, madencilik sek-
törüne dair gerçekleştirilecek değişiklikleri ise şu şekilde sıraladı:

 • Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışana, mesleki 

yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

 • Yaptırımlarda ödül - ceza dengesi getirilecek, iş kazası olmayan iş 

yerleri ödüllendirilecek. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki 

bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa işsizlik primi %2 değil %1 

olarak tahsil edilecek. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş 

yerinde %2 değil %3 olacak.

 • İdari para cezalarına ciddi artışlar getirilecek.

 • Kimseye üretim zorlamasında bulunulmayacak.

 • Rödovans sözleşmeleri 15 yıldan az olmayacak şekilde yapılacak.

 • Kamuda rödovans olacak ancak bütünüyle başka işverene devre-

dilemeyecek. Özel sektörde rödovans olmayacak.

 • Acil durdurma halleri müfettiş inisiyatifine bırakılmadan karar alınacak.

 • Yer altı planlarının üç boyutlu hazırlanması zorunlu olacak.

 • Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan işverene idari 

para cezası verilecek.

 • Madenler iki yoldan yer üstüne bağlanacak.

 • İş verenin ölümlü iş kazasında kusuru bulunması halinde, TCK'ya 

göre alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerin-

den men edilecek.

 • Yer altı maden işlerinde çalışanların nerede bulunduğu yanındaki 

çiple kontrol edilecek.

 • Maden çalışmalarında her aşama elektronik ortamda kayde-

dilecek. Bilgiler bilgisayara işlenecek. Aynı anda Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı'na bilgiler geçilecek. An be an durum takip 

edilebilecek.

 • Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği teftişleri 

görüntülü ve fotoğraflı olacak. Müfettişler bizzat görüntüleyecek. 

Acil durumlarda çıkış için fosforlu hayat hattı yapılacak.

 • Yılda bir olan acil durum plan ve tatbikatları altı ayda bir yapılacak. 

Tatbikat yapılıp bildirimle yetinilmeyecek. Sadece madenlerdeki 

şikâyetleri değerlendirmek için ayrı bir hat kurulacak.

 • Maden şirketleri, geçiş sürecinde çalışanlarına hayat sigortası 

yapacak. Tüm madenlerde bu sisteme geçilecek.

 • Maden sahalarının denetimi ve faaliyetlerinin izlenmesi bağımsız 

kuruluşlar tarafından yapılacak.

 • Ruhsat sahiplerinden toplanan harç bedelleri, ruhsat bedeli 

altında tek kalemde toplanacak. Çeşitli bakanlıklar ayrı bedeller 

alınca bürokratik işler arttığı için bunlar tek bir ruhsat bedeli adı  

altında tek kalemde toplanacak.

 • Ruhsat bedelinin bir kısmı, faaliyeti biten ve devam eden maden-

lerin rehabilitasyonu için kullanılacak.

 • Küçük işletmelere devlet katkısı konusunda kolaylık sağlanacak.

 • Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturulacak. 

Maden arama konusunda arama şirketlerinin ve milli kapasitenin 

artırılmasına çalışılacak. Yurtdışında arama yapan kuruluşların da 

teşvikleri artırılacak.

 • Maden işletmelerinde görev alacak teknik personelin niteliklerine 

yönelik eğitimler yapılacak.

 • Ruhsat harçları madenin büyüklüğüne göre yeniden değerlendirilecek.

 • Madenin değeri borsadaki iniş çıkışa ve uluslararası piyasadaki 

değere göre belirlenecek.

 • Maden arama çalışmaları için keşif mekanizmaları oluşturulacak.

 • Maden işletme ruhsatı verirken mali yeterlilik şartı getirilecek.

 • Maden işletme projelerinin yüksek standartlarda hazırlanması için 

gerekli düzenlemeler yapılacak.

 • Maden işletmelerinde görev alacak personelin niteliklerini yük-

seltmek için gerekli eğitimler yapılacak. 

Kasım 2014

Alkim, Ar-Ge Faaliyetlerine Devam Ediyor
Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'nın en büyük 
sodyum sülfat üreticisi olan Alkim Alkali Kimya şirketi, hazırladığı 
bir rapor ile Ar-Ge ve yatırım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
Cihanbeyli - Bolluk tesislerindeki Ar-Ge faaliyetleri kapsa-
mında 3 tesirli evaparasyon sistemiyle beraber santrifüjleme, 
paketleme ve kurutma ünitelerinin yapım çalışmaları ile yatı-
rım faaliyetlerini devam ettiren şirket, yapılan çalışmalarla sis-
temde yüksek kalite ve saflıkta magnezyum klorür solüsyonu, 
payet, magnezyum hidroksit, magnezyum oksit ve potasyum 
klorür üretecek. Magnezyum oksit endüstride çok geniş bir 
alanda kullanılmakla birlikte en yoğun olarak refrakter sana-
yinde, hayvan yemi üretiminde ve magnezyum oksit esaslı 
yapı malzemelerinde kullanılıyor. 
Ayrıca Çayırhan glauberit madeninin mekanik yöntemle işlen-
mesi konusunda Ar-Ge çalışmalarına başlandığını aktaran 
şirket bölgede pilot tesis yapımına devam edildiğini açıkladı. 

Şirket, 2014’ün ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği yatırım 
harcamaları toplamını 4,11 milyon TL olarak belirtirken, Afyon 
Acıgöl kenarında yer alan Koralkim Sodyum Sülfat Tesisi’nde, 
Konya Bolluk Gölü sahilindeki Sodyum Sülfat Tesisi’nde ve 
Ankara Çayırhan Sodyum Sülfat Üretim Tesisi’nde daha verimli 
ve rasyonel çalışılması için ihtiyaç duyulan yatırımlara her 
dönem olduğu gibi bu dönemde de devam edildiğini vurguladı. 
Eskişehir’de bir de krom madeni bulunan şirketin, yapımına 
başlanacak krom zenginleştirme tesisi ile ilgili tüm yasal izin-
lerin alınarak hazırlıkların tamamlandığını ve rezerv belirleme 
çalışmaları bitmiş bölgelerde, hava şartlarının elverdiği ölçüde 
cevher üretimine yeniden başlanacağı öğrenildi. Diğer bölge-
lerde arama ve rezerv tespit çalışmalarını da sürdüren şirketin, 
cevher zenginleştirme prosesine ait ana makine ve ekipman 
parkı satın alımlarını büyük ölçüde tamamlandığı ve montaj 
aşamasına gelindiği öğrenilenler arasında. 

Ekim 2014



Warman WBH çamur pompası
Warman santrifüjlü çamur pompalarının 
en yeni üyesi, sizlere daha yüksek verim, 
aşınmaya karşı daha uzun ömür, ve 
bakım kolaylığı sunuyor. Geleneksel 
pompalara göre ihtiyacınıza uygun 
olarak geliştirilmiş yeni dizaynı ile 
Warman AH ve WBH verimliliğinizi 
arttırırken maliyetlerinizi düşürür.
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Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madencilik ve 
Park Elektrik’in 3Ç Faaliyet Raporları Açıklandı
Koza Altın İşletmeleri tarafından yayınlanan 2014 yılı üçüncü çeyrek (ilk 

dokuz aylık) faaliyet raporuna göre şirket, ilk dokuz ayda 253.668 ons 

altın üreterek 680,3 milyon TL gelir elde etti. 2013 yılının aynı döneminde 

Koza Altın, 242.459 ons altın üretirken 662,6 milyon TL gelir elde etmişti. 

Şirket tarafından verilen bilgiye göre, 2014 yılının ilk dokuz ayında elde 

edilen net dönem kârı ise 338,8 milyon TL olurken 2013 yılının aynı döne-

minde net dönem kârı 358,8 milyon TL olarak gerçeklemişti.

2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde gerçekleştirilen toplam altın üreti-

minde ortalama tenörü 5,60 g/t iken, 2013 yılı dokuz aylık döneminde 

üretilen altının ortalama tenörü ise 5,96 g/t olmuştu. Yine 2014 yılının 

ilk dokuz ayında işletmelerden 4,21 g/t ortalama tenör ile 116 koz 

gümüş üretimi yapılırken, 2013 yılının aynı döneminde 4,68 g/t orta-

lama tenörlü 125 koz gümüş üretimi gerçekleşmişti.

Şirketin verdiği bilgiye göre dört ayrı madende üretim yapılırken, 

üretimler; Ovacık (yer altı işletmesi), Çukuralan (açık ocak ve yer altı 

işletmesi), Kaymaz (açık ocak işletmesi - Kaymaz’da yer alan açık ocak 

işletmesinin devamı için gerekli olan geçici faaliyet belgesi, Çevre 

Bakanlığı tarafından verilmemesi nedeniyle yeni sahalarda açık ocak 

faaliyetine başlanamamıştır. Tesise cevher mevcut stoklardan bes-

lenmektedir.) ve Himmetdede projesinde de deneme amaçlı ilk altın 

üretimi gerçekleştirilmiştir.

Himmetdede projesinde yığın liç etap 1 kısmının ve ADR tesisinin 

inşaatının tamamlanmasını takiben test üretimine başlanmış olup ilk 

altın dökümü 19 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Himmetdede 

projesinin kırma eleme bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları 2014 yılı 

ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır. Gerekli olan izinler için başvurular 

yapılmış, belirtilen süreçlerin 9 Haziran 2014 tarihinde tamamlanma-

sına rağmen Çevre Bakanlığı tarafından geçici faaliyet belgesi veril-

memesi nedeniyle işletme üretime başlayamamıştır.

Mastra işletmesinde ise orman ve patlayıcı madde depolama, kul-

lanma izinlerinin alınamaması nedeniyle üretim durdurulmuştur.

Şirket, Türkiye genelinde 56 işletmeye ve 299 arama ruhsatına sahip oldu-

ğunu belirtirken, Ağrı’da yer alan Mollakara ve Orta Anadolu’daki projele-

rinde ise arama - geliştirme fizibilite çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Park Elektrik
Şirket 01.01.2014 - 30.09.2014 tarihleri arasında 169.426.777 TL net 

satış gerçekleştirirken, bu hasılatın 156.712.723 TL’sini bakır, 11.587.475 

TL’sini asfaltit, 1.126.579 TL’sini diğer satışlar oluşturdu. Geçen yılın 

aynı döneminde gerçekleştirilen 201.795.861 TL tutarındaki toplam 

hasılata göre % 16 düşüş gerçekleşti.

Park Elektrik’in Siirt Madenköy’de faaliyet gösteren bakır işletmesinde 

konsantre bakır üretimi 2013 yılının ilk dokuz ayında 75.084 WMT iken, 

2014 yılının ilk dokuz ayında % 10,4’lük bir düşüş yaşayarak 67.223 WMT 

olarak gerçekleşti. Konsantre bakır satışları ise 2013 yılının aynı dönemine 

göre % 15,7’lik bir düşüş yaşayarak 74.261 DMT’den 62.558 DMT’ye indi.

Asfaltit madeni ise yılın ilk çeyreğinde Silopi Elektrik A.Ş.’ye devre-

dildiğinden üretim ve satış, mali tablolara ilk çeyrek sonuçları olan 

101.600 ton olarak yansıtıldı.

Koza Anadolu Metal Madencilik
Koza Anadolu Metal Madencilik, 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruh-

satlarla Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket 2014 yılı üçüncü çeyrek net dönem kârını 283.036 TL olarak 

açıklarken geçen yılın aynı dönemine göre net dönem kârında % 

12,2’lik düşüş yaşandı. Şirketin 2013 yılı net dönem kârı 322.576 TL idi.

Şirket, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde Niğde/Çiftehan çevresinde, 

Balıkesir/Sağırlar, Elazığ/Maden, Diyarbakır/Çüngüş ruhsatları ile Koza 

Altın’a ait Kütahya/Simav, Giresun/Dereli, Erzincan/Üzümlü/Peteriç 

köyünün kuzey kesimlerini içine alan ruhsatında ve Konak/Giresun 

projesinde arazi çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş/Türkoğlu’nda bulunan 200901261 ve 200901262 

no.lu ruhsatlar da maden potansiyeli görülemediği için bu sahalar 

şirket tarafından terkedildiği belirtildi. 

Ekim 2014

İhlas Madencilik, Yatırımları 
için Faaliyetlerini Sürdürüyor
Özellikle metalik madenler konusunda faaliyetlerini yürüten İhlas 
Madencilik, 2014’ün ilk 9 ayına ait faaliyet raporunu kamuoyu ile 
paylaştı. Şirketin yayınladığı rapora göre mevcut maden saha-
larında rezerv tespit çalışmalarına 2013 yılı içerisinde de devam 
ederek 29 sahada jeofizik çalışmalar yapan şirket, şu an itibariyle 
81 saha için işletme ruhsatı talebinde bulunmuş durumda. 2014 
yılı içinde öncelikle Bayındır çinko - kurşun tesisinin kapasite art-
tırma yatırımının ve Salihli’de bulunan ruhsat alanındaki polime-
tal yatırımının hayata geçirilmesi ve Elbistan’daki enerji santrali 
yatırımı ile ilgili ön hazırlıkların tamamlanmasını planlayan İhlas 
Madencilik, bu kapsamdaki çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldü-
ğünü belirtiyor. İşletme müracaatlarının sonuçlarına göre diğer 
sahalarındaki rezerv tespit ve geliştirme çalışmalarına da devam 
edeceğini bildiren şirket, diğer yatırım projelerini 2014 yılı ve 

sonrası çalışma programına dâhil edilebilecek. 
İhlas Madencilik, 2013 yılı içinde Salihli polimetal sahası 
için fizibilite çalışmalarını tamamlamış ve yatırım bütçesini 
çıkarmıştı. İşletme izni için gerekli makamlara izin müracaat-
larını yapan şirket ilgili makamlardan yanıt bekliyor. Şirketin 
iştiraki olan Mir İç ve Dış Ticaret’e ait Bayındır bölgesindeki 
iki adet çinko - kurşun işletme ruhsatlı sahası içinde ise 500 
ton/ay kapasiteli konsantre çinko - kurşun üretimi için fizibi-
lite çalışmaları tamamlayan ve bütçe çıkaran şirket, sahalar 
içinde rezerv arama ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 
Çanakkale ili Kalkım beldesi sınırları içerisinde bulunan IV. 
Grup maden sahasını rödovans karşılığı işletmek üzere Oreks 
Madencilik’e veren İhlas Madencilik’in süre sonunda yeniden 
uzatma opsiyonu bulunuyor. 

Kasım 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.

Soma Faciası İçin 301 Kez 
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi
Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından 
Soma Cumhuriyet Savcılığı’nın 6 aydır yürüttüğü soruş-
turma kapsamında hazırlanan fezleke, Akhisar Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderildi. Fezlekede, Soma Kömür İşletmeleri 
AŞ üst yönetiminden olayla ilgisi olduğu düşünülen kişilerin 
‘kasıtla adam öldürme ve yaralama’ suçunu işledikleri belirti-
lerek, 301 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmaları 
istendi. Savcılık tarafından diğer şirket çalışanları için de 

‘taksirle adam öldürmek’ suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezası talep edildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre 13 Mayıs 2014 tari-
hinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Soma Eynez Kömür 
Madeni’nde meydana gelen facianın ardından yürütülen 
soruşturma kapsamında, 45 kişinin isminin şüpheli olarak 
fezlekede yer aldığı iddia ediliyor. 

Kasım 2014

2. Jeotermal Fuarı 22 – 24 Ocak’ta Ankara’da
Türkiye’de ikinci kez düzenlenecek olan Jeotermal Fuarı, 
22 – 24 Ocak 2015 tarihlerinde Ankara’da ziyaretçileriyle 
buluşacak. Demos Fuarcılık tarafından organize edilen 
2.Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı  - 
EXPO GEOTHERMAL, Başkent’te ATO Congresium’da sek-
tör temsilcilerini ağırlayacak. 3 gün sürecek olan fuarda 
Kosgeb desteği de olacak.
Dünya’da Jeotermal enerjinin kullanımı bakımından 
7.sırada bulunan ülkemizde, bu denli önemli bir enerji-
nin kullanımının yaygınlaşması, hem günümüz hem de 

gelecek kuşaklar için büyük bir önem taşımaktadır.
Özellikle sanayi alanında daha fazla enerjiye ihtiyaç duy-
duğumuz bu günlerde, yeni jeotermal sahalarının açılması 
ve buralara enerji tesisleri yapılması artık zorunlu hale gel-
miştir. Devlet destekli projelerin de çoğaldığı bu günlerde 
yeni tesisleri inşa eden firmalar, buralarda kullanılacak 
ekipmanları üreten kuruluşlar için Expo Geothermal, ideal 
bir platform niteliğinde.
22 – 24 Ocak 2015 tarihlerindeki 2. Jeotermal Fuarı’na 
katılmak için ayrıntılı bilgi: www.demosfuar.com.tr

Kasım 2014

Koza, Lonmin Plc ile Ortaklığını Resmileştirdi 
Koza Altın İşletmeleri AŞ’ye bağlı ortaklık Koza Ltd., Kuzey 
İrlandalı Lonmin Plc. iştiraki Lonmin Limited ile altın ve gümüş 
arama faaliyeti yapılması konusunda ortaklık (joint venture) 
anlaşması imzaladığını kamuoyuna duyurdu.
Koza Altın İşletmeleri AŞ’nin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifa-
deler kullanıldı: “Bu anlaşma çerçevesinde bölgede maden 
arama ve jeoloji çalışmaları ve bu çalışmaların finansmanı 
yürütülecektir. Çalışmalar sonucunda madenin geliştirmesi 
ve/veya işletilmesi için kurulacak şirkette Koza Ltd., ilk aşa-

mada % 50 oranında paya sahip olacaktır. Bu oranın % 75'e 
kadar artırılması opsiyonu bulunmaktadır.
Koza Ltd'nin Kuzey İrlanda'daki faaliyetleri hakkında gerekli 
açıklamalar KAP vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.”
Koza Altın İşletmeleri 2014 yılı Mayıs ayında altın ve gümüş 
arama faaliyetleri konusunda Lonmin Plc ile mutabakat anlaş-
ması imzaladığını duyurmuştu. Gelinen noktada Mayıs 2014 
tarihinde iki şirket arasında imzalanan mutabakatın ardından 
ortaklık resmileşmiş oldu. 

Ekim 2014

Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi Birliğinde Yönetim Yenilendi
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliğinin 21 Ekim 
2014 tarihinde yapılan Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu 
ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı 
yenilendi. Birlik tarafından Madencilik Türkiye dergisine 
yapılan açıklamaya göre yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak Ümit Akdur seçildi. Akdur aynı zamanda Altın 
Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
de yürütüyor.
Birliğin yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ise 
aşağıdaki şekilde belirlendi: 

Yönetim Kurulu
1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
2. İç Anadolu Madenciler Derneği
3. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
4. Altın Madencileri Derneği
5. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
6. Türkiye Madenciler Derneği
7. Ege Bölgesi Madenciler Derneği

Denetleme Kurulu
1. Hasan Hüseyin KAYABAŞI (Kurucu Üye)
2. Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi
3. Türkiye Maden - İş Sendikası 

Ekim 2014
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Bakan Yıldız: Uygulama Yönetmeliği 
En Kısa Sürede Yürürlüğe Girecek
14 Ekim 2014’te gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu’nda 
sözlü soru önergelerini yanıtlayan T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'daki maden kazasın-
dan sonra yapılan mevzuat değişiklikleriyle denetimlerin 
sıkılaştırıldığını belirterek, "13 Ekim 2014 itibariyle 145'i 
kömür ocağı olmak üzere toplam 3 bin 335 sahanın faali-
yeti, Maden Kanunu'nun çeşitli hükümleri kapsamında dur-
durulmuştur" dedi.
Madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği konusunda getirilen yeni-
liklerle ilgili soruları yanıtlayan Yıldız, madenlerin en tehlikeli 
iş kolu sınıfında olduğuna işaret ederken, çalışanların sağlığı 
ve güvenlik konusundaki asgari şartların yasa, yönetmelik ve 
tüzüklerde düzenlendiğini belirtti.
Alınan yasal önlemlerden örnekler veren Yıldız, işverene 
çok sayıda yükümlülük verildiğini söyledi. Yıldız, iş kazaları-
nın önlenmesi ve faaliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi 
açısından Madencilik Faaliyeti Uygulama Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapılarak, teknik nezaret görevini üstlenecek 
maden mühendisleri için yer altı maden işletmelerinde en 
az 2, kömür işletmelerinde en az 5 yıl deneyim şartı geti-
rileceğini, teknik nezaretçinin atandığı ve sorumlu olduğu 
ruhsat sahasının faaliyet ve üretiminin 15 günde, yer altı 
işletmelerinin 10 günde, yer altı kömür işletmelerinin 5 
günde en az bir kez denetlenmesi, vardiyalı çalışan işletme-
lerde her vardiyada daimi nezaretçilerin bulundurulması 
hükümleri konulduğunu, yönetmeliğin en kısa sürede 
yayımlanarak, yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından denetimlerin yapıldığını anlatan Yıldız, 
"Bakanlığımız, projeye aykırı faaliyet gösteren ocakların can ve 
mal güvenliğini tehdit eden durum tespit etmesi halinde üretim 
faaliyetleri durdurulmaktadır. Bu kapsamda, denetim faaliyetleri 
sıkılaştırılmış, 13 Ekim 2014 itibariyle 145'i kömür ocağı olmak 

üzere toplam 3 bin 335 sahanın faaliyeti, Maden Kanunu'nun 
çeşitli hükümleri kapsamında durdurulmuştur" dedi.
Yıldız'ın açıklamalarının ardından MHP Kütahya Milletvekili 
Alim Işık, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, borik asit ve sül-
fürik asit tesislerinin özelleştirileceğini açıkladığını, Yıldız'ın ise 
aksi yönde beyanları bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine 
söz alan Yıldız, "Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in açıklamalarıyla 
tenakuz varmış gibi gösterilmesini doğru bulmuyorum. 'Bor 
madeni, AK Parti hükümetleri zamanında özelleşmeyecek' 
dedik. Ne böyle bir hedefimiz ne böyle bir niyetimiz ne böyle 
bir çabamız var. Bor madeninin bırakın özelleşmesini, tapulu 
arazinizde bulunsa dahi devletindir" diye konuştu. Borun 
stratejik önemine binaen hassasiyetleri olduğunun altını çizen 
Yıldız, "Fakat bu, teknolojinin ve bir kısım enstrümanların bor 
madeninden ayrı olarak, özel şirketler tarafından yapılmaya-
cağı anlamına gelmiyor" dedi.
Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Soma'da faali-
yetleri durdurulan madenlerden nakliye firmalarının ücretlerini 
tahsil edemediğini belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Yıldız, Soma'daki maden kazasından sonra bazı milletve-
killerinin popülist söylemler kullandığını, kendilerinin ise 
eksikliklerin giderilmesi halinde işletmelerin üretime geç-
mesi gerektiği yönünde tutum sergilediklerini anımsattı. 
Çalışanların sağlığının önemli olduğunu ve şartlar sağlan-
dıktan sonra işletmelerin açılması gerektiğini vurgulayan 
Yıldız, nakliyecilerle birlikte Soma'da 15 bin kişiyi ilgilendi-
ren bir ekonominin söz konusu olduğuna işaret etti. Yıldız, 
"Orası çalışacak ki nakliyecilerin borçları ödensin. Biz o 
madenlerin, ödeme için aktif hale getirilmesi gerektiğini, 
işçi ve işverenin çalışma huzuruyla beraber devam edecek-
leri ortamın sağlanması gerektiğin söyledik. Işıklar ocağının 
işletmesinin çalışmasına 140 metrede uygun olacağını tav-
siye ettik" diye konuştu. 

Ekim 2014

Madenciler Torba Yasa’yı 
Değerlendirmek için Toplandı
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve 11.09.2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile yer 
altı madenciliğine yönelik uygulamaya konulan düzenleme-
lerin, madencilik sektörüne etkilerini değerlendirmek üzere 
11 Ekim tarihinde Madenciler Dayanışma Derneği’nde sektör 
temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda yeni yasanın ortaya çıkardığı ortak sorunlar ve 
çözüm önerileri ile sektörün genel sorunları dile getirildi. Yer atlı 
kömür işletmecileri başta ağırlıklı olmak üzere ülkenin bir çok 
yerinden firma sahibinin ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda 
görüşülen konular ve önerilen çözümler bir rapor haline getiri-
lerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletildi. 

Ekim 2014
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Faaliyet Durduran Kömür 
Ocakları Yeniden Üretime Başladı
11 Eylül 2014 tarihli Torba Yasa’nın getirdiği ek maliyetler 
nedeniyle üretimlerini durduran kömür üreticileri yeniden 
üretime başladılar. Ankara’da T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, TBMM eski Başkanı ve Ak Parti Zonguldak 
Milletvekili Köksal Toptan ile Zonguldak TSO Başkanı M. Salih 
Demir arasında 14 Ekim’de gerçekleştirilen görüşmelere göre 
Zonguldaklı üreticiler yeniden üretime geçilmesi kararı aldı.  
Zonguldak’ın ardından Karaman ve diğer yörelerde faaliyet 
durduran ocaklar da üretime başladı.
ZTSO Başkanı Demir, "Bir süre önce yürürlüğe giren torba 
yasanın yer altı işletmelerine getirdiği ek maliyet sebebiyle, 
havzamızdaki madencilik faaliyetlerinin durma noktasına gel-
diği malumunuzdur. Bazı firmaların üretimi tamamen durdur-
mak zorunda kalmasıyla oluşan istihdam kayıpları nedeniyle 
şehrimizin ekonomik bakımdan zor günler geçirmekte olduğu 
ortadadır. Yerel ekonomimiz bakımından hayati önemde 
olan kömür üretiminin devamını sağlayacak düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi için alternatif çözüm önerilerimizi içeren 
raporumuzu yetkililere takdim ettik. Yasal düzenleme hazır-
lığının başlatıldığı ve sürecin bir ay içinde tamamlanacağı 
bilgisini edindik. Beyanlarını güvence olarak aldığımız millet-
vekili ve bakanımızın da telkinleri doğrultusunda, işten ayrılan 
personelimizi acilen işe çağırarak üretim faaliyetlerimizi hız-
landırmak kararındayız. Yöremiz açısından son derece sevindi-
rici bulduğumuz bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken başta 
Köksal Toptan ve Taner Yıldız olmak üzere ilgisini esirgemeyen 
herkese teşekkür ediyoruz." dedi. 
Zonguldak'ta maliyetleri yarı yarıya arttığı gerekçesiyle 
üretime ara veren özel kömür işletmelerinden bir tanesinin 
ortaklarından Musa Demir konuyla ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: "Sayın Yıldız'ın ‘Zonguldak'taki özel kömür işletme-
lerine verilen yükü üzerlerinden alacağız’ şeklindeki konuş-
masının ardından bugün (15 Ekim) üretime başladık. Heyecan 
ve hevesle işçilerimizi arayarak işe başlamalarını söyledik. 
İşçilerimize, ‘Ankara'dan hayırlı haber geldi’ dedik. İşçilerimizin 

ve bizim yüzümüz gülmeye başladı. Üretimi durdurma kararı 
aldığımızda yer altı ve üstü olmak üzere 300 işçimizin tama-
mını çıkarmıştık. Dün itibarıyla çıkışını verdiğimiz işçilerin 
tamamını geri aldık. İşçilerimizi vardiya vardiya çalıştırıyoruz. 
Gündüz vardiyası çalışmaya başladı." 
15 yıllık maden işçisi Nedim Sevimli de üretimin durdurul-
duğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini anlattı. "Üzücü 
haberi aldıktan sonra köylerimize dağıldık, işimiz yoktu" diyen 
Sevimli, "Hayvanı olanlar hayvan bakmaya, bekar olanlar da 
il dışına çalışmaya gitti. Bize ocaklarda yeniden çalışacağımız 
söylendiğinde herkesin evinde bayram vardı. Huzurum ve 
mutluluğum geri geldi. Bugün geldik ve işe başladık. Şu anda 
çalışıyoruz ve mutluyuz. İş varsa çoluk çocuğumuzun rızkı da 
var. Biz üreteceğiz ki patronumuz kazanacak" diye konuştu. 
Maden işçilerinden Erdem Başoğlu ise yaklaşık 9 yıldır maden 
ocağında çalıştığını belirterek, "Yeniden işe başlamanın 
heyecanını yaşıyorum. Mutluyum. Ekmek parası için çalışı-
yoruz. Şirketimiz kapandığı zaman işçiler il dışına gidecek. 
Arkadaşlarımız genellikle Soma'ya gidiyor. Patronlarımız 
yeniden üretime başladı. Ocaklar açılmasaydı, biz de gurbete 
gidecektik" dedi. 
Bir diğer madenci Yüksel Kayabaşı da 10 yıldır madende çalış-
tığına dikkati çekerek, "Bugün işe başlayarak üretim gerçekleş-
tiriyoruz. Üretim durdurulduğunda huzursuz olmaya başladık. 
İşe geri dönmek için eylemler yaptık. Çoğu arkadaşımız boşta. 
Şirketimiz çıkışımızı vermedi ve işe geri döndük. Devletten 
yardım bekliyoruz. Zonguldak'ı bitirmesinler. 30 kişilik vardi-
yam vardı 10 kişi geldi. Çoğu Soma'ya çalışmaya gitti. İşimize 
devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 
Kamuoyunda "torba kanun" olarak nitelendirilen 6552 
sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un getirdiği hükümler 
nedeniyle artan maliyetleri karşılayamayacaklarını dile getiren 
özel maden işletmeleri 11 Eylül'de üretime ara vermişti. 

Ekim 2014

Terör Örgütü, Özel Bir Madene Ait Bir 
Kamyon Patlayıcı Maddeyi Gasp Etti
Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK’nın Silopi’de özel 
bir madene giden amonyum nitrat yüklü kamyonu kaçırdığı, 
içindeki patlayıcıları başka bir araca yükledikten sonra kamyon 
ve sürücüsünü serbest bıraktığını açıkladı. Teröristlerin yaka-
lanması için bölgede helikopter ve keşif uçaklarının katıldığı 
operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili Genelkurmay’dan yapılan açıklama şu şekilde 
oldu: "Bölücü Terör Örgütü mensubu silahlı bir grup terörist 
tarafından, Şırnak / Silopi ilçesi Aksu köyü bölgesinde özel 
bir kömür ocağına ait patlayıcı (yaklaşık 400 kg Amonyum 
Nitrat) yüklü bir kamyon kaçırılmıştır. Söz konusu Bölücü Terör 

Örgütü mensubu teröristlerin, kaçırdıkları kamyondan patla-
yıcı maddeleri indirip başka bir kamyona yüklemeyi müteakip, 
kamyonu ve sürücüsünü serbest bıraktıkları öğrenilmiştir.
23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığınca, söz konusu 
olayla ilgili keşif yapmak ve tespit edildiğinde teröristleri etki-
siz hale getirmek maksadıyla; Görümlü Jandarma Komando 
Tabur Komutanlığından dört Jandarma Komando Timi böl-
geye sevk edilmiş, ilaveten iki adet AH-1W Taarruz Helikopteri 
ve İnsanlı Keşif Uçağı görevlendirilmiş olup, gelişmeler takip 
edilmektedir." 
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Moğolistan’daki Madencilik Firmaları, 
Başbakan Değişimi Sonrası Endişeli
Bakır, altın ve kömür ihracatına bağlı olan Moğolistan’ın 
yabancı yatırımları bu yıl, ülkenin Rio Tinto ile bir türlü uzlaş-
maya varamaması nedeniyle sert bir şekilde düşüş gösterdi. 
Rio Tinto, ülkedeki Oyu Tolgoi Madeni’nin 5 milyar dolar değe-
rindeki bir sonraki aşaması için Moğolistan Hükümeti ile halen 
uzlaşmaya varamamış durumda.
Ülkenin parlamentosu Büyük Hural’da meydana gelen değişim 
sonrası seçilecek yeni Başbakan ile ülkede nelerin değişeceği, 
yatırımcılarda merak ile birlikte bir tedirginlik de yaratıyor. 
Kasım’ın ilk haftası, yapılan oylamada 66 parlamento üyesinden 
34’ünün Başbakan Norov Altankhuyag’ın görevine son verilme-
sini kabul etmesi ardından, koalisyon hükümeti yeni bir başkan 
belirleyecek. Adayın, Parlamento ve Cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanmasının ardından bu aday, yeni Başbakan olarak göre-
vine başlayacak. Altankhuyag’ın son icraati, Ovoot kok kömürü 
projesi ile Rusya sınırındaki Arts Suuri arasında bir demiryolu 
hattı kurulması için parlamentodan onay alarak, projenin ulus-
lararası kömür pazarına ulaşmasını sağlamak olmuştu.
Yeni gelecek Başbakan’ı zorlu bir süreç bekliyor. Öncelikle Hükümetin 
%34 hissesi bulunan Oyu Tolgoi’nin yer altı işletmesi için, Rio Tinto 
tarafından sunulan bütçeyi kabul etmesi veya bu konuya bir çözüm 
bulması gerekiyor. Bununla birlikte 2011 yılında %17,5 olan ve geçti-
ğimiz yıl %6,3 seviyelerine düşen büyümeyi de tekrar canlandırması 
gerekiyor. Bu düşüşe sebep olarak özellikle Rio Tinto ile yaşanan 
anlaşmazlıklar sonrası %59 oranında düşen yabancı yatırımlar ve 
altın, bakır ve kömür ihracatının azalması gösteriliyor. 
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com
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Madencilik Sektöründe Anapara Krizi 
Devam ediyor - Grant Thornton Raporu
Grant Thornton danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya 
göre yüzlerce madencilik firması, hala daha finansal krizle 
burun buruna varlıklarını sürdürmekte sorunlar yaşıyorlar. 
Yapılan araştırmada küçük (junior) şirketlerin neredeyse 
üçte birinin altı ay içinde sermayesini arttırması, yaklaşık 
%60 kadarının bir yıl içinde nakit ihtiyacını karşılayabil-
mesi gerektiği ortaya çıkıyor. 250 madencilik yöneticisinin 
görüşleri doğrultusunda hazırlanan raporda, küçük şirket-
lerden %10’luk bir kısım ise daha fazla paraya ihtiyaçları 
olup olmadığını henüz tam olarak kestiremiyorlar.
Büyük şirketler için durum aynı oranda zorlayıcı değil. 
Küçük şirketler kadar zorluk yaşamayan büyük firmaların 
(borsada 500 milyon dolarlık piyasa değeri ve 500’den 
fazla çalışanı olan firmalar) bile %35’inin, bir yıl içinde 
sermaye yapısını değiştirmeleri gerektiği, yapılan araştır-
mada ortaya çıkıyor. 
Grant Thornton’un raporuna göre firmalar arasında birleş-
meler 2013’e göre artarak devam edecek, küçük şirketlerin 
%16’sı ise şirketlerini kapatmak zorunda kalacak. 
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Madencilik Ekipmanları Sektörü, %8,4 Büyüdü
MarketsandMarkets’ın hazırladığı rapora göre madencilik 
makine ve ekipmanları sektörü, 2019’a kadar inşaat makine 
ve ekipmanları sektörünü geride bırakacak. Araştırma şir-
ketinin yayınladığı rapora göre inşaat makine ve ekipman 
sektörünün 125,4 milyar dolara yükselmesi beklenirken, 
maden makine ve ekipmanları sektörünün de 134,7 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor. Bu hesaplama yapılırken inşaat 
makine ve ekipman sektörünün yılda %4,34, maden makine 
ve ekipman sektörünün ise yılda %8,42 oranında büyüyeceği 
öngörülüyor.

Yapılan araştırmada kiralama ve leasing imkânlarının makine 
sektöründe arttığına, birçok firmanın ortaklık ve birleş-
meye odaklandığına, ayrıca gelişmekte olan Çin, Hindistan, 
Brezilya ve Rusya’nın sektörde bir odak olduğuna değiniliyor. 
Tüm bunların yanında, düşen metal fiyatları ve ekonomik 
krizler nedeniyle anaparaya ulaşmada yaşanan sıkıntılar 
sonucu büyük firmaların özellikle arama bütçelerini olabile-
cek en düşük seviyeye getirmesi, geliştirme projelerinde de 
seçici davranılması, önümüzdeki yıllarda madene dönecek 
projelerin sayısında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. 
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İsviçre Merkez Bankası,
Rezervlerinin %20’sini Altına Döndürebilir
Altın fiyatları son dört yılın en düşük seviyelerinde seyreder-
ken ve buna bağlı olarak madencilik sektörü de zor günler 
geçirirken, altın fiyatlarının tekrar yükselebilmesi için bir 
umut İsviçre’den geldi. 30 Kasım’da yapılacak referandumda 
yeni yasa onaylanırsa ülkenin merkez bankası, rezervlerinin 
%20’sini altın olarak saklayacak. Bu süreçte ülke, yurtdı-
şına olan satışları da durduracak ve ülke dışında bulunan 
altınlarını ülkeye geri sokacak. Ülkenin altın rezervlerinin 
%70’i İsviçre bankalarında bulunurken, %20’si İngiltere 
Merkez Bankası’nda, %10’u da Kanada Merkez Bankası’nda 
bulunuyor.

İsviçre Merkez Bankası’nın rezervlerinin %20’si karşılığında 
1.500 ila 1.800 ton altın alımı yapılması bekleniyor. Bugünkü 
altın fiyatlarında bu miktar 60 milyar dolar seviyelerine teka-
bül ediyor. Bu alım işlemi, altın üreticilerinin uzun zamandır 
beklediği etkiyi yapıp, altın fiyatlarını tekrar 1.350 dolar 
seviyelerine çıkarabilecek. Bununla birlikte ülkenin altın 
pazarında sürekli alıcı rolü de olacak. İsviçre, ülkede altın 
üretmezken dünya altın rafinerisi konusunda bir merkez ola-
rak biliniyor. Yasanın kabul edilmesi ardından yapılacak altın 
alımları sonrası İsviçre, ABD ve Almanya’nın ardından altın 
rezervi en geniş 3. ülke konumuna yükselecek. 
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BHP Billiton, Mount Arthur Kömür 
Madeni’nde 150 Madenciyi İşten Çıkardı
Madencilik sektöründe yaşanan fiyat düşüklükleri ve eko-
nomik krizlerden en çok etkilenen firmalardan biri olan BHP 
Billiton, bu yılın başında arama bütçelerini tamamen kestik-
lerini açıklamış, sadece ileri düzey ve iyi kâr getiren projele-
rine odaklanacaklarını bildirmişti. Kasım ayında yapılan açık-
lamaya göre madencilik devi şirket, Avustralya’daki Mount 
Arthur Kömür Madeni’nde de bütçe kısıtlamasına giderek, 
150 madenciyi işten çıkarma kararı aldı. Verilen bilgilere göre 
bu karar, madenin maliyetini azaltmak ve sürdürülebilirliğini 
garanti altına almak adına alındı.

BHP Billiton’un Enerji ve Kömür Bölümü Başkanı Peter 
Sharpe’e göre Avustralya kömür endüstrisi, ülkedeki kömür 
fiyatları düşük seyrederken bir yandan da Avustralya doları-
nın güçlenmesi ile birlikte zorlu pazar koşullarını yaşamaya 
devam ediyor. Bu çerçevede yatırımlarını güncellemek duru-
munda kaldıklarını belirten Sharpe, Şubat 2015’e kadar işlet-
medeki verimliliği arttırmak adına 150 madencinin işine son 
vereceklerini belirtti. NSW Madencilik Konseyi’nin verdiği bil-
gilere göre NSW eyaletinde son iki yılda, direk iş gücündeki 
düşüş 4.000 kişi seviyelerine ulaştı. 
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Glencore’un Güney Afrika’daki Dev Krom İzabe 
Tesisi’nde %37 Elektrik Verimliliği Sağlanıyor
Glencore’un Güney Afrika’da yer alan Merafe Krom 
Tesisi’ndeki üretim metoduyla aynı miktardaki cevher, kon-
vansiyonel tekniklere oranla %37 elektrik tasarruf edilerek 
üretiliyor. Elektrik tasarrufunun yanı sıra, izabe tesisinde 
konvansiyonel tesislerden çok daha az miktarda kok kömürü 
kullanıldığı belirtiliyor. Tesiste kullanılan teknoloji sayesinde 

üretimde 1.776 MWh’lik enerji tasarrufu sağlanıyor. Sistemin 
temelinin, tüm sıralı proses zincirindeki parçaların aktivite-
sindeki duraylılığa bağlı olduğu belirtiliyor. Enerji tasarrufu 
çalışmalarının yanı sıra, Glencore’un bölgede 17,75 milyon 
dolarlık sosyal sorumluluk projelerine imza attığı verilen 
bilgiler arasında. 
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Eldorado Çin’deki Madenlerini 
1,5 Milyar Dolara Satışa Çıkardı
Ülkemizde ve Çin’de en büyük yabancı sermayeli altın üreti-
cisi konumundaki Eldorado Gold, Kasım ayının ilk haftasında 
Çin’deki madenlerini 1,5 milyar dolara satmayı planladığını 
duyurdu. Aralarında Çin’in en büyük altın üreticisi China 
National Gold Group’un, Zhaojin Mining Industry’nin, Zijin 
Mining Group’un ve Jiangxi Copper’ın da bulunduğu birçok 
firma, Eldorado’nun madenleri ile ilgilendiklerini belirttiler.

Eldorado’nun Çin’de 3 madeni bulunuyor. Madenlerin 
toplam üretim kapasitesi 300.000 ons seviyelerinde. TD 
Securities analistleri tarafından yapılan açıklamalara göre 
1,5 milyar dolarlık fiyat, bu üç maden için oldukça ilgi 
çekici. Eldorado’nun Çin’den başka Türkiye, Yunanistan ve 
Brezilya’da da altın madenleri bulunuyor. 
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Nautilus Minerals, Deniz Tabanı Projesi 
İçin Tanker Kiralamaya Karar Verdi
Kanada menşeli deniz altı madenciliği firması Nautilus 
Minerals, Papua Yeni Gine’deki, bir türlü üretime geçemediği 
Solwara 1 Projesi için tanker kiralama anlaşması imzaladığını 
duyurdu. Bakır, altın ve gümüş elde edilecek projede çalışa-
cak olan tankerler, Papua Yeni Gine kıyılarındaki Bismarck 
Denizi’nde bir üretim merkezi vazifesi görecek.
Solwara 1 Projesi, Nautilus Minerals ile Papua Yeni Gine’li 
Petromin PNG Holdings’in bir alt kuruluşu olan Eda Kopa’nın 
ortaklığı ile yürütülüyor. İşletmenin merkezi olacak tanker, 
Dubai merkezli Marine Assets (MAC)’ten kiralanacak. 5 yıl 
boyunca MAC’in mülkiyetinde ve yönetiminde olacak olan 

tanker, sözleşme sonunda yeniden kiralanabilecek veya satın 
alınabilecek. Nautilus bu anlaşma kapsamında MAC’e 5 yıl 
boyunca günlük 199.910 dolar ödeyecek.
227 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olacak tan-
ker, MAC tarafından Çin’li Fujian Mawei firmasına, Nautilus’un 
belirteceği özelliklerde yaptırılacak. Tankerde 180 kişi çalışa-
cak ve yaklaşık 31 MW enerji üretilebilecek. 2017’nin sonunda 
teslim edilecek tanker için yapılan anlaşmaya göre ayrıca 
Nautilus, MAC’e 10 milyon dolar depozito yatıracak ve tanker 
işlemeye başladığında da MAC’e, Solwara 1 Projesi için 18 mil-
yon dolarlık garanti verilecek. 

Kasım 2014

Planetary Resources’ın Uzay Madenciliği 
Uydusu Başarısız Olurken, Philea Modülü 
Kuyruklu Yıldıza İnmeyi Başardı
Amerika Birleşik Devletleri merkezli, asteroid madenciliği yapmak 
için kurulmuş Planetary Resources’ın, Ekim ayı sonunda uzaya 
uydu göndermek için ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. İlk test 
uydusunu taşıyan roket, fırlatmanın ardından 6 saniye sonra infilak 
etti. NASA tarafından fırlatılan ve Orbital Sciences Corp.’un yapımını 
üstlendiği roket içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen 
gereçler ve Planetary Resources’a ait, dünyanın yörüngesine bilgi 
toplaması için geliştirilmiş Arkyd A3 test aracı da bulunuyordu.
Patlama ardından şirketin resmi Twitter sayfasından yapılan 
açıklamalarda çalışmaların devam edeceği ve A3’ün sadece bir 
robot olduğu, yeni robotların yapılacağı belirtildi. Şirketin rakibi 
konumundaki Deep Space Industries firması da konu ile ilgili bir 
açıklama yaparak, şirketlerden birinin kaybı, diğerinin de kaybı-
dır. Onların sıkı çalışmaları sonucu bu ilk denemede hepimizin 
umutları yüksekti, şeklinde görüş bildirdi.
ABD’nin uydu fırlatma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanırken, 
Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın yaklaşık 10 yıl önce gönderdiği 
Rosetta uzay aracının içindeki Philea isimli modül, Gerasimenko 

Kuyruklu Yıldızı’na inmeyi başardı. 12 Kasım tarihinde başarıyla 
gerçekleşen iniş sonrası bilim insanları, modülden gelecek bilgi-
lerle, özellikle Güneş Sistemi hakkında bilinmeyenleri aydınlat-
maya çalışırken diğer yandan da kuyruklu yıldızların yapısı hak-
kında da önemli veriler elde edilmiş olacak. Bu bilgilerin uzay 
madenciliğine ne şekilde yön vereceği de merak konusu. 
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Kanada’daki Maden Tedarikçileri, Madencilik 
Firmalarından Daha Çok İstihdam Sağlıyor
Madencilik aktiviteleri ve firmalarıyla ünlü Kanada’nın Ontario 
eyaletinde 2011 yılı temel alınarak yapılan bir araştırmada, 
maden tedarikçilerinden sağlanan istihdamın, madencilik faa-
liyetlerinden doğan istihdamdan 2,5 kat fazla olduğu belirlendi.
Kanada İstatistik (Statistics Canada)’nın takip etmediği “gizli sektör”ü 
hedef alan çalışmanın sonucunda, Kanada Maden Ekipmanları ve 
İthalat Hizmetleri Derneği için PricewaterhouseCoopers tarafın-
dan yapılan çalışmada, tedarik sektörünün 40.960 direk ve 27.471 
dolaylı istihdam yarattığı belirlendi. 2011 yılı için verilen bu bilgilere 

göre yaratılan istihdam için ise 4,6 milyar dolarlık maaş ödemesi 
yapıldı. Madencilik tedarik sektörünün Ontario eyaleti GSMH’sine 
katkısı ise yıllık 3,9 milyar dolar, dolaylı etkisi de düşünüldüğünde 
6,2 milyar dolar olarak belirtildi.
2012 yılında yapılan benzer bir araştırmaya göre, madencilik 
sektörünün yarattığı direk istihdamın 16.000 olduğu açıklan-
mıştı. İki çalışma kıyaslandığında maden tedarikçilerinin yarat-
tığı direk istihdamın, madencilik sektörünün yarattığı direk 
istihdamdan 2,5 kat fazla olduğu belirlenmiş oldu. 
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Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Ermenek’te Neler Yaşandı?
Mayıs ayında yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan Soma faci-
asının üzerinden henüz 6 ay geçmişken bu kez kötü haber 
Karaman’ın Ermenek ilçesinden geldi. Yine bir kömür 
madeninde meydana gelen olayda ocak içine ani su bas-
ması sonucu 18 madenci yer altında mahsur kaldı. Bugüne 
kadar yer altında mahsur kalan madencilere ulaşmak için 
yapılan çalışmalarda iki madencinin cansız bedenine ula-
şılırken 16 madenci için ise umutlar her geçen saat daha 
da azalıyor.
Madencilik Türkiye dergisi olarak dergimizi baskıya ver-
diğimiz ana kadar ki tüm gelişmeleri siz okuyucularımıza 
ulaştırmak istedik. Bu düşünceden yola çıkarak yaşanan 
olayla ilgili güvenilir kaynak olarak atfettiğimiz kurum, 
kuruluş ve kişilerin söylemlerini bir akış şeması haline geti-
rerek siz okuyucularımıza aşağıda sunmaya çalıştık. 

 • Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki 

Has Şekerler Madencilik’e ait kömür madeninde, saat 12:15’te 

ani su basması sonucu 18 madenci yer altında mahsur kaldı. 

Olay anında 8 madenci ise kaçarak kurtulmayı başardı.

 • Yetkililerin verdiği bilgiye göre ocak içinde mahsur kalan 

madencileri kurtarmak için 70 kişilik ekip ile çalışmalar baş-

latıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kurtarma ekipleri 

Zonguldak’tan bölgeye sevk edildi. 

 • Olayın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve 

Çalışma Bakanı Faruk Çelik kazanın yaşandığı madene gittiler.

 • Olayla ilgili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Faruk Çelik’ten geldi: "İnşallah hızlı bir şekilde suyun tahli-

yesini sağlayacağız. Şu anda eldeki imkânlar son derece iyi 

koordine ile götürülüyor. Ahtapotun (su tahliye aracı) yerleşti-

rilmesi çalışması devam ediyor. Bir yerleşsin gerisi daha kolay." 

 • Taner Yıldız, olayın yaşandığı madene ulaştığında aldığı bilgi-

ler doğrultusunda şu açıklamaları yaptı: "Mersin, Konya, Kara-

man ve Ermenek'ten bizim ihtiyacımız olan jeneratör, pompa 

ve her türlü kabloların sevkiyatı yapılıyor. Şu anda pompanın 

biri çalışmaya başladı. İkincisi de kuruluyor. O da inşallah bir 

süre sonra deşarj etmeye başlayacak. Ama daha güçlü pompa-

ların da bir yandan sevkiyatını yapıyoruz. Kederli, sıkıntılı aile-

lere geçmiş olsun diyorum. İnşallah korktuğumuzdan daha iyi 

bir sonuca ulaşırız. Çalışmalar gece boyu devam edecek." 

 • Su seviyesinde 2 saatte bir metrelik yükselmenin devam etti-

ğini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 

"Bu yükselmenin mutlaka önüne geçmemiz lazım. Ondan 

sonra da o seviyeyi indirip arkadaşlarımıza ulaşmak lazım. Zor 

bir süreç, sıkıntılı bir durum ama bu konuyu burada doğru bir 

şekilde yönetmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

 • Bakan Taner Yıldız, tek amaçlarının işçilere ulaşıp, onları yer-

yüzüne çıkarmak olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü şu anda 

ciddi bir risk altındalar. Ciddi bir sıkıntı var ve zaman da aley-

himize işliyor. Su seviyesi işçilerin en son tespit edildiği kodun 

daha üzerinde. Bu da bizim son derece canımızı sıkıyor" dedi.

 • Yer altındaki işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerinde 

bulunan Elvan, şöyle konuştu: "Toplam 34 işçi vardiyaya giri-

yor. Öğlen yemek yerken bu hadise meydana geliyor. Aniden 

bir su patlaması şeklinde olduğunu ifade ettiler. Bunun detay-

ları araştırılacak. 16 kardeşimiz kurtuluyor. Hızlı bir şekilde 

desandre ve nefesliği kullanarak, çıkıyorlar. Ancak diğer arka-

daşlarımız şu an yer altındalar. Buradaki öncelikli hedefimiz, 

bir an önce yer altındaki suyu boşaltmak. Bununla ilgili tüm 

organizasyonlar yapıldı. Kızılay, AFAD ve ilgili tüm kuruluşla-

rımız buradalar. Buna ilave olarak, ihtiyaç olması halinde tele-

fonlar için üç adet mobil istasyon kuruyoruz. Çalışmalarımıza 

devam edeceğiz."

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, basın mensup-

larına yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı. Sebebini net 

olarak ortaya koyamadıkları, gerekçelerini daha sonra araştı-

racakları bir suyun maden ocağına dolduğunu belirten Bakan 

Yıldız, maden ocağına dolan suyun miktarının yaklaşık 10 bin 

metreküp olduğunu söyledi. 

 • Su tahliyesini olabildiğinde hızlı yapmaları gerektiğini belir-

ten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şunları söy-

ledi: “Üç ayrı ekibi dinlendirerek sabaha kadar çalışmalara 

devam ediyoruz. 18 işçi kardeşimizin maden ocağında bulun-

malarıyla ilgili durumlarında bir değişiklik yoktur. Bir süre 

vermemiz mümkün değil ama olabildiğince hızlı şekilde bu 

suyun tahliyesini gerçekleştirmeliyiz. 10-11 bin ton su bulu-

nuyor. Saatte 180-200 ton tahliye eden üç pompayla birlikte 

suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Şu an için tek bir önceliğimiz 

var ama işçi kardeşlerimizi çıkardıktan sonra adli ve idari 

soruşturma devam edecek. Şu an için çalışmaları etkileyecek 

bir gaz seviyesi sorunu bulunmuyor. Asıl tehdit unsurunun 

su olduğunu belirtmeliyim. Madencilikte nadir rastlanan bir 

durum bu.”

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, mahsur kalan 

işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalara ilişkin, "Özel-

likle dalgıç pompaları ve yeni kurduğumuz pompadan da şu 

anda verim aldık. Su seviyesi düşmeye başladı. İstediğimiz 

seviyede olmasa da düşmeye başlamış olması, suyun yük-

selme eğiliminden düşme eğilimine dönmüş olması sevindi-

rici bir haber" dedi. 

 • Ermenek'te maden ocağını su basması sonucu mahsur kalan 

işçilerin isimleri belli oldu. Madende mahsur kalan 18 işçinin 

isimleri şöyle: Osman Çoksöyler, Hüsnü Çolak, Ali Haznedar, 

Kerim Haznedar, Mehmet Tokat, Hüseyin Çolak, İsa Gözbaşı, 

Bahri Üzer, Kamil Yaman, Tezcan Gökçe, Uğur İlhan, Hüseyin 

Gültekin, İsmail Gürses, Mehmet Baha,  Mehmet Özcan, Hasan 

Tuncer, Recep Çiloğlu, Ömer Cansu.

 • Karaman'da 18 madencinin mahsur kaldığı maden faciası ile 

ilgili kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, Ermenek 

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı yapmak üzere üç savcı 

görevlendirdi.

 • Karaman Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağını 

işleten şirketten ilk açıklama geldi: ''Tüm iş güvenliği tedbir-

leri alınmıştı. Kurtulan kardeşlerimizin bize verdiği bilgeye 

göre doğal bir afetten bahsedilmektedir.''

 • Maden şirketinin ''doğal afet'' açıklamasına tepki gösteren 

Enerji Bakanı Taner Yıldız, ''Doğal afet tanımlaması olayı geçiş-

tirmektir. Bu bir afet falan değil'' dedi.
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 • Maden ocağı sahasında konuşan Bakan Taner Yıldız, "Su tah-

liye edildikçe çamur ve bozulan tahkimat geliyor. Su 16 metre 

kadar boşaltıldı. Boşaltılan yerin bir kısmında tahkimatın 

bozulmuş olması nedeniyle 1-2 metrelik çöküntüler oluşmuş. 

Hem suyu, hem çamuru tahliye etmek; bir yandan da maden-

cilikle ilgili tahkimat yapmayı zorunlu kılıyor...”

 • Nefeslik bölümünde suyun deşarjıyla alakalı çalışmaların devam 

ettiğini bildiren Taner Yıldız, şöyle konuştu: "2 ayrı noktadan 

ocağa müdahale edebiliyorduk. Daha farklı, artı neler yapabi-

liriz diye arkadaşlarımızla, sayın bakanımızla yapmış olduğu-

muz toplantılarda dışarıdan, tepenin daha da arkasından ayrı 

bir sondaj vurma ihtiyacı hissettik ve MTA'nın sondaj ekipleri 

Beypazarı'ndan yola çıktılar. Bu, yaptığımız çalışmalara mani 

olacak bir şey değil. Üçüncü bir noktada bu çalışmayı yürütmek 

üzere ve en dip noktadaki su veya çamurun üçüncü bir yolla 

dışarı atılmasına dönük bir işlem. Ama bu en az 3-4 günlük 

bir işlem. Çünkü 170 metreden dağdan gireceğiz ve direkt bir 

sondajla beraber ayrı bir müdahale noktası daha oluşturacağız. 

Dolayısıyla 3 ayrı noktadan operasyonumuz sürmüş olacak. 

Çalışmalar inşallah gece boyunca da devam edecek."

 • Madenin tahkimatlarında önemli bir yıpranma yaşandığını 

dile getiren Lütfi Elvan, şu açıklamayı yaptı: "Su patlaması 

neticesinde oluşan çok yoğun bir çamur tabakasının toplan-

ması ve bunun yüksek mertebelerde olması çalışmaların biraz 

daha uzayacağını gösteriyor. Bu koşullarla gitmesi halinde 

ilerlemelerin biraz daha yavaş olacağını görüyorum. Tabi önü-

müzdeki yapı neye çıkar, nasıl bir sonuçla karşılaşırız, şu anda 

bir şey söylemek mümkün değil ama çamurda ilerlemek takdir 

edersiniz ki oldukça güç.

 • 28 Ekim tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde özel bir 

şirkete ait kömür madeninde meydana gelen su basması ola-

yında, yer altında mahsur kalan madencilere 3 Kasım tarihi 

saat 18:00 itibarıyla halen ulaşılamazken yaşanan olayla ilgili 

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basına dağı-

tılmak üzere bir ön rapor açıklandı. Düzenlenen ön raporda 

kazanın; “Eski imalat bölgesine yıllar içerisinde birikmiş olan 

suların zaman içinde basınç eşik değerini aşarak, zayıflayan 

topuktan, çalışma alanlarında aniden su baskınına neden 

olmasından kaynaklandığı” ifade edildi.

 • Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, maden ocağı kazasında sağ 

kurtulan işçilerin ifadelerinin alınmasına başlanıldığı ve bir 

önceki vardiyada görevli işçilerin de ifadelerinin alınmasına 

yönelik kolluğa talimat verildiğini açıkladı.

 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'te gerçekle-

şen maden faciasında 28 Ekim'den bu yana ulaşılamadıkları için mah-

sur kaldıkları kabul edilen 18 madenciden 2'sinin cansız bedenlerine 

6 Kasım tarihi itibarıyla ulaşıldığını açıkladı. Daha sonra 17 ve 18 Kasım 

günlerinde ise sırasıyla 2 ve 6 madenciye daha ulaşıldı ve olaydan 22 

gün sonra cenazelerine ulaşılan madenci sayısı 10’a ulaştı.

 • Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen faciada iki 

madencinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından, olayla 

ilgili devam eden soruşturma kapsamında, işletmenin (Has 

Şekerler Madencilik Limited Şirketi) sahibi Saffet Uyar ve 

maden havzasının işletme ruhsatı sahibi Ermenek Cenne Lin-

yit Kömürü Limited Şirketi’nin yöneticisi Abdullah Özbey’in de 

içinde bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

 • Facianın ardından 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' 

suçundan gözaltına alınan Has Şekerler Maden Şirketi'nin 

sahibi Saffet Uyar ve kömür ocağının işletme ruhsatına sahip 

Ermenek Cenne Linyit Kömürü Limited Şirketi yöneticisi 

Abdullah Özbey’in de aralarında olduğu 5 kişi nöbetçi mah-

kemece tutuklandı. 11 Kasım tarihinde meydana gelen olayda 

gözaltında bulunan diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile tutuk-

suz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Yırcalı’daki Termik Santral Projesi’nde, 
Kamulaştırma Kararının Yürütmesi Durduruldu
Manisa’nın Soma ilçesi Yırcalı mahallesinde özel bir şirket 
tarafından yapılmak istenen termik santral projesinde alınan 
kamulaştırma kararının yürütmesi durduruldu. Termik santral, 
kül depolama sahası, kömür hazırlama ve ilave stok sahası, 
kömür ocakları, hazır beton santralleri, göletler ve isale hat-
larını kapsayan proje alanında, ağaç kesimi konusunda bir 
süredir yöre halkının projeye karşı büyük tepkisi bulunuyordu. 
Özellikle Kasım ayı başlarında şirket görevlilerinin yöre halkına 
sert müdehalelerde bulunması ve halkın yoğun tepkisine rağ-
men acele şekilde kesilen zeytin ağaçları, ülke çapında tepkiye 
neden olmuştu.
Projenin gidişatını olumsuz etkileyen şirket müdahalelerinin 
ardından gerçekleştirilen son ağaç kesiminin akşamında alı-
nan yürütmeyi durdurma kararı, dikkatleri yeniden projenin 
üzerine topladı. Alınan durdurma kararı projenin gidişatına 
tepki gösteren Yırcalı halkını memnun ederken bu memnu-
niyet, gerçekleştirilen zeytin ağacı kesimlerinin üzüntüsünün 

önüne geçemedi. 
Yırca köylülerinin avukatı Deniz Bayram tarafından yapı-
lan açıklamada; son yasal düzenlemeler doğrultusunda, 
Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararında, karara 
itiraz edilemeyeceğine de oybirliğiyle hükmedildiği belirtildi. 
Yürütmeyi durdurma kararının ardından proje sahibi şirketin, 
proje kapsamında çalışan başta güvenlik görevlileri olmak 
üzere 100 kadar çalışanını işten çıkardığı öğrenildi. 
Projenin bundan sonra nasıl ilerleyeceği merak konusu olur-
ken hükümet tarafından yapılan açıklamada ise "Danıştay'ın 
verdiği karara uymak ve gereklerini yerine getirmek bizim için 
de görevdir. İlgili şirket Danıştay'ın verdiği karara uymalı, biz 
bu konuda taraf değiliz. Hükümetimizin verdiği destek nede-
niyle her taraf zeytin tarlası olmuştur. Dağ taş zeytin ağaçlarıyla 
dolmuştur. Ama Türkiye'nin enerjiye de ihtiyacı var. Zeytin 
alanlarıyla ilgili sıkıntı sadece termik santral yapılmasıyla ilgili 
değil" cümleleri yer aldı. 
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Baroid Sondaj Kimyasalları, 
Kayen Sondaj’la Yeniden Türkiye’de
Kurulduğu 1919 yılından bu yana enerji sektöründe dünyanın 
en büyük ürün ve hizmet sağlayıcı firması konumunda olan 
Halliburton’ın, Houston - Teksas’da yerleşik sondaj kimyasalları 
servis ve üretici alt firması olan Baroid IDP, Kayen Sondaj aracı-
lığıyla ürünlerini yeniden Türkiye pazarına sundu. Baroid, orta-
lama tecrübesi 20 yılı aşan Ar-Ge ve saha mühendislerinin bil-
gileri ışığında bir taraftan sondaj operasyonları için en verimli 
kimyasalları üretirken diğer yandan saha uygulamaları ile 
müşterilerine yerinde eğitimler ve servis hizmeti sağlayan bir 
şirket. Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen “Çamur 
Okulları” sayesinde yetiştirdiği sayısız çamur mühendisinin ve 
eğittiği sondörlerin haklı gururunu yaşayan Baroid’in, en kısa 
sürede Kayen Sondaj’la birlikte Türkiye’de de sondaj çamuru 
eğitimlerine başlamayı planladığı öğrenildi. 
Tüm sondaj sektörünün yakından tanıdığı Ez-Mud, Penetrol, 
PAC-R, N-Seal gibi ürünler Baroid distribütörlüğü sonrasında 
Kayen Sondaj stoklarında hazır bulundurulmaya başlandı. 
Kayen Sondaj’ın daha önce Baroid eğitimlerini almış mühen-
disleri ve Baroid uzmanları birlikte çok yakında saha uygula-
malarına da başlayacağı belirtiliyor.
Bunun yanı sıra güvenilir test ekipmanları firması FANN ürün-
lerine de artık Kayen Sondaj aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yapılan 

sondaj operasyonun amacından bağımsız olarak doğru 
ürünü seçme ve bu ürünü en etkin biçimde kullanma konu-
larında her türlü desteği vermeye hazır olan Baroid ve Kayen 
Sondaj mühendisleri, FANN test kitleri aracılığıyla da gerekli 
ölçümleri yapıp, sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirme 
önerilerini sunuyorlar. 

www.kayensondaj.com

Petrofer’den Maden Sektörüne Özel Seminer
Dünyaca tanınmış maden makine üreticileri tarafından 
onaylı endüstriyel yağları ve gresleri ile maden sektörüne 
hizmet sunan Petrofer Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret 
AŞ; uluslararası alanda hizmet verdiği maden firmalarına 
yeni çözümler sunarak uyguladığı eğitim programları ve satış 
sonrası teknik destek hizmetleri ile edindiği tecrübeleri pay-
laşmak için 19-21 Aralık 2014 tarihleri arasında bir seminer 
organize ediyor.
Uzun yıllardır Güney Afrika’da madenlerde 
iş güvenliği, basınçlı gaz ve makine ekip-
manları konusunda çalışmakta olan Alman 
Uzman Karl Peter Rohlssen’in ve yine Güney 
Afrika’dan İrlandalı Uzman Brian Peter 
O’Connor’ın (Anglo Amerikan Platin ve BHP 
Biliton Madenlerinde Maden Ekipmanları 
Mühendislik ve Güvenlik Uzmanı) konuş-
macı olarak katılacakları seminerde Petrofer 
yetkililerinin yanı sıra Alman Tiefenbach 
- Recomatic ve Voith Turbo firmalarından 
gelecek misafirlerin de sunumları yer alacak.
Petrofer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Taşkın’ın açılış konuşmasıyla başlayacak 
seminerde, Yer Altı Maden Konveyörlerinde 
Yangın Önleme ve Emniyet, Gazlarda 
Emniyet Teknolojileri ve Havalandırma, 

Yanmaz Hidrolikler, Isıya ve Suya Dayanıklı Gresler sunumları 
ile Tiefenbach - Recomatic ve Voith Turbo firmalarının tanı-
tımları yer alacak.
Uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunulacak soru - cevap 
bölümlerinin de bulunduğu seminer 2,5 gün sürecek.
Seminer hakkında bilgi edinmek için: 
Özgür Aksoy: ozgur.aksoy@petrofer.com.tr 

www.petrofer.com.tr

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com





1 Aralık 201428

Ventyx, Wipro İş Ortaklığı ile Endüstriyel Yazılım 
ve IT Hizmetlerini Dünya Geneline Sunuyor

Türkiye'nin elektrik dağıtım ve ticaretinin önde gelen 
şirketi, on milyondan fazla müşterisine güvenilir enerji 
temin etmek ve dağıtım şebekesini iyileştirmek için Ventyx 
ve Wipro'yu seçti.
Bir ABB markası olan Ventyx, dünya genelinde elektrik 
altyapı, maden, kimya, petrol ve gaz firmalarına, endüstriyel 
yazılım ve servis çözümlerini sunmak üzere; bilgi teknolojileri, 
danışmanlık ve ticari hizmetler alanında global lider Wipro Ltd. 
ile iş ortaklığı yaptığını açıkladı. Ventyx ve Wipro tarafından 
birlikte yürütülen ilk çalışmalardan birinde, Türkiye'nin 
elektrik dağıtım ve ticaretinin önde gelen şirketlerinden 
CLK Enerji ile beraber çalışarak, CLK'nin Türkiye'deki elektrik 
dağıtım şebekesini iyileştirme ve on milyondan fazla 
müşterisine kaliteli hizmet sunma girişimlerinin bir parçası 
olarak, Ventyx'in Hizmet Kesintilerinde Çevrim Yönetimi 
(OLM) çözümü uygulanacak.
ABB Şebeke Yönetimi birim başkanı Jens Birgersson "Wipro'nun 
global mevcudiyeti ve IT uzmanlığı, Ventyx'in faydalarını 
müşterilere daha hızlı ve daha etkili sunmak için gücümüzü 
arttıracak. Wipro ile iş ortaklığımız; CLK Enerji örneğinde olduğu 
gibi, daha önce hizmet sunmadığımız pazarlarda daha hızlı 
büyümemizi ve daha çok firmaya ulaşmamızı sağlıyor." dedi.
Wipro Enerji Altyapı Grubu Başkanı Arun Krishnamurthi ise, 
"Müşterilerimize hizmet etmek için daima daha stratejik 
ve yenilikçi yöntemler arıyoruz. Dünya genelinde elektrik 
altyapı ve maden firmalarının, kurumsal varlık yönetimi 
yazılımlarının lider tedarikçisi olarak, Ventyx yazılımlarını 
veya ABB donanımlarını kullanan veya yakında kullanacak 
olan firmaların, geleneksel ERP projelerinde yer alıyoruz. 
Yeni iş ortaklığımız, Ventxy yazılımlarının genelinde 
uzmanlığımızı arttırmamızı sağlayacak ve böylece enerji, 
maden, kimya, petrol ve gaz sektörlerindeki müşterilerimize 
en iyi teknolojiyi sunabileceğiz" şeklinde konuştu.
Wipro, 5 yıllık sözleşmenin bir parçası olarak CLK Enerji 
bünyesindeki 4 perakende satış ve 4 dağıtım şirketine bilgi 
teknolojileri (IT) ve operasyonel teknoloji (OT) sistemlerini 
uygulayacak. CLK, Ventyx'in kesinti yönetim sistemi (OMS), 
veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi (SCADA) ve mobil 
iş gücü yönetim bileşenlerini içeren Hizmet Kesintilerinde 
Çevrim Yönetimi (OLM) yazılımını kuruyor.
Ventyx OLM çözümü, kontrol merkezinden saha ekiplerine 
ve ekipmanlarına kadar CLK'nin baştan sona tüm kesinti 
yönetim süreçlerini otomasyona bağlayarak, Türkiye'nin 
elektrik dağıtım sisteminde, kesinti yerlerinin hızlı bir şekilde 
tespit edilmesi, izole edilmesi ve onarılması ile müşterilerin 
kesintilerden minimum düzeyde etkilenmesini sağlayacak.
Wipro'nun CLK Enerji’ye olan yükümlülükleri, uygulama 

geliştirme ve bakımı ile IT altyapısının kurulumu ve bakımını 
içeriyor. Proje, Kurumsal Paylaşımlı Hizmetler (İK, finans ve 
hukuk departmanları), Müşteri Hizmetleri ve İlişki Yönetimi 
ile Varlık Yönetimi ve Haritalama, SCADA ve Ağ & Altyapı 
Yönetimi operasyonları için gerekli sistemlerin kurulmasını 
içeriyor ve CLK Enerji Grubu bünyesindeki sekiz şirketin hem 
dahili birimlerine hem de son müşterilerine fayda sağlıyor.
Ventyx OLM Çözümü
Ventyx OLM çözümü, elektrik dağıtımının bütünsel yaklaşımında 
-planla, hazırlık yap, bildir ve cevap ver - hem toplam kesinti 
süresinin, hem de bir kesinti sırasında bireysel müşterilere enerji 
verilememe sürelerinin azaltılmasında kilit rol oynar. Ventyx'in 
OLM çözümü, Kuzey Amerika'da enerji dağıtım sistemlerindeki 
kesinti süresini %30'a kadar ve müşterilerin elektriksiz kalma 
sürelerini 20 dakikaya kadar azaltmasıyla bilinir. Ventyx'in 
OLM çözümü ile kesintilerin planlanması, hazırlık yapılması, 
müşterilerin bilgilendirilmesi ve elemanların arıza yerine 
sevk edilmesinin otomasyona bağlanması sağlanarak; bakım 
ve onarım için sevk giderleri, arıza çağrıları ve sevk merkezi 
çalışanlarının seviyeleri azaltılır ve maliyetler düşürülür.
Wipro Ltd. Hakkında
Wipro Ltd. (NYSE:WIT), müşterilerinin daha iyi iş 
yapabilmelerini sağlamak üzere çözümler sunan; Bilgi 
Teknolojileri, Danışmanlık ve İş Süreçleri Hizmetleri alanında 
lider bir firmadır. Wipro, derin endüstri deneyimi ve 360 
derecelik görüş sunan "Teknoloji kanalıyla Ticaret" anlayışı 
sayesinde, kazandıran iş sonuçları sunar ve müşterilerinin 
başarılı ve uygulanabilir bir iş imkanı oluşturmalarına yardımcı 
olur. Kapsamlı hizmetleri, yeniliklerin sunulmasındaki 
uygulamacı yaklaşımı ve sürdürülebilirlik konusundaki 
bağlılığı ile global anlamda tanınan Wipro, 140,000'den fazla 
çalışanıyla, 6 kıtada, 175'ten fazla şehirde hizmet veriyor. 

Daha fazla bilgi için www.wipro.com ve www.ventyx.com 
adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

www.ventyx.com 
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“Yeni Maden Teknolojileri ve Maksimum Fayda” 
Semineri Hacettepe Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi
Madencilik Türkiye dergisi organizasyonu (MT Etkinlik), 
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün 
ev sahipliği ve Titan Makina Ltd.’nin sponsorluğuyla 
düzenlenen “Yeni Maden Teknolojileri ve Maksimum Fayda 
Sağlama” semineri 23 Ekim 2014 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 
Arizona Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam eden ve 
aynı zamanda Mining Information Systems & Operations 
Management (MISOM) Technologies Şirketi'de Mühendislik 
Bölümü Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Maden 
Mühendisi M. Mustafa Kahraman tarafından üç bölüm halinde 
gerçekleştirilen seminerde, madencilikte otomasyon konusu 
üzerine sunumlar gerçekleştirildi.
Seminerin ilk bölümünde veri yönetimi, veri madenciliği, son 
teknoloji sistem entegrasyon uygulamaları, Ar-Ge ve sürdü-
rülebilir kalkınma konularına odaklanan Kahraman, gelenek-
sel maden yönetimi ile yeni maden teknolojileri arasındaki 
farkları anlattı.
Madenlerde teknolojik evrim konusuna da değinen Kahraman, 
madenlerin teknolojik sınıflandırılmasını, operasyonel tekno-
lojiler ve operasyonel olmayan teknolojiler olarak iki farklı 
kategoride dinleyicilerle paylaştı.
Kahraman ayrıca seminerin birinci bölümünde ‘Operasyonel 
Teknolojiler’ başlığı altında yüksek hassasiyetli GPS’e sahip 
sistemler, düşük hassasiyetli GPS’e sahip sistemler, filo yöne-
tim sistemleri, emniyet artırıcı sistemler, kaza önleyici sistem-
ler, operatörün yorgunluğunu ölçen sistemler, şev stabilite 
gözlemleme sistemleri, emniyet sistemleri, ekipman sağlık 
gözlemleme sistemleri konularında, dinleyicilere örnekler ve 
görseller üzerinden bilgiler verdi.
Seminerin ikinci kısmı ise ‘Operasyonel Olmayan Maden 
Teknolojileri’ başlığı altında gerçekleşirken, ERP (Enterprise 
Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama), maden plan-
lama – jeolojik modelleme, verimlilik artıran sistemler, tekno-
loji seçim süreci, madenlerde verilerin kullanılması ve maden 

yönetimi konularında ayrıntılı bilgiler verildi.
Kahraman ikinci bölümde özellikle operasyonel olmayan 
maden teknolojileri ana başlığı altında yer alan  ‘Madenlerde 
Teknoloji Seçim Süreci’ üzerine bilgiler aktarırken gerçekleş-
tirdiği projeleri örnek göstererek yaşadığı deneyimleri, yaptığı 
çalışmaları dinleyicilere aktardı. 
Mustafa Kahraman seminerin üçüncü bölümünde ise 
Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü,  
MISOM Technologies hakkında bilgiler paylaştı. 
Sunumunda MISOM ile gerçekleştirdikleri projeler üzerinden 
örnekler veren Kahraman, madencilikte otomasyon ile üretim 
ve iş güvenliğinin ne kadar sağlıklı yürüdüğünü, tüm bunların 
yanında maden üretiminde verim artışının da sağlandığını 
görseller ve tablolar üzerinden dinleyicilerle paylaştı. 
301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardın-
dan sıkça dile getirilen yer altı personel takip sistemleri, 

Mustafa Kahraman tarafın-
dan anlatılan konular ara-
sında yer alırken dinleyici-
lerin de oldukça dikkatini 
çekti. 
Zaman zaman interaktif 
toplantı havasına da dönü-
şen seminerde dinleyiciler, 
sordukları sorulara doyurucu 
cevaplar alırken seminere 
kamu kurumları ve özel 
sektörden sektör mensup-
ları, Hacettepe Üniversitesi 
Maden Mühendisliği bölü-
münden öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. 

Etkinlik Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

MISOM Technologies Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı 
Maden Mühendisi M. Mustafa Kahraman
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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen 
Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri, 13 - 14 
Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Seminerin ilk 
gününde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri 
tarafından Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 
Mevzuatı konusunda çeşitli sunumlar yapılırken daha önce de 
ülkemizde gerçekleştirilen çeşitli organizasyonlarda sunumlar 
yapan Prof. Dr. Güner Gürtunca tarafından da Maden Emniyeti 
Teknolojilerinin Dünyadaki Uygulamaları başlığı altında bilgi 
paylaşımında bulunuldu.

Seminerin ikinci gününde ise MİGEM Genel Müdür Vekili Sadi 
Civelekoğlu tarafından Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği Mevzuatında MİGEM’in Rolü başlıklı bir sunum yapıldı. 
Civelekoğlu’nun ardından ise Madencilikte Sanal Gerçeklik 
Uygulamaları ve Teknolojik İş Güvenliği Eğitimi konusunda Prof 
Dr. Bahtiyar Ünver değerlendirmelerde bulundu.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı konu-
sunda yapılan sunumlarda ağırlıklı olarak iş güvenliği mevzu-
atlarındaki gelişim süreci ve mevcut durumdan bahsedilirken, 
sürdürülebilir madencilik ve sürdürülebilir kalkınma için işveren 
ve çalışanların yükümlülüklerine değinildi. Ayrıca Çalışma 
Bakanlığının son yıllarda madencilikte İSG konusunda yürüt-
tüğü faaliyetler de katılımcılara anlatıldı.

Dr. Gürtunca’nın Maden Emniyeti Teknolojilerinin Dünyadaki 
Uygulamaları başlıklı sunumu ve paylaştığı bazı bilgiler de semi-
nerde oldukça ilgi çekti. Ülkemizdeki tüm maden şirketlerinin 
artık bir iş güvenliği yönetim sistemine sahip olması gerekti-
ğini vurgulayan Gürtunca, iyi bir iş güvenliği yönetim sistemi 
ile maden üretiminde verimliliğin de artacağının altını çizdi. 
Gürtunca ayrıca ülkemizde madencilik sektörüne yönelik bir 

Ar-Ge enstitüsü kurulmasının artık zorunluluk haline geldiğine 
dikkat çekti. Sunumunda, Soma faciasından sonra gündemden 
düşmeyen yaşam odalarına da değinen Gürtunca konuyla ilgili 
olarak çeşitli bilgiler paylaştı. Geçmişte yöneticiliğini yaptığı 
NIOSH tarafından 2006 - 2010 yılları arasında çeşitli sığınak 
alternatifleri üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını 
da paylaşan Gürtunca, 400 ppm’e kadarki karbonmonoksit (CO) 
konsantrasyonuna maruz kalınan bir ocakta incelenen mobil 
yaşam odalarının, oda içindeki CO konsantrasyonunu mevzuat-
larda belirtildiği şekilde 25 ppm’e kadar düşürerek madencilerin 
hayatta kalmasına yardımcı olduğunu ancak 400 ppm’in üze-
rindeki CO konsantrasyonlarında oda içindeki CO miktarının 25 
ppm’e düşürülemediğinin tespit edildiğini aktardı. 

Yapılan araştırmalarda ayrıca yaşam odalarında öngörülenden 
uzun süre kalınması durumunda, oda içerisindeki sıcaklığın 
insan yaşamını tehdit eder hale geldiğinin tespit edildiğini 
belirten Gürtunca, yer altında çalışan madencilerinin yaşam 
odalarının kullanımı konusunda çok bilinçli olmaları ve eğitim 
almaları gerektiğini aktardı.

Madencilikte Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Teknolojik İş 
Güvenliği Eğitimi sunumunda ise benzetişim temelli eğitim sis-
temi kapsamında öğretilen bilgilerin %90 oranında kişilerin hafı-
zasında kalmasından yola çıkarak, sanal gerçeklik uygulamalarının 
madencilik sektörü için ne kadar verimli olabileceği vurgulandı. 
Özellikle madencilik sektöründe yanlış yapılarak öğrenme süreci-
nin olumsuz getirileri olan iş gücü kaybı, iş verimi kaybı ve ortaya 
çıkan güvenlik risklerinin, telafisi olmayan sonuçlara yol açtığı 
belirtilerek sanal gerçeklik uygulamalarının önemine değinildi. 
Madencilikte sanal gerçeklik uygulamalarına çeşitli örneklerin de 
verildiği sunumda gerek maden işletmelerinde çalışan / çalışacak 
personelin gerekse madenleri teftiş edecek müfettişlerin sanal 
gerçeklik uygulamaları ile eğitilebileceği vurgulandı. 

YMGV - Madencilikte İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitim Semineri

Prof. Dr. Bahtiyar Ünver

Prof. Dr. Güner Gürtunca
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Türk madenciliğine “yerli” katkı
Mühendislik başarılarıyla ve otomotiv 
sektörü için geliştirdiği özel tasarımlarıyla 
öne çıkan Ersencer Mühendislik, Autodesk® 
Product Design Suite 2015 ile modellediği ilk 
yerli yeraltı yükleyicisini üretti. KOSGEB’in 
Ar-Ge desteğiyle tasarlanan ürünün, Türk 
madenciliğinde yeni bir dönem başlatması 
bekleniyor.

Proje özeti

Ersencer Mühendislik’in kurucusu Yüksek 
Makine Mühendisi Erol Sencer, kariyerinin 
ilk döneminde Almanya’da Volkswagen 
fabrikalarında konstrüktör olarak deneyim 
kazanmış, ardından Türkiye’de Genel 
Müdürlüğe uzanan görevler üstlenerek özellikle 
otomotiv sektöründe üst düzey mühendislik 
becerileriyle tanınmış bir isim. 1993 yılında 
İzmir’de kurduğu şirketi Ersencer Mühendislik, 
bugün yerel piyasaya sürüş sistemleri ve 
araba parçaları tasarlamanın ve sağlamanın 
dışında, ticari araçların yerel ve uluslararası 
piyasalar için tasarlanması, üretilmesi ve 
pazarlanması faaliyetlerini de yürütüyor. 
Ersencer Mühendislik, kurulduğu tarihten 
itibaren, otomotiv sektörüne parça üreten 
Amerikan menşeili Dana Spicer firmasının da 
Türkiye temsilcisi. Şu anda özellikle maden 
sektöründe önemli bir fark yaratması beklenen 
iş araçlarının tasarım ve üretimi konusuna da 
odaklanan Ersencer Mühendislik, Türkiye’nin 
en büyük kurumsal şirketlerine, bakım/onarım 
ve proje desteği vermeye devam ediyor. 
Manuel proje çiziminde gerçek bir usta olan 

Erol Sencer, Ersencer Mühendislik’te bilgisayar 
ortamında üç boyutlu tasarım ve modelleme 
platformu kurmaya 2011 yılında karar 
verdiklerini ve bunun öncesinde üstlendikleri 
projelerde gereksinim duydukça, CADBİM 
gibi şirketlerden destek aldıklarını belirtiyor. 
Autodesk Gold İş Ortağı CADBİM, 2011 yılına 
kadar tasarım ve modelleme konularında uzun 
yıllar destek verdiği Ersencer Mühendislik’te 
Autodesk® Product Design Suite® platformunun 
kurulumunu sağlayarak, eğitim ve teknik 
danışmanlık hizmetlerinde de bulunmuş. Aynı 
zamanda Autodesk® Abonelik (Subscription) 
anlaşması imzalayan Ersencer Mühendislik, 
ticari ve iş araçlarına yönelik tasarımlarını halen 
Autodesk® Product Design Suite® 2015 ile 
gerçekleştiriyor.

Hedef

Ersencer Mühendislik’in müşterileri 
arasında; çelik, madencilik ve kömür 
sektöründeki kuruluşlar, limanlar, 
havalimanları ve hafriyat yapan şirketler 
yer alıyor. Erol Sencer, özellikle bu 
sektörler için tasarlanan hafriyata yönelik 

KURUM
Ersencer Mühendislik

BÖLGE
Izmir, Türkiye

YAZILIM
Autodesk® Product Design Suite® 2015 
Autodesk® Subscription

.

“Bir projedeki tasarım, 
proje yönetimi, prototip 
üretimi gibi her adımda 
hatasız sonuç elde etmeye 
yönelik beklentilerimize 
en iyi cevapları Autodesk 
Product Design Suite ile elde 
ediyoruz. Autodesk Product 
Design Suite bize bir proje 
yönetimi mantığı içerisinde, 
manuel çizimde hemen 
göremeyeceğimiz hataları 
gösteriyor, ürünün bittiğinde 
nasıl çalışacağını simüle ediyor, 
revizyonları hızla hayata 
geçirmemize olanak veriyor. 
Böylece üretim maliyetlerini 
düşürerek ekonomiye 
katkıda bulunacak, iş yapış 
şekillerimizi daha ileriye 
taşıyacak, yurt içinde ve yurt 
dışında talep edilen, rekabetçi 
iş araçları üretebiliyoruz.”  
— Erol Sencer
 Kurucu ve Genel Müdür 
 Ersencer Mühendislik

Autodesk Basarı Hikayesi,

Bir Mühendislik Başarısı



“Sıfır hataya en hızlı şekilde ulaşmak bizim en önemli hedefimiz. İşte bu 
noktada, mühendislik gücünün yanına Autodesk® Product Design Suite gibi 
3 boyutlu bir tasarım ve modelleme platformunu eklememiz gerekiyor.”

iş araçlarının, iş başarısında son derece 
hayati bir rol oynadığını, bu rolün hem 
maliyetleri hem de iş sağlığı ve güvenliğini 
etkilediğinihatırlatıyor ve ekliyor: 
“Türkiye’de daha düşük maliyetlerle 
buradaki iş şartlarına uygun,  güvenli, 
sağlam, yüksek parça ve bakım maliyetleri 
yaşatmayan bir iş aracı üretmek, her şeyden 
önce ekonomimiz adına çok değerli bir 
çaba olarak görülmeli. Bu çabanın verimli 
bir sonuca dönüşmesi, hatasız olmasına 
bağlı. Bizim için arası yok, çünkü hata 
demek maliyet demek ve bu da kimsenin 
bizim üretimimize ihtiyaç duymaması 
demek. Hatasızlık ise tasarım ve prototip 
üretme maliyetlerini minimize etmek 
demek. 

Bu nedenle, sıfır hataya en hızlı şekilde 
ulaşmak bizim en önemli hedefimiz. 
İşte bu noktada, mühendislik gücünün 
yanına Autodesk® Product Design Suite® 
gibi 3 boyutlu bir tasarım ve modelleme 
platformunu eklememiz gerekiyor. 

Bir projedeki tasarım, proje yönetimi, 
prototip üretimi gibi her adımda hatasız 
sonuç elde etmeye yönelik beklentilerimize 
en iyi cevapları Autodesk® Product Design 
Suite® ile elde ediyoruz. Autodesk® Product 
Design Suite® bize bir projeyönetimi 
mantığı içerisinde, manuel çizimde hemen 
göremeyeceğimiz hataları gösteriyor, ürünün 
bittiğinde nasıl çalışacağını simüle ediyor, 
revizyonları hızla hayata geçirmemize olanak 
veriyor. 

Böylece üretim maliyetlerini düşürerek, 
ekonomiye katkıda bulunacak, iş yapış 
şekillerimizi daha ileriye taşıyacak, yurt içinde 
ve yurt dışında talep edilen, rekabetçi iş 
araçları üretebiliyoruz.”

Çözüm

İyi mühendislik konusunda inatçı ve iddialı 
bir tarzı olan Ersencer Mühendislik, 2013 
yılından itibaren, faaliyet gösterdiği iş makine 
ve araçları konusunda çok önemli projelere 
imza atmaya başladı. Erol Sencer, “Biz son 
derece marjinal tasarımlar gerçekleştiriyoruz. 
Örneğin bir projede 300 kiloluk bir aracı 
200 kiloya düşürmeye başardık. Bunu diğer 
unsurlardan ödün vermeden başarabilmek, 
ciddi bir mühendislik becerisi gerektirir. Biz 
bu beceriye sahibiz. Ancak becerimizin 
ürettiği şeyi mükemmelleştirebilmemiz, nasıl 
çalıştığını simüle edebilmemiz, müşterilerimize 
sunabilmemiz, pazarlayabilmemiz için Autodesk 
Product Design Suite gibi bir tasarım ve 
modelleme platformuna ihtiyacımız var” diyor.

İlk Yerli Yeraltı Maden Yükleyicisi

Ersencer Mühendislik firmasının yine Autodesk 
Product Design Suite üzerinde tasarladığı ve 
KOSGEB’in Ar-Ge desteği ile ürettiği ilk yerli 
yeraltı yükleyicisi Türk madenciliğine önemli 
avantajlar sağlıyor. Talpa LH 217 adı verilen 
yükleyici, bugünlerde Türkiye pazarında çok 
ses getiriyor. Erol Sencer, Talpa’nın minimal 
elektronik tasarım ve çok büyük ağırlıkta 
elektromekanik olduğunu vurguluyor. 
Elektronik ağırlıklı makinaların özellikle tünel 
madenciliğinde rutubet, nem, toz ve toprağın 
olduğu ortamda arıza yapmamasının mümkün 
olmadığını belirten Sencer, meydana gelen 
arızalar nedeniyle firmaların bekleme sürelerinin 
çok büyük kayıplar meydana getirdiğine 
dikkat çekiyor. Sencer, müşterilerden gelen bu 
şikayetler üzerine yeraltı yükleyicisinin imalatına 
karar verdiklerini dile getiriyor. Talpa’nın, 
mekanik tasarımı ve kolay yedek parça tedariki 
nedeniyle Türk madenciliğine yeni bir ivme 
katması bekleniyor.

Ayrıca delme, yükleme ve taşıma işlemlerini 
üstlenen bu aracın yurt dışından ithal edilen 
muadilleri çok yüksek bedellere sahip olduğu 
için, madencilik sektörü bu araçlara yatırım 
yapmakta zorlanıyor. Ersencer Mühendislik, 
Türkiye madencilik şartlarına çok daha fazla 
uyumlu, dayanıklı, madene göre uygun 
boyutlarda özel olarak üretilebilecek, yerli bir 
alternatif sunuyor. Sencer, özel üretimin, Autodesk 
Product Design Suite ile çok daha kolay ve hızlı 
gerçekleştirilebileceğine de dikkat çekiyor.

Autodesk, AutoCAD ve Revit, Autodesk, Inc.’e ve/veya ABD’de ve/veya diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarına ve/veya iştirakçilerine ait 
tescilli ticari markalar veya ticari markalardır. Diğer tüm markalar, ürünler veya ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir. Autodesk, ürün ve 
servis tekliflerini, özelliklerini ve fiyatlandırmasını önceden bildirmeksizin istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve bu belgedeki 
yazım hataları veya grafik hatalarından sorumlu değildir. © 2013 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.

“Autodesk Product Design 
Suite içerisinde yer alan 
3 boyutlu CAD yazılımı 
Inventor®; mekanik tasarım, 
dokümantasyon ve ürün 
simülasyonu için kullanımı 
kolay araç setleri sunuyor. 
Inventor ile sanal modelleme, 
daha iyi ürünler sunmak, 
geliştirme maliyetlerini 
düşürmek ve piyasaya 
daha hızlı girebilmek 
için ürünleri yapılmadan 
önce tasarlamamıza ve 
doğrulamamıza yardımcı 
oluyor.”

— Zehra Yetkin
 Proje Mühendisi 
 Ersencer Mühendislik

Abonelik Avantajı

Ersencer Mühendislik proje tasarımcılarından 
ve Autodesk Product Design Suite kullanıcısı 
olan Zehra Yetkin, paket içerisinde yer alan 
Inventor ile özel tasarımlar geliştirmenin 
mümkün olduğuna değinerek, Erol Sencer’in 
mühendislik becerileri ve bilgisinin ışığında 
çok marjinal projelere imza attıklarını 
belirtiyor. 

Autodesk Product Design Suite platformunu 
sürekli güncel tutarak yenilikleri yakından 
izlemeye çok önem verdiklerini vurgulayan 
Yetkin, hem makul maliyetlerle bu olanağa 
kavuşmak hem de lisanslama avantajlarından 
yararlanmak üzere Autodesk Abonelik 
(Subscription) ayrıcalığından faydalandıklarını 
da sözlerine ekliyor.

Autodesk® Product Design Suite® hakkında 
daha detaylı bilgi edinmek için:
www.autodesk.com.tr/productdesignsuite

Autodesk Basarı Hikayesi,
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İleri teknolojilerin kullanıldığı makineler, gelişen ekonomi ve 
madencilik anlayışı ile günümüz madenlerinde sıkça karşı-
mıza çıkmaya başladı. Özellikle büyük sermayeler ile faaliyete 
geçirilen madenlerde, ileri teknoloji ile üretilen ve teknolojiyi 

faaliyeti esnasında kullanan makine ve ekipmanlar tercih ediliyor. 
Teknoloji kullanımının ülkemizde yaygın olarak görüldüğü işlet-
melerden birisi de Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’dir.

Önemli yatırım miktarlarıyla 2011 yılında İzmir’in Menderes 
ilçesi, Efemçukuru köyü yakınlarında faaliyete başlayan Tüprag 
Efemçukuru Altın Madeni’nde, çıkarılacak toplam cevherin, yapı-
lan son rezerv geliştirme çalışmaları ışığında yaklaşık 8,5 milyon 
ton ve yıllık ortalama üretim yaklaşık olarak 600 bin ton olduğu 
biliniyor. Ülkemizin önemli maden işletmelerinden birisi olan 
Efemçukuru’nda, yapılan güvenli üretimin gereği olarak, yüksek 
teknolojili makine ve ekipmanların kullanımı tercih ediliyor. 

Bu kapsamda Tüprag Metal Madencilik’in ülkemizdeki iki işletme-
sinden biri olan Efemçukuru Madeni’ni Madencilik Türkiye dergisi 
olarak ikinci kez ziyaret etme fırsatı yakaladık. Efemçukuru’na daha 
önce yaptığımız gezimizden farklı olarak bu sefer, ülkemizde bir 
maden işletmesinde ilk kez kullanılmaya başlanan yeni bir makine 
olan Sandvik DS421 Cable Bolter’ı yerinde görmeye gittik. 

İzmir sınırları içerisinde yer almasına rağmen deniz seviyesin-
den oldukça yüksekte yer alan bu madende insanı yemyeşil 

ve huzurlu bir doğa karşılıyor. Bu muazzam yeşillik içinde yer 
alan Efemçukuru Madeni, tüm dünyaya örnek olabilecek bir 
anlayışla madencilik ve tarımın bir arada yapıldığı bir konsept 
ile yönetiliyor. 

Yer altı üretim yöntemi ile cevher kazanımı yapılan işletmede, 
yine Tüprag Metal Madencilik tarafından 650 dönümlük bir 
alanda bağcılık yapılıyor. Efemçukuru’nun meşhur üzümleri, 
Tüprag Metal Madencilik’in tarım işlerinden sorumlu ekibi 
tarafından yetiştiriliyor. 

Bağcılık gibi önemli bir tarım operasyonunun da gerçekleştiril-
diği Efemçukuru’nda çevre ve insan hayatına maksimum dere-
cede önem veriliyor. Madenlerde güvenli madencilik faaliyetleri 
yürütmek zorunda olduğunun bilincinde olan Tüprag’ın, her 
açıdan başarılı bir şekilde Efemçukuru operasyonunu sürdür-
düğü görülüyor. İş güvenliğinin en üst seviyede olduğu bu işlet-
mede çok özel makinelerin kullanılıyor olması da, bu işletmenin 
dünya standartlarında bir anlayış ile yönetildiğinin bir kanıtı. İşte 
bu makinelerden biri de ülkemizde bir madende ilk kez kullanıl-
maya başlanacak olan Sandvik DS421 Cable Bolter. 

Sandvik DS421 Cable Bolter, yer altı madenlerinde önemli bir 
tahkimat elemanı olarak görevini icra etme yeteneğine sahip, 
tek operatörle yüksek verim ve güvenlik sağlayan bir makine. 
Sandvik’in Cabolt olarak bilinen tam mekanize kablo bulonlama 

Sandvik DS421 Cable Bolter
Türkiye’de İlk Kez 
Efemçukuru’nda...

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik DS421 Cable Bolter - Tüprag Efemçukuru  Altın Madeni



makinesinin halefi olarak 
üretilen DS421; mükemmel 
güvenlik ve bakım ayrıcalık-
larıyla örneklerinin bir adım 
önüne geçiyor. Makine, ayda 
13.000 metre kablo bulon-
lama özelliği ile de yüksek bir 
verime sahip. 

Sandvik DS421, özellikle 
küçük ve orta ölçekli boyut-
lara sahip yer altı madenleri 
ve tünellerde faaliyet göster-
mek için tasarlanmış bir kaya 
bulonlama makinesi. Düşük 
dönüş yarıçapı ile birlikte 3,9 
metre çalışma genişliğine, 
3,2 - 8,4 metreler arası çalışma yüksekliğine sahip. Makine, 
arkasındaki makaraya sarılı çelik tel, çimento karıştırıcısı ve 
çimento platformu ile kendi kendine yetebilirken, 25 metreye 
kadar çimentolu bulonlama işlemi yapabiliyor. Sandvik DS421 
ayrıca HL510 gibi güçlü bir tabancaya da sahip.

Ekim 2014 itibariyle Efemçukuru Altın Madeni’nde faaliyetine 
başlayan DS421’in en büyük özelliği ise işletmenin talebine özgü 
olarak üretilmiş olması. Standart üretilen makinelerden farklı 
olan DS421’in özellikle çimentolama şeklinin Efemçukuru yer altı 
şartlarına göre dizayn edilmiş olması Sandvik’in müşterilerine 
gösterdiği özenin önemli bir göstergesi olarak göze çarpıyor. 
Sandvik Madencilik Türkiye Bölge Müdürü Ergun Sokulluoğlu 
bu konuda sorduğumuz bir soruya “Evet, bu Cable Bolter stan-
dart bir üretim değil. Efemçukuru Madeni yetkililerinin talep 
etmiş olduğu özelliklerle yeniden dizayn edilmiş bir makine. 
Dolayısıyla ciddi bir mühendislik çalışması yapılması gerekti. 
Aslında talep edilen özellikler ve hatta daha fazlası bir üst mode-
limizde mevcuttu ancak bu model boyut olarak Efemçukuru 
uygulamasına büyüktü. Talep edilen modifikasyonun gerekçesi, 
Efemçukuru uygulamasındaki bir ‘iş güvenliği’ konusu olduğu 
için bu konuya oldukça ciddi bir şekilde yaklaştık. Sonuç olarak 
fabrika ve mühendislik kaynakları da taleplerimizi olumlu karşı-
layıp destek verdi ve bu satış gerçekleşti.” sözleriyle cevaplıyor.

Madencilik Türkiye dergisi olarak işletmede bulunduğumuz 
iki gün boyunca DS421’in eğitimlerine şahit olma fırsatı da 
yakaladık. DS421’in kullanımı ve bakımları hakkında Türk 
operatörlerin eğitimleri bizim madende bulunduğumuz süre 
boyunca mesai saatleri içinde devam etti. Eğitimler, Sandvik 
teknik servis mühendisi Nusret Uzunaksu ve bulonlama 
makinalarında mekanik ve operasyonel anlamda uzman 
Finlandiya’lı Valto Lemetti tarafından verildi.

Ziyaretimiz boyunca işletmenin iş güvenliği konusundaki has-
saslığı en dikkat çeken hususlardan biri olarak göze çarparken 
yaptığımız teknik gezide, Efemçukuru yetkililerinden Sandvik 
DS421 Cable Bolter ve işletmede kullanılan diğer Sandvik 
ürünleri hakkında bilgiler alma şansı da yakaladık.  

İşletmede bulunduğumuz süre boyunca, Tüprag Efemçukuru 
Altın Madeni Yer Altı Üretim ve Hazırlık İşlerinin Yönetiminden 
Sorumlu Ergün Altıntaş’a işletmenin durumu, kullanılan Sandvik 
ürünleri ve DS421 Cable Bolter hakkında birçok soru yönelttik. 
Altıntaş, madenin işleyişi hakkında sorduğumuz soruya şu 
cevapları verdi: “İşletmemizde 94 mavi yaka personelimiz, 8 
vardiya amiri, 5 beyaz yaka personelimiz ile beraber yer altında 
üretim ve hazırlık işlerini gerçekleştiriyoruz. Efemçukuru işlet-
mesinde aylık ortalama 36.000 ton cevher üretimimiz var. Yine 
ayda 300 ila 340 metre hazırlık ilerlememiz oluyor.”

Madenin işleyişi hakkında verilen kısa bilginin ardından 
Altıntaş’tan işletmede yer altında faaliyet gösteren yükleyici ve 
taşıyıcıların Sandvik ürünleri olduğunu öğreniyoruz. Altıntaş 
Efemçukuru’nda kullanılan Sandvik ürünleri hakkında bizi şu 
sözlerle bilgilendiriyor: 

“Yükleyicilerimiz ve taşıyıcılarımız Sandvik ürünüdür. Elimizde 
şu an 5 adet Sandvik ürünü yer altı kepçemiz var. Bunlardan bir 
tanesi Toro 301DL, iki tanesi LH307 ve iki tane de LH410 yükleyici. 
Üç tane de 30 tonluk tora kamyonumuz var. Şu anda tüm nakliye 
işlerini Sandvik’ten aldığımız bu kamyon ve kepçeler ile yapıyo-
ruz. Üretimin 5 aşaması olduğunu düşünürsek bu 5 aşamanın 
1’ini sadece Sandvik ürünleriyle yapmaktayız. Yani nakliye işle-
rinin tümü Sandvik ürünleriyle gerçekleştiriliyor. Bundan sonra 
üretimin bir diğer aşaması olan tahkimat işlemleri de artık DS421 
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Cable Bolter ile yani yine bir Sandvik ürünü ile gerçekleştirilecek”.

Efemçukuru İşletmesi’nde yer altı üretim faaliyetlerinde taşıyıcı 
ve yükleyicilerin Sandvik ürünleri olduğunu öğrendikten sonra 
Ergün Altıntaş’a işletme olarak neden Cable Bolter’a ihtiyaç 
duyduklarını ve neden Sandvik’i tercih ettiklerini sorduk: 

“Cable bolt uygulaması biraz fazla işçilik ve zahmet isteyen 
bir iş. İşletmemizde bu işlemi halen manuel olarak yapıyoruz. 
İşletme olarak mekanize madencilik faaliyetleri yürütmekteyiz 
ve cable bolt işleminin de mekanize olmasını istedik. Bunun 
için de DS421 Cable Bolter gibi bir ekipman aradık.

Tüm üreticilerde cable bolt işini yapan benzer ürünlere bak-
tık. Bizim için önemli olan, teknik anlamda bizim istediğimiz 
işi verebilecek bir makine olmasıydı. Bu işlemi hemen tüm 
şirketlerin makinelerinin yapabileceğini biliyorduk. Fakat aynı 
zamanda bizim için dar kesitlerde yani bizim kesitlerimize 
uygun çalışabilecek bir makine olması da gerekiyordu. Bir de 
malum, bütçesi çok büyük bir ekipman. Bu konuda maliyet de 
bizim için önemliydi. Zor bir seçimdi. 

DS421 Cable Bolter şu anda elimizdeki en değerli makinelerden 
birisi. Hatta mali açıdan en değerlisi diyebiliriz. Tabi işin içine 
beton kısmı da girdi. Teknik anlamda herkes bu işlemi karşılaya-
biliyor. Fakat bu beton işinde bizim istediğimiz şartlar biraz bize 
özeldi. Küçük ekipmanlarda beton işinde genelde elle çimento 
yüklemesi yapılıyor. Yani çimento torbalarıyla besleniyor makine. 
Bu da bizim istediğimiz bir şey değildi. Çünkü Türkiye’de çimento 
torbaları 50 kiloluk ve onları 25 kilo yaptırmak da biraz zor. Çok 
küçük miktarlarda yapmıyorlar.”

Ergün Altıntaş tam da burada 
Sandvik’in bu işe nasıl yak-
laştığını şu sözlerle anlattı: 
”Cable bolt konusunda 
incelediğimiz tüm makineler 
bizim kesitlerimizden büyük 
çapta makinelerdi. Yani bizim 
galeri kesitlerimiz açısından 
sıkıntı oluyordu. Sandvik’te 
de bu işlemleri yapmak için 
küçük ekipman vardı fakat 
elle çimento yüklemesi 
yapılıyordu. Ancak burada 
Sandvik ‘bizde sadece bu 
ürünler var’ diyerek geçmedi. 
‘Biz sizin ihtiyacınıza göre 
makine tasarlayabiliriz’ dedi. 
Bu bizim için güzel bir yakla-
şımdı. Arkasından makineye 
çimento yüklemesi ile ilgili 
bir tasarım yaptılar. Başta 
ben de çok inanmıyordum 
bu işin olacağına. Akabinde iş 
ciddiye bindi ve gerçekten iyi 

bir tasarım yapıldı. Sonra gerekli ön protokoller gerçekleştirildi.  
Fiyat olarak da diğer ürünlerden daha uygun bir çalışma ortaya 
çıktı ve bizim isteğimize karşılık verebilecek tüm değişikliler, 
dizaynlar yapıldı. Sonucunda böyle bir makine üretildi. 

Sandvik burada müşterisini yani bizi hiç yalnız bırakmadı. Sürekli 
bizim sorunumuza çözüm için uğraştı. Özellikle Ergun Bey, sağol-
sun bizzat kendisi gelip gitti bu süreçte. Bütün sorularımıza en 
kısa sürede yanıt verdi. Yani diğer firmalardan bu kadar hızlı bir 
geri dönüş alamadık maalesef. Bu cable bolt işini artık mekanize 
yapmaya karar verdikten sonra biz bir adım attık, karşılığında 
Sandvik de diğer firmalara göre bize karşı önemli bir adım attı.”

Efemçukuru Altın Madeni Yer Altı Üretim ve Hazırlık İşleri 
Sorumlusu Ergün Altıntaş ile hem tesisi geziyor hem de sohbeti-
mize DS421 Cable Bolter’ın Efemçukuru’nda kullanımı konusunda 
bilgiler alarak devam ediyoruz: “Yer altında aylık toplam 2.400 

Sandvik Madencilik ve Tüprag Efemçukuru Altın Madeni Yetkilileri Bir Arada
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metre civarında çelik halat uygulaması yapıyoruz. Bunlar 6 ve 9 
metre olmak üzere iki farklı boyutta oluyor. Bunu uygulamak için 
de bir adet platforma ihtiyacımız var. Ayrıca platformun üzerinde 
çalışacak bir personel ve çimentonun hazırlanacağı bir mikser 
mevcut. Önce delikler 6 ve 9 metrelik olarak hazırlanıyor. Delikler 
açıldıktan ve ekipman çıktıktan sonra o platform ve mikserin 
bulunduğu 2 ekipman ve 3 kişilik ekip içeriye giriyor ve onlarla 
birlikte cable boltlar hazırlanarak deliğin içine çimento basılıyor. 
Bu işlem uzun bir süre alıyor. Bir vardiyada delikler deliniyor, diğer 
vardiya kurulum yapılıyor, üçüncü vardiyada ise deliklere çimento 
enjekte ediliyordu. Şimdi DS421 Cable Bolter ile üç vardiyalık top-
lam 6 kişinin yaptığı işi tek vardiyada iki kişi ile yapacağız. Böylelikle 
meydana gelecek üretim artışı ile birlikte işin bir miktarını Cable 
Bolter sayesinde karşılayacağız. Daha geniş kesitlerde galeri süre-
bilmek için bunu yapmak zorundayız. Bu işlem aslında bir verim 
artışı için yapılıyor. Üretimdeki artış için, daha rahat üretebilmek, 
daha ucuz üretebilmek için yapılıyor. Bu işlem de aslında üretimin 
bir parçası ve üretim kalitesini arttırmak için gerçekleştiriliyor.”

Madencilik Türkiye dergisi olarak geçtiğimiz aylarda Ergun 
Sokulluoğlu ile yaptığımız söyleşide de makinenin satış görüşme-
lerinin yapıldığı süreçte önemli bir emek olduğunu görmüştük. 
DS421 Cable Bolter devreye girişiyle birlikte Sokulluoğlu da yaşanan 
süreci bize şu şekilde özetledi: “Cable Bolter ile ilgili görüşmelerimiz, 
kesin siparişi aldığımız 2014 başlarına dayanıyor. Öncelikle teknik 
açıdan ihtiyacı tam olarak anlamamız ve karşılıklı olarak da mutabık 
kalmamız için uzun bir süreç geçirdik. Daha sonrasında, Türkiye'de 
benzeri hiç kullanılmayan bir makineden bahsettiğimiz için, doğal 
olarak bazı detayları netleştirmek adına Efemçukuru'ndaki uzman 
madencilerden oluşan bir ekiple Finlandiya'ya gittik. Böylece hem 
fabrika üretim imkân ve koşullarımızı, hem de yakın bir maden 
sahasında çalışmakta olan cable bolterları operasyon anında ince-
leme olanağı sağlamış olduk. Bu teknik ziyaretten sonra detaylar 
ve modifikasyonlar üzerinde yine uzun bir görüşme süreci yaşadık. 
Her iki tarafın da tüm detaylar üzerinde tam olarak anlaşması son-
rasında siparişi aldık. Şunu belirtmeliyim ki ilk görüşmeden itibaren, 
makinenin Efemçukuru maden sahasına teslim edilmesine kadar 
geçen uzun süreçte Sandvik Madencilik ekibi olarak taahhüt etti-
ğimiz tüm detayları zamanında teslim etmeyi başardık. Ekip olarak 
biz bu işi tek bir makine satışından ziyade, ilk günden itibaren 
bir proje olarak ele alıp bu yönde hareket ettik. Bu arada Tüprag 
Efemçukuru yetkilileri ve ilgili tüm çalışanlarına da başından beri 
sergiledikleri son derece olumlu ve profesyonel yaklaşımlarından 
dolayı ayrıca teşekkür ederiz.”

Sokulluoğlu’na, DS421 Cable Bolter gibi ülkemizde ilk kez 
kullanılmaya başlanan bir makinenin Sandvik’i bu tarz satışlar 
konusunda nasıl etkilediğini sorduğumuzda Sandvik’in yeni 
makineler konusundaki düşüncelerini de öğrenme şansı yaka-
ladık. Sokulluoğlu, yakın zamanda buna benzer başka satışları-
nın da olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

”Cable Bolter öncesinde de benzer birkaç işimiz olmuştu. 
Mesela Türkiye'deki ilk Raise Boring (RBM) makinesinin satı-
şını gerçekleştirmiştik. Sandvik'in ardından da bir süre sonra 
ikinci RBM Türkiye'ye geldi. Bunlar sektörümüzün modern 

ekipmanlarla gelişmesi açısından çok önemli örnekler. Ancak 
Cable Bolter kendi alanında Türkiye'de bir ilk. Yani bugüne 
kadar RBM ihtiyaçları birkaç projede hep yurt dışı taşeronların 
kendi ekipmanlarını getirip projeyi tamamlamasıyla giderili-
yordu. Oysa ki bildiğim kadarıyla bugüne kadar Türkiye'deki 
cable bolt uygulamalarında tüm operasyon manuel işlemlerle 
yapılıyor. Bu da uygulamada kalite, zaman, işçilik ve en önem-
lisi güvenlik açısından bu makinenin operasyona sağlayacağı 
katma değerle karşılaştırılamayacak bir fark demektir. Sandvik 
olarak, ülkemizde bugüne kadar kullanılmayan yeni model 
makine ekipmanın sektöre kazandırılması konusunda bundan 
sonra da izlediğimiz yolda devam etmeye kararlıyız.”

İzmir, Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’nde Sandvik 
Madencilik’in davetlisi olarak geçirdiğimiz iki gün boyunca çok 
güzel ağırlandık ve önemli anlara şahit olduk. Sandvik DS421 
Cable Bolter’ı yerinde görme fırsatı yakalarken cana yakın Sandvik 
ekibi ve Tüprag Efemçukuru çalışanları ile güzel vakit geçirdik. 
İki büyük firmanın yeni makinelerinin heyecanına ortak olurken 
ve bu heyecanı yerinde görmek de bizim için unutulmaz bir anı 
oldu. İşletme içinde yaptığımız teknik gezi ile de ülkemizde iş 
güvenliği, çalışma koşulları bakımından muazzam kalitede olan 
bu işletmeyi görme imkânı yakaladık. Özellikle Sandvik DS421 
Cable Bolter’ın ülkemizde ilk kez Efemçukuru Madeni’nde kulla-
nılacak olmasının nedenlerini daha iyi anladık. 

mining.sandvik.com



50 yıldır 
tasarlıyoruz,
geliştiriyoruz,
üretiyoruz...
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Endüstride kullanılan birçok üretim yönteminde insan 
sağlığına zararlı olabilecek, çalışma ortamını bozarak 
verimi ve ürün kalitesini düşürebilecek toz, duman ve 
gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu istenmeyen maddelerin 

sağlığa zarar vermemesi için çalışma ortamından uzaklaştırıl-
maları gerekir. Aşağıda çalışma ortamlarındaki kirleticilerin 
etkileri ve yarattıkları risklerden ve bunları kontrol altına alma 
yöntemlerinden bahsedilecektir.

Çalışma Ortamı ve Meslek Hastalıkları
Meslek hastalıkları dünya genelinde meslek 
kaynaklı ölümlerin en önemli nedenidir. 
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 
tahminlerine göre her yıl 2,34 milyon 
çalışan meslek hastalıkları ve iş kazaları 
nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Bu 
kayıpların 321.000’i iş kazaları nedeni ile 
gerçekleşmektedir. Geri kalan 2,02 milyon 
ölüm ise meslek hastalığı kaynaklıdır. Bu 

durumda her yıl günde 5.500 kişinin 
meslek hastalıkları nedeni ile 

hayatını kaybettiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır.

Hammadde, yarı 
mamül ve mamül 
işlenmesi sırasında 
partikül, gaz, buhar 
ve buğu yapısında 

kirleticiler ortaya çıka-
rak işyeri ortamında çalışan 

sağlığına etki edebilecek 
derecede yüksek konsantrasyon-

lara ulaşabilmektedir. Modern endüstriyel 
uygulamaların karmaşık yapıdaki operasyonları ve işlemlerinde 
birçoğu yüksek toksisiteye sahip çok sayıda kimyasal madde 
kullanılmaktadır. 

Metallerin işlenmesi sırasında oluşan yüksek sıcaklıklar metal 
işleme sıvılarının ve metalin buharlaşmasına sebebiyet ver-
mektedir. Talaş kaldırılan parçanın, kesici takımın ve kullanılan 
metal işleme sıvısının bileşimine bağlı olarak karmaşık bir 
buhar duman karışımı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca metal işleme 
akışkanından kaynaklanan buğu, içeriğindeki kimyasallar ve 
parçacıkların yapısına bağlı olarak solunum sistemi hastalıkla-
rına sebebiyet vermektedir.

Talaş kaldırma işlemleri sırasında büyük miktarlarda toz da 
oluşmaktadır. Metallerin ve başka malzemelerin talaş kaldırma 

işlemleri farklı parçacık boyutlarında hava akımları ile taşınabilen 
toz oluşturacak yüksek enerjili işlemlerdir. Tehlike genellikle iş 
parçası kaynaklı olmakta, özellikle karbür çelik alaşımlar nikel, 
kobalt, krom, vanadyum ve tungsten gibi metalleri içermektedir.

Aşındırıcı malzeme silika içermese bile aşındırma ile talaş kal-
dırma yöntemleri sağlık açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır. 
Taşlama işlemi için de aynı durum geçerli olmakta, bu işlem 
sırasında toksik metallere ciddi bir maruziyet söz konusu 
olabilmektedir. Demir oksit gibi görece inert malzemeler bile 
her zaman zararsız değildir. Yüksek konsantrasyondaki demir 
oksidin solunması, kronik bronşit ve nefes darlığı semptomlarını 
da içeren sideroza sebep olmaktadır. Hassas parlatma ve per-
dahlama gibi işlemlerde ortaya çıkan parçacıkların boyutlarının 
çok daha küçük olduğu, dolayısı ile inhalasyon sonucunda daha 
yüksek sağlık riskleri oluşturduğu belirlenmiştir. 

Maruz kalınan maddelerin cinsi ve maruziyet yoğunluğuna 
bağlı olarak akut ve/veya kronik solunum sistemi etkilenmesi 
meydana gelebilmektedir. Mesleksel etkilenmelerde maruz 
kalınan partiküller boyut, maruziyet süresi ve yoğunluğa bağlı 
olmak üzere solunum siteminde farklı etkiler gösterir.

Çalışanların sağlıklarının korunmasında havalandırma uygu-
lamalarının yeri “Kimyasal Maddeler ile Çalışmalarda Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” in yedinci 
maddesinde belirtilmektedir. Söz konusu maddede ikame 
yöntemine başvurulamadığı durumlarda risklerin kaynağında 
önlenmesi amacı ile iş organizasyonu ve yeterli havalan-
dırma sisteminin kurulması gibi toplu koruma önlemlerinin 
uygulanacağı belirtilmektedir.

Çalışma ortamı havası nedeniyle ortaya çıkabilecek meslek 
hastalıklarını engellemede en etkili yöntem, zararlı maddelerin 
ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Etkili ve iyi tasarlanmış bir havalan-
dırma sistemi çalışanların sağlığının korunması için gerekli orta-
mın sağlanmasında önem arz etmektedir. Havalandırma yoluyla 
ortam temizliğinin sağlanması için birçok yöntem bulunmakta-
dır. Bunların içinde hem işçi sağlığı hem de  ekonomik maliyetler 
açısından en verimli yöntem yerel tahliye yöntemidir.

Yerel Tahliye Havalandırması (Lokal Egzoz Havalandırması), 
kirleticileri kaynağında yakalayarak ortamdan uzaklaştırma yön-
temidir. Kirleticinin, çalışanın maruziyet bölgesine ulaşmadan 
uzaklaştırılması nedeniyle yerel tahliye sistemi çalışan sağlığının 
korunması açısından daha makul bir sistemdir. Genel havalan-
dırma yöntemlerindeki gibi tüm ortam havasını temiz havayla 
değiştirilmediği için şartlandırılmış hava dışarı atılmamakta, 
ısıtma-soğutma giderlerinde tasarruf sağlanmaktadır.

Endüstri Tesislerinde Ortam 
Havası Kaynaklı Riskler

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com



Lokal egzoz havalandırma sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri-
nin, olası meslek hastalığı vakalarından doğan SGK tarafından 
rücuan tazmin edilecek peşin sermaye değeri ve olası tazminat 
davaları sonucu işveren tarafından karşılanacak doğrudan mali-
yetlerden 2 kata kadar daha düşük olduğu görülmüştür.

Havalandırma Sistemleri Fayda Maliyet İncelemesi
Meslek hastalıklarının işletmelerin mali durumları üzerinde 
doğrudan veya dolaylı ciddi etkileri olabilmektedir. Meslek 
hastalığının işyeri çalışma ortamı koşullarından ileri gelmesi 
nedeni ile işveren doğrudan doğruya 
sorumlu tutulmaktadır. Meslek hastalıkla-
rının işverenlere doğrudan mali etkileri şu 
şekilde sıralanabilir:

 • Sosyal güvenlik ödemeleri 

 • Tazminatlar 

 • Üretim üzerindeki olumsuz etki 

 • Meslek hastalığına yakalanan çalışanın yerine 

çalışan istihdam edilmesi ve eğitilmesi; 

 • Yeni çalışanın asıl çalışan seviye-

sinde üretim yapabilmesi için geçecek 

sürede  gerçekleşen üretim düşüşü; 

 • Zorunlu soruşturmalar, rapor hazırlanması vb. 

işler için ayrılan zaman; 

 • İş ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi, firmanın 

itibarının zedelenmesi;

H.W. Heinrich tarafından geliştirilen İSG kaynaklı maddi kayıp-
lar ile ilgili maliyet modelinde görünmez maliyetlerin görünür 
maliyetlere göre 4,75 kat daha yüksek olduğu belirtilmektedir.  
Görünür maliyet olarak hesaplanan, SGK tarafından rücuan 
tazmin edilecek PSD tutarları ve maddi tazminat tutarlarının 
ise tek başına işverene ağır mali yük oluşturduğu ve görünmez 
maliyetler de göz önüne alındığında lokal egzoz havalandırma 
sistemi ilk yatırım maliyetlerinin işveren için katlanılabilir bir 
gider olacağı açıkça görülmektedir. 

www.nedermanankara.com
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Argetest Online Erişim ile Analiz 
Süreçlerinin Takibini Sağlayacak

Madencilik Türkiye (MT): ARGETEST firması hakkında 
bilgi verir misiniz?

Argetest (AT): Temel prensibi, müşterilerine kaliteli hizmet sun-
mak olan firmamız; Genel Müdür Emin Ulu, Laboratuvar Müdürü 
Abdullah Buhur ve Ar-Ge Müdürü Burak Köse öncülüğünde Kasım 
2012’de kuruldu. Bünyemizde Cevher Zenginleştirme Laboratuvarı, 
Ar-Ge Laboratuvarı ve Maden Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. 
Türkiye’de ilk, dünyada az sayıda özel cevher zenginleştirme ve 
Ar-Ge çalışması yapan laboratuvarlar arasında yer alıyoruz. İlk ola-
rak laboratuvar ölçekte cevher zenginleştirme çalışmaları yapan 
firmamız 2014 yılı itibari ile pilot ölçekte cevher zenginleştirme 
çalışmalarını da müşterilerinin hizmetine sunmaya başlamıştır.

Madencilik Türkiye (MT): ARGETEST’in sunduğu hiz-
metlerden ve faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

Argetest (AT):Laboratuvarımız esas olarak üç ana birimden 
oluşmaktadır. Bunlar Cevher Zenginleştirme Laboratuvarı, 
Maden Analiz Laboratuvarı ve Ar- Ge laboratuvarıdır.

Cevher Zenginleştirme Laboratuvarlarımızda cevher zengin-
leştirme yönteminin seçimine esas cevher yapısı ve karakteri 
belirlendikten sonra bu yapıya ve karaktere uygun proses 
seçeneklerinin değerlendirmesi, seçilen proses ya da proses-
lerin özelliklerinin tespiti ile laboratuvar ve pilot çalışmalarla 
kullanılacak cihaz, ekipman, reaktif cinsi ile sarfiyatlarının belir-
lenmesi ve optimizasyonu yapılmaktadır. Bu şekilde oluşturulan 
proseslerin tesis şartlarına uyarlanması ve hali hazırda çalışan 
tesislerin revizyonu da yerinde inceleme ve müdahale (on-site 
services) hizmeti ile sağlanmaktadır. Ancak bu şekilde yüksek 
randımanla çalışan, yüksek tenörlü konsantre üreten ve ilk yatı-
rım maliyetleri düşürülmüş tesisler yapılabilir. Halen çalışmakta 
olan tesislere yönelik yapılacak bu tür çalışmaların getirisi daha 
az hammadde, reaktif ve enerji tüketimi ile daha fazla ürün geliri 
olacaktır. Bu çalışmalar ile piyasada istenilen yüksek kaliteli ve 
yüksek satış fiyatlı ürün elde etmekte mümkün olacaktır. 

Maden analiz laboratuvarımızda yetmişin üzerinde elementin 
analizi kantitatif olarak yapılabilmekte olup; ICP, AAS, UV, 

Volumetrik - Gravimetrik analiz metotlarının beraberinde Fire 
Assay (kupelasyon) ile altın, gümüş ve platin grubu elementle-
rinin analizleri de uluslararası standartlar uygulanarak yapılmak-
tadır. Uluslararası cevher normları göz önüne alınarak oluşturu-
lan analiz paketleri ile jeokimyasal analizler, sondaj numuneleri 
analizleri, ithalat ve ihracat numune analizleri, değerli metal 
analizleri, endüstriyel hammadde analizleri beraberinde müş-
terilerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak analiz paketleri 
ile ekonomik ve hızlı bir şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap 
vermektedir. Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Belgesine sahiptir. 

Analiz sonucunun doğruluğu o cevher yapısına uygulanacak 
analiz metodunun doğruluğuna bağlıdır. Bu durumda bir 
metodu bütün cevherlere uygulamak yerine farklı matrislere 
farklı metodların uygulanması gerekliliği ortaya çıkar. Bütün 
bu metotların müşterilerimize açılması minimum 6 aylık bir 
süre gerektirmektedir. Yaptığımız bu çalışmanın başarısını 
kısa zamanda müşteri memnuniyeti doğrulamalarıyla aldık. 
Laboratuvarımızda yapılan bütün analizlerin doğruluğu, ser-
tifikalı standart malzemeler (CRM), blanklar, numune öğütme-
lerinin arasından alınan kuvars örnekleri ve paralel çalışmalar 
(replicate - duplucate) ile sistematik olarak kontrol edilmektedir.

Ar-Ge laboratuvarımız ise yeni reaktiflerin ve reaktif kombinas-
yonlarının denenmesi, uluslararası standartlara bağlı analizlerin 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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cevher yapılarına uyumunun sağlanması, geliştirilmesi ve 
hızlandırılması, cevher tiplerine göre zenginleştirme metodu 
çeşitliliğinin sağlanması üzerinde çalışmalarına devam etmekte-
dir. Ar-Ge laboratuvarımızın esas amacı Türkiye’de ve dünyada 
mevcut olan sorunlu cevherler ile pasa ve artıkların ekonomiye 
bir katma değer olarak kazandırmak olup bu konuda çalışma-
larına devam etmektedir. Bu kapsamda gerek üniversiteler 
gerekse araştırma kurumlarıyla ortak projeler yürütmektedir.

Madencilik Türkiye (MT): Yapmış olduğunuz bu çalış-
maların madenciye ekonomik olarak katkıları nelerdir?

Argetest (AT):Madencilik dünyada da Türkiye’de de artık otomas-
yon sistemine geçmektedir ve otomasyon sistemi için gerekli olan 
veriler de ancak bilimsel çalışmaların ışığında üretilebilmektedir. 

Üretilen bu bilimsel veriler; ileri teknoloji, hızlı ve kesin analizler 
ve tecrübe ile ortaya çıkmaktadır. Bilinmelidirki Türkiye’de ve 
dünyada yüksek tenörlü cevherleşmeler tükenmek üzeredir. Bu 
sebeple düşük tenörlü cevherlerin, endüstriyel hammaddelerin, 
eski teknoloji ile işlenmiş madenlerin atık ve pasalarının kazanıl-
ması zorunlu hale gelmektedir. Bu tip cevherlerin kullanılması 
ancak cevher zenginleştirme üzerine kurulacak tesisler ile 
mümkündür. Yapılacak bu zenginleştirme işleminin ekonomik 
ve doğru prosesle yapılması zorunlu hale gelmiştir ve her cev-
her, ayrı proses ihtiyacını duyduğu için muhakkak ön çalışma 
yapılması gerekmektedir. Uygun yöntemin tesis çapında belir-
lenmesi ekonomik olmayacağı gibi aynı zamanda kurulacak 
bir tesisin yanlış bir akım şeması ile hiç çalışamaması anlamına 
da gelebilir. Cevher zenginleştirme testleri ile doğru bir akım 
şeması oluşturulması veya mevcut tesis akım şemasındaki iyileş-
tirmeler yapmak üreticiye çok büyük kazançlar sağlayabilir.

Bu zenginleştirme çalışmalarının ilk olarak prototip ölçekte 
denenmesi ve bu ölçekte yapılacak testlerle akım şemasının 
oluşturulması ya da düzeltilmesi ekonomiktir. 

Madencilik Türkiye (MT): Sektöre yakın zamanda ne 
gibi yenilikler sunmayı planlıyorsunuz?

Argetest (AT):Bizim ARGETEST olarak amacımız madencilerimiz 
ile ortak hareket ederek onları; en doğru metoda en hızlı süreçle 

ulaştırmaktır ki bu 
konuda da detaylı 
çalışmalarımız devam 
etmektedir. Son çalış-
malarımıza bir örnek 
verecek olursak; online 
olarak analiz sonuçla-
rının görüntülenmesi, 
numune fotoğrafları-
nın görüntülenmesi, 24 
saat analiz raporlarına 
ulaşabilmesi ve online 
olarak analiz sürecinin 
takip edilmesidir. 
Cevher Zenginleştirme 
birimimiz için sistem 
içinde oluşturulacak 
ayrı bir veri tabanı ile 
müşterilerimiz ara 
raporlara ve projenin 
işleyişini takip etme 
imkânına sahip olacak-
lardır. Bu sistem saye-
sinde müşterilerimize 
daha hızlı ve güvenilir 
hizmet sunmayı planlamaktayız. Şu anda deneme sürümü kulla-
nıma başlanmıştır ve bu yıl sonuna kadar müşterilerimizin hizme-
tine sunmak için özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Madencilik Türkiye (MT): Kalite Politikanız Beraberinde 
sahip olduğunuz sertifika ve Belgeleriniz nelerdir?

Argetest (AT):Kurulduğu günden itibaren esas prensibi kalite 
olan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarı Akreditasyon Belgesine sahiptir. Ayrıca başarılı 
çalışmalarımız 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.

Madencilik Türkiye (MT): Son olarak, eklemek istedi-
ğiniz başka bir şey var mı? Madencilere neler söyle-
mek istersiniz?

Argetest (AT):Türk Madencilerinin ve madenciliğe hizmet 
eden makine ve cihaz üreticileri ile arama ve fizibilite çalışma-
ları yapan firmaların Türkiye ve dünyada yaptığı başarılı hizmet 
ve açılımlar takdire değer duruma gelmiştir. Biz de ARGETEST 
olarak proje ve analiz hizmetleri kapsamında hem Türkiye de 
hem de uluslararası alanda çalışmalar yapmaktayız. 

ARGETEST sürekli gelişen ve yenilenen Teknoloji ve Ar-Ge 
laboratuvarı ile müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmakta 
olup, her geçen gün sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
gelişmeye ve yenilenmeye devam etmektedir. 

www.argetest.com
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Global bilgi birikimi ve yerel tecrübesiyle güvenlikte 
bilgi lideri olan ve toplam 52 ülkede, 310.000 çalı-
şanıyla faaliyet gösteren Securitas, bu tecrübesini 
madencilik sektörüne de taşıyor ve madenciliğe 

özel güvenlik çözümleri sunuyor.

Madenlerde güvenlik sistemi planlamasının en önemli öncelik 
olduğunu ve bu nedenle yatırım kararının hemen ardından 
planlamanın başlaması gerektiğini belirten Securitas Proje 
ve Risk Koordinatörü Hasan Ali Yalçın, “Yatırım kararı ya da 
madenin açılışından itibaren sürece dâhil olmak bizim için çok 
önemli. Böylece en doğru ve en efektif çözümleri işletmecilere 
sunuyoruz. Her madeni ayrı bir proje olarak nitelendirip, ihti-
yaçlarına özel güvenlik çözümleri sunuyoruz. ” diyor.

Securitas, maden sektörüne yönelik sunduğu çözümlerden 
bazılarını şu şekilde sıralıyor. 

Uzman Güvenlik Görevlileri ile Nokta Görevi
Belirlenen veya sonradan tesis edilen sabit veya seyyar kontrol 
noktalarında özel olarak eğitim almış uzman güvenlik görev-
lileri ile araç ve maden sahasında çalışan personelin giriş ve 
çıkışlar kayıt altına alınıyor.

Securitas, güvenlik görevlileri, kullandığı elektronik güvenlik 
sistemleri ve kurgulanan erişim protokolleri ile araç ve işletme 
çalışanları ile sahaya giriş yapan her türlü malzemenin kontrol 
edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Güvenlik Teknolojileri ile Destekli Çözümler
Securitas, sunduğu entegre güvenlik çözümleri arasında ihti-
yaç duyulan noktalara kamera yerleştirilmesi, CCTV merkezi 
kurularak tüm görüntülerin kayıt altına alınması, gerektiğinde 
uzaktan izleme ve sanal devriye gibi hizmetleri sıralıyor. Bu 
hizmetlerin yanında Securitas; kayıt amaçlı kullanılmak üzere 
x-ray cihazı, kapı dedektörü, turnike ve araç plaka okuma sis-
temleri kullanıyor.

Uydu Araç Takip
Uydu araç takip sistemi ile özellikle maden içerisinde görev 
yapan dozer, loader, ekskavatör, greyder, damperli kamyon 
gibi iş makineleri ile saha içinde ve dışında görev yapan tüm 
araçların rölanti takibini yaparak önemli bir oranda yakıt tasar-
rufu sağlanmasını ve yetkisiz araç kullanımının önüne geçil-
mesini sağlıyor. Sistem, aynı zamanda, araç ve iş makinelerinin 
periyodik bakım ve servis zamanlarını, yakıt depolarındaki 
yakıt kullanımını, araçların güvenli sürüş takiplerini, hız kont-
rollerini ve rota dışına çıkan araçların takibini yaparak, iş sağlığı 
ve güvenliği uygulamalarına da destek veriyor.

İtfaiye Hizmetleri
Securitas, bünyesinde itfaiye teşkilatı olmayan veya itfaiye 
hizmeti alınmasının güç olduğu işletmelerde, güvenlik 
hizmeti veren personele gerekli eğitimleri veriyor ve bu 
eğitimlerle yangına ilk müdahale yapılabilme veya büyük 
işletmelerde itfaiye araç ve ekipman desteği sağlayarak 
yangın önleme ve söndürme hizmeti verilmesini sağlayan 
Multiro personeller yetiştiriyor.

Danışmanlık
Securitas, Maden işletme sahası içerisindeki ana giriş kont-
rol noktaları, ADR, patlayıcı madde deposu, leach sahaları, 
açık ve kapalı galeri girişleri, araç ve iş makine park saha-
ları, atık madde sahaları ve depolar gibi önemli merkez ve 
noktalara ait giriş ve çıkış prosedürleri hazırlıyor ve sondaj, 
inşaat, üretim aşamalarında risk analizlerinin yapılmasında 
danışmalık hizmetleri sunuyor.

Maden Güvenliğinde 
Yeni Bir Boyut

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com



Arazi Araçlı Devriye 
Bu sistem ile işletme sahası içerisindeki görev noktalarında, 
yol güzergâhları boyunca, sahanın tamamında belirlenen 
aralıklarla devriye hizmeti veriliyor. Devriye hizmeti esnasında; 
çevre fiziki duvar/tel örgü sisteminin, bina ve tesislerin, yakıt 
tanklarının, açık ve kapalı depoların, araç park sahalarının, yan-
gın söndürme cihazlarının kontrolü yapılarak, olumsuzlukların 
raporlanması sağlanıyor.

Kıymetli Malzeme Nakli
Securitas, bünyesinde hizmet veren taşımacılık filosu ile üre-
tim sonucu elde edilen ve uzun mesafelere nakli gereken dore 
halindeki kıymetli malzemelerin belirlenen noktalara emniyetli 
bir şekilde naklini sağlıyor.

Hız Ölçümü
Uydu araç takip sistemi olmayan işletmelerde kullanılmak üzere 
el radarı ile düzenli ve düzensiz aralıklarla araçların hız ölçümünü 
yaparak raporluyor. Böylece çevre güvenliği kontrolü sağlanıyor. 

Çalışan Sürücü Alkol Testi
İşletme sahası giriş-
lerinde veya çalışılan 
bölgelerde düzenli ve 
düzensiz olarak alkol 
testi yapılarak iş emniye-
tine katkıda bulunuluyor.

Patlama Bölgesi Trafik 
Düzenlemesi
Cevher ihtiyacı için gün-
lük düzenli olarak yapılan 
patlatma faaliyetlerinde 
patlatma bölgesine giriş 
ve çıkışların emniyete 
alınması maksadıyla tra-
fik düzenlemesi ve bölge 
emniyeti kontrol altına 
alınıyor. 

Smart PDA El Cihazı İle 
Raporlama
İşletme sahalarında 7/24 
saat esasına göre, gerek 
fiziki ve elektronik güven-
lik alanında ve gerekse 
iş güvenlik konularında 
tespit edilen aksaklıklar 
anında ilgili makamlara 
raporlanmasıyla hazırla-
nacak dinamik formlarla 
her türlü istatistiki bilgi 
akışı sağlanıyor. 

www.securitas.com/tr

;
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AMC, dünya çapında maden, su kuyuları, HDD, inşaat 
ve tünel kazma endüstrisi için yenilikçi sondaj 
kimyasalları, sıvıları ve ekipmanları üretir ve destek 
sağlar. Şirket, 25 yılı aşkın tecrübesi ile 1988’den beri,  

mineral araştırma pazarı için lider kaliteli sondaj kimyasalları ve 
ürünleri tedarikçisi konumuna ulaşmıştır.

AMC, dünya genelinde operasyon verimliliğini optimum 
noktaya ulaştırmada müşteriye özel hizmet ve yerinde 
çözümlerle imrenilecek bir itibar kazanmıştır. AMC, üretken-
liği arttırmak ve maliyetleri düşürmek için sahada uzman 
desteği, yerinde teknik destek, eğitim ve araziye özgü ürün-
leri geliştirme kabiliyetini kullanarak müşterilerle çalışır ve 
onların ihtiyaçlarını karşılar.

Müşteriler, rakipsiz destek, kaliteli ürünler ve çevreye yönelik 
çözümleri nedeniyle AMC ’ye bir ortak olarak güvenir.

Kaliteli Ürünler
AMC ‘nin kapsamlı sondaj kimyasal yelpazesi, zor killer ve şist-
lerde,  sağlam olmayan ve kırıklı formasyonlarda, sirkülasyon 
kaybı zorlukları ile mücadelede ve sert veya tuzlu sularda çalı-
şırken ayrım gözetmeden sondaj verimliliğini geliştirmek için 
formülize edilmiştir.

Kolay Kullanımı Sağlayacak Tasarım
AMC’ nin ürünleri arazide kolay kullanım için tasarlanmıştır, 
genelde çok fonksiyonlu ve birlikte çalışması kolay, değişik 
su şartlarında etkilidirler. AMC, müşterilerin hayatlarını daha 
kolay ve operasyonlarını daha verimli yapacak yaratıcı ürünler 
üretmeye odaklanır.

Kalite Kontrolü
AMC, dünya genelindeki stratejik bölgelerdeki gelişmiş üretim 
tesislerini çalıştırarak, sıkı kalite kontrol politikalarını garanti-
lemeyi mümkün kılar ve böylece müşterilerin sürekli yüksek 
kalite ürün alacaklarının güvenine ulaşmalarını sağlar.

Kaliteli Ürünlerin Sağladığı Ek Faydalar
Barkom, yüksek kaliteli ürünlerin sağladığı ek faydaların 
öneminin farkında olduğu için daha düşük maliyetli alter-
natifler yerine, sondaj kimyasalı konusunda çözüm ortağı 
olarak AMC’ yi seçmiştir. Düşük kalitede bileşen ve katkılar 
içeren düşük maliyetli alternatifler kullanıldığında karşılaşı-
lan sorunlardan bazıları:

 • Matkap ve pompalarda artan yıpranma ve aşınma, tamir ve değiş-

tirme masraflarında artış

 • Kuyu stabilizesinde önemli kayıp ve dayanıklı formasyonlarda bile 

hızlı aşınma

 • Artan lojistik maliyetler; Özellikle sahada daha fazla ağırlıkta 

paketlenmiş taşıma, depolama

 • Yanlış maliyet hesabı, yani düşük başlangıç maliyeti ancak aynı 

sonuca ulaşmak için gerekli malzeme maliyetinin daha fazla 

olması

Örneğin, AMC Ana Merkez Laboratuvarı ve Barkom ‘un Ankara 
Laboratuvarında yapılan testlere göre yerel kaynaklı düşük 
kalite bir bentonitten 130kg kullanılarak ulaşılan sıvı kaybı 
kontrolü AMC ‘nin Aus Gel Xtra’sından 25kg kullanılarak elde 
edilmiştir ki bu her türlü maliyet tasarrufu beklentisini çürüt-
müştür. Ayrıca sahadaki verimlilik, düşük fiyatlı ürünlerin karış-
tırılıp idame edilmesi daha zor olduğundan bundan olumsuz 
etkilenmiştir.

AMC Sondaj Kimyasal 
ve Ekipmanları

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

BARKOM ve AMC ‘nin Uzun Soluklu İşbirliği
AMC ve BARKOM, 2006’dan beri Türkiye ve 40’ın üzerinde 
başka ülkelerdeki müşterilere kaliteli sondaj kimyasalları 
ve destek sağlıyor. Bu işbirliği, müşterilerin operasyonla-
rının verimliliğini artırmak için tasarlanmış üstün ürünler 
ve destek üzerine kurulmuştur. Barkom, müşterilere hızlı 
ve etkili yanıtları ile kazandığı mükemmel itibarını, AMC 
‘nin kaliteli ürün yelpazesi ile birleştirerek müşterilere 
avantaj sağlıyor.
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AMC’nin ürünleri müşterilerin üretkenliğini arttırıp maliyetle-
rini minimalize etmek için tasarlanmış olup kaliteli maddeler-
den üretilmiştir. Böylece ek maliyetlerden kaçınılmış ve sonuç 
olarak faydalar sağlanmıştır.

Uzman Desteği
AMC ve BARKOM, müşterilerine üretkenlik artışı ve azalmış ya 
da daha verimli şekilde sondaj kimyasalı kullanımını, en üst 
seviyede özelleşmiş, yerinde yardım ve tavsiye ile garanti eder. 
AMC sondaj kimyasallarını kullanan müşteriler, hem Barkom’un 
profesyonel ekibi ve mühendisleri hem de AMC ‘nin bölgesel 
ekibini oluşturan sondaj kimyasalı mühendisleri tarafından sağ-
lanacak destek ve tavsiyelerden faydalanma avantajına sahiptir.

Özelleşmiş Yerinde Çözümler
Barkom ve AMC temsilcileri, müşterileri yerinde ziyaret ederek 
her müşterinin kendilerine ait sondaj programı için onlara des-
tek sağlayacaktır. Onlar araziyi inceleyerek, yardım edecek ve 
arazideki özel sondaj sıkıntılarını çözümleyerek üretkenliğini 
artırıp maliyeti düşürecek tavsiyelerde bulunacaklardır. AMC 
ve Barkom‘un mühendisleri, uygun tavsiyeleri verip detaylı bir 
çamur programı önerisi hazırlamak için jeoloji ve su kalitesini 
de içeren kapsamlı bir analizi tamamlayacaklardır. 

Yerinde Eğitim
Tavsiyelerden daha ileri bir yardım, araziye özel tavsiye edi-
len sondaj kimyasalı programının kullanımı ile ilgili olarak 
yerinde verilecek eğitimle sağlanacak böylece üretkenlik 
artışı hedeflerine ulaşılması müşteriler için garantilenecektir.

Endüstriyel Uzmanlık
AMC’nin sondaj kimyasalı mühendisleri bölgesel ekibi, Karotlu 
Sondaj, Su Kuyusu, HDD, İnşaat ve Genel Madencilik alanla-
rındaki geniş sanayi tecrübesiyle birlikte mineral bazlı sondaj 
operasyonlarında oldukça tecrübeli ve eğitimli uzmanlar 
olarak, alanı ile ilişkili tavsiyeler sağladıklarını garantileyerek 
müşterilerinin sondaj operasyonlarının gerçekleştirmesine 
yardım ederler. 

www.barkomltd.com

Yeni Ürün - AMC Corewell
AMC ‘nin üstün yeni COREWELL sistemi karot için ayrıcalıklı 
koruma sağlar, kuyu cidarı dengelenmesini önemli ölçüde 
artırır ve aynı zamanda geniş çeşitlilikte formasyonlarda 
sıvı kaybını kontrol ettiği kanıtlanmıştır.

 • Karot verimini önemli oranda arttırır.

 • Numune bütünlüğünü, gelişmiş mineralojik analiz için korur.

 • Kuyu stabilitesini geliştirir.

 • Kullanımı ekonomiktir.

 • Tek Parça ve Çok Fonksiyonlu Sistem

 • Torku, matkap ve bileşenlerindeki yıpranma ve aşınmayı azaltır.

 • Üretkenliği artırır.

 • Düşük çaptaki kuyularla uyumlu

 • Çevreye zararı bulunmaz.

Barkom‘un Amc Sondaj Kimyasalları Yelpazesi
 • Viskozite Ayarlayıcı ve Filtrasyon Kontrol Ürünleri

 • Sıvı Kaybı Kontrol Ürünleri

 • Kil ve Şist Dengeleyiciler

 • Kesici Yağlar ve Yağlayıcılar

 • Kaçak Kontrol Ürünleri

 • Özel ürün ve Kimyasallar

 • Çimento ve Dere Dolgu Katkıları

 • İyileştirici Kimyasallar

 • Köpük Yapıcılar ve Deterjanları

 • Çöktürücüler ve Çözücüler

 • Ağırlaştırıcılar

 • Ekipmanlar
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Günümüzde maden işletmecileri, ekonomik ve çevresel 
sorunlarla mücadele etmek adına verimliliği artırmaya 
önem verirken, pompaların performansına ve daha 
uzun ömürlü olmasına odaklanmışlardır. Üreticiler de 

gelişmiş mühendislik uygulamaları ile daha verimli, arızalar arası 
çalışma süresi daha uzun, bakımı daha hızlı ve kolay pompalar 
tasarlayarak bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadırlar. 

Weir Minerals’ı, dünya genelindeki madenlerde endüstrinin stan-
dardı haline gelen WARMAN® AH® tipi pompasını bir üst seviyeye 
taşıyarak, WARMAN® WBH® tipi pompayı geliştirmeye yönelten, 
piyasada oluşan koşullardır. WARMAN® AH® tipi pompayı geliş-
tirmek içinse, tasarımında köklü değişiklikler yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Sonuç olarak sıfırdan başlayarak, aşınma ömrü, 
verimlilik, enerji tüketimi, güvenlik ve bakım kolaylığı yönünden 
WARMAN® AH® tipi pompanın üstünde bir performans göstere-
cek, yeni bir pompa dizayn edilmesine karar verildi. 

WARMAN® WBH® pompanın geliştirilmesi esnasında en üst 
düzey teknolojik tasarım yöntemlerine başvuruldu. Fan ve 
salyangoz tasarımı yapılırken performans analizi modelle-
rinden yararlanıldı ve aşınmaları daha iyi öngörmek adına 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılımı kullanıldı. 

Bu yazılımla tasarımcılar, 
pompanın içinde çamurun 
akış yönünü modelleyerek, 
fazla aşınmanın ve düşük 
verimin esas nedenlerinden 

biri olan yüksek türbülansı tespit edip, aşınma ömrü ve genel 
performansı iyileştiren, akışın pürüzsüz olarak devam etmesini 
sağlayan özellikleri geliştirebilmekteler. Gerçekleşen enerji 
tüketim verileri ve kullanılmış AH® parçalarındaki aşınma tiple-
rine bakılarak, modellemenin hassasiyeti ayarlanabildi. 

WARMAN® WBH® tipi yeni pompa, çok çeşitli çamur karışım 
uygulamalarına yönelik olarak dizayn edilmiştir. 
Nihai olarak yeni pompa tipi, aşağıda belirtilen benzersiz özel-
liklere sahip oldu;

 • Yüksek sıcaklığa sahip akışkanlarda hava kabarcığı oluşumunu 

düşürerek, daha yüksek verime, uzun aşınma ömrüne ve düşük 

net pozitif emme yüksekliği (NPSH) özelliğine sahip bir akış yönü 

elde edilmesine yarayan 4-kanatlı fan tasarımı.

 • Akışa minimum direnç gösterecek şekilde geliştirilmiş profilli 

salyangoz astarı.

 • Boğaz astarının eksenel ve dairesel olarak ayarlanabilmesini sağ-

layan tek bir noktadan kontrol mekanizması. 

Bunların dışında bakım kolaylığını sağlayan, örneğin metal ve kauçuk 
astarlı pompalardaki gövde astar kaplamalarında ve rulman yatak-
larında çabuk ayrılma mekanizmasını içeren özellikler de tasarlandı. 

Saha Uygulamaları
WBH® pompanın performansı bir çok sektörde çeşitli uygulama-
larda test edilmiştir. Bu testlerin sonuçlarına bakılarak, aşınma 
ömründe, enerji tüketiminde ve bakım ihtiyaçlarında eski tip pom-
palar ile kıyaslandığında önemli gelişmeler olduğu tespit edilmiştir. 

Örneğin, WARMAN® WBH® tipi bir pompanın, New South Wales 
- Avustralya’da bir kömür madeninde denemesi yapılmıştır. Bu 
tesis daha önceden cevher hazırlama ünitelerinde WARMAN® 
AH® tipi pompa kullanmaktaydı. Yeni pompa, beklentileri aşan 
bir performans göstermiştir. 

Oldukça agresif bir uygulama olan kaolinde, AH tipi pompa 
ortalama olarak 2.200 saatte bir parça değişimini gerektirirken, 
WARMAN® WBH® bu değişim süresini 3 katından fazla olacak 
şekilde 6.700 saate çıkartmıştır. 

Bir kum ve çakıl uygulamasında ise siklon girişinde kullanılan 
diğer bir WBH® tipi pompanın geleneksel çamur pompasına 
kıyasla %15 daha az enerji tüketimi gerçekleştirdiği kanıtlanmıştır. 

WARMAN® WBH®, pompasından en üst düzey performans almayı 
bekleyenler için tasarlanmıştır. Proses verimliliğinin işletme kâr 
marjını ciddi oranda etkilediği endüstri dünyasında, son teknolo-
jiye yatırım yapmak son derece önemli ve kaçınılmazdır. 

www.weirminerals.com

Çamur Pompası,
Yeniden Keşfedildi

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Sığınma Odası için 
Temel Hizmetlerin 
Kapsam ve Temini

Sığınma odasının etkinliği; kritik bir durum oluştuğunda 
içinde, yapılmış donanıma göre ihtiyaç duyulduğu 
sürece içerisinin aşırı ısınmamasını sağlamakla bir-
likte, ihtiyaç duyulan havayı sağlaması, atmosferi 

ayarlaması, kirli havanın dışarı çıkarılması, yaşanabilir bir ortam 
sağlaması ve dışarıyla bir iletişim sağlamasıdır.

UPSX serisi sığınma odası, özellikle madenlerde, tünellerde ve 
petrol sondaj alanlarında acil bir durum oluştuğunda çalışan 
personel için güvenli bir sığınak sağlamak amacıyla tasarlan-
mış ve üretilmiştir. Sığınma odası, kullanımı geçici bir durum 
olarak sınıflandırılır ve öngörülen süresi ile tehlike türüne göre 
referans alınarak güvenli bir ortam sağlayacak (özel risk değer-
lendirmeleri dikkat çekilerek) bir birim olarak düşünülmüştür.

UPSX serisi Sığınma odaları üç ayrı modda çalışabilmektedir:

Bekleme modu: Bu durumda herhangi bir olay meydana gel-
memiştir ve oda boştur. Ancak herhangi bir acil kullanım için 
hazır durumdadır. Acil durum sistemi devrede değildir ancak 
harici güç kaynağı bağlı olup acil durum bataryalarının şarjlı 
olması sağlanmaktadır. Haberleşme sistemleri etkindir.

Dış destekli mod: Bu modda bir olay meydana gelmiş olup oda-
nın harici hava ve elektrik bağlantısı devam etmektedir. Harici 
hava hattından gelen havanın solumaya uygun kaliteye yüksel-
mesi bir dizi filtrasyon süreci ile sağlanır. Sığınma odasındaki güç 
sistemi hala harici güç kaynağı tarafından desteklenmektedir.

Dış desteksiz mod: Bu mod sırasında kaza meydana gelmiş olup, 
tünel için hava ve elektrik hattının oda ile bağlantısı da kesilmiş-
tir. Bu durumda sığınma odası içerisinde bulunan kişiler, oda 

içerisinde bulunan yaşam destek ünitelerine bağlıdır. Bu ünite, 
oda içi hava kalite kontrolünü, CO ve CO2 ölçümlerini PLC vasıtası 
ile belirleyerek gerekli müdahaleleri de PLC vasıtası ile yapmak-
tadır. Bu modda kullanım esnasında PLC, klima, aydınlatma gibi 
elektrik tüketen cihazlar UPS tarafından beslenmektedir. 

UPSX serisi Sığınma odaları bekleme modu, dış destekli mod ve 
desteksiz mod sırasında yaşam desteği sağlayacak tüm ihtiyaç 
duyulan sistemlerle donatılmıştır. Sığınma odası içerisindeki 
tüm yaşam destek sistemi PLC ünitesi tarafından kontrol ve takip 
edilir. Personelin CO ve CO2 filtrelerini değiştirmesi için basit tali-
matlar verilir. Herhangi bir ek eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.

Teknik Veriler
Çelik Yapı
Birim, tamamen kaynaklı 4 mm kalınlığında çelikten mamuldür. 
Sonuç olarak sığınma odasının azami mekanik direnç ve sızdırmaz-
lığı sağlanmaktadır. Hava geçirmez kapı ve pencere ile donatılmıştır.

Bekleme ve Dış Destekli Modda Basınçlandırma ve Solunum 
Destek Sistemi
Bekleme ve dış destekli mod sırasında tünel için basınçlı hava 
hattı, manometreler ve susturucular ile donatılmış üç aşamalı 
filtreleme sisteminden geçerek sığınma odasının basınçlı ola-
rak kalmasını sağlar. Gerekli hava miktarı, içeride bulanacak 
kişi sayısına göre hesaplanmıştır. 

Oda için basınç seviyesi, yüksek basınç diferansiyel manometre 
ile takip edilir.
Hava akış ve yüksek basınç valfleri, sığınma odası içerisinde oluşa-
bilecek ısı, nem, CO2 ve varsa CO tahliyesini de sağlamaktadır. Hava 
akışı, personele güvenli bir şekilde nefes alma ortamı yaratmaktadır.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Desteksiz modda sığınma odası basınçlı durumda değildir.

Desteksiz Modda Solunum Desteği
Sığınma odası bir hava yenileme sistemi ile desteklenmektedir. 
Solunabilir hava kalitesi CO-CO2 bertarafı ve O2 beslemesi ile 
desteklenmektedir. Sistem tamamen PLC tarafından yönetilir.

Hava Kalitesi İzleme Sistemi
Sığınma odası içerisindeki hava kalitesi, PLC tarafından yöneti-
len O2-CO-CO2 sensörleri ile izlenmektedir.

İç Soğutma
Sığınma odası içerisindeki sıcaklık ve rutubet düzeyleri split 
klima tarafından düzenlenmektedir.

Bekleme ve Dış Destekli Modda Güç Kaynağı
Güç kaynağı, harici güç kaynağı tarafından desteklenmektedir.

Desteksiz Modda Güç Kaynağı
Sığınma odası içerisindeki enerji, bir kesintisiz güç kaynağı ile 
bataryalar tarafından desteklenmektedir. Bu enerji sistemi, 
sığınma odası içerisindeki hava yenileme sistemi, aydınlatma, 
klima gibi tüm elektrik sistemlerini besler.

Bataryalar ayrı bir odaya yerleştirilmiştir.

Haberleşme Sistemi
İletişim, sahada mevcut haberleşme ağına bağlı bir endüstriyel 
telefonla desteklenmektedir.

Ateşe Dayanıklı Dış Katman 
Sığınma odası REI120 sertifikalı yanmaz kaplama ile kaplanabi-
lir. Bu yapı sığınma odasının direk yangına karşı 2 saat boyunca 
dirençli kalmasını sağlar.

Tahliye Sistemi - Hava Kilit Sistemi
İhtiyaç olması halinde sığınma odası, çift kapılı basınçlı oda 
sistemi ile teçhiz edilebilir.  Giriş kapısı sadece hava boşaltma 
döngüsü tamamlandıktan sonra açılır. 

Hava tahliyesi için gerekli olan hava beslemesi, hava hattı ile 
temin edilir. 

Bu basınçlı hava, desteksiz modda ise sığınma odası içerisine yer-
leştirilmiş olan yüksek basınç silindirleri tarafından sağlanmaktadır.

Hava tahliyesi için zamanın yetmediği acil durumlarda sığınma 
odasına doğrudan erişim sağlayan manuel bir by-pass sistemi 
mevcuttur.

Bakım
Bakım faaliyetleri kullanım kılavuzunda gösterilir. Tüm operas-
yon kolay ve yerinde operatörler tarafından yapılabilir. 

Wewalter hakkında detaylı bilgi edinmek için Türkiye temsilcisi 
ve yetkili servisi Zitron Havalandırma Sistemleri ve Maden 
Makineleri Ltd. Şti. ile iletişime geçebilirsiniz: gokalp@zitron.com 

www.wewalter.it



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

Teknima
Cleanair Technology

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK ENERJİ MALİYETİ

AVRASYA TÜNELİ İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi
TF-1800-250/1500 (1800mm 250kW) Fan ve Aksesuarları
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Kömür taşıma sistemlerinin mühendisliğindeki en 
büyük gelişmelerden biri, dökme malzeme biliminin 
artan kullanımıdır. Bu alan, hem dökme katı hem de 
dökme katıların üzerinden veya içinden geçeceği 

yapı malzemelerinin testi ve analizine odaklanmıştır. Dökme 
malzeme bilimi, dökme malzemelerin fiziksel özelliklerinin 
belirlenmesine ve bu özelliklerin, dökme malzeme taşıma 
sistemleri ve bileşenlerinin tasarımındaki çeşitli problemlere 
uygulanmasına yoğunlaşmış, disiplinler arası bir alandır. 

Bilgisayar tabanlı mühendislik ve modelleme sistemleriyle bir-
leştirildiğinde dökme malzeme bilimi, elektrik santrallerinde 
kömür taşıma operasyonları için birçok potansiyel iyileştirme 
sunar. Bunların arasında, akışın yönetilmesine yardımcı olma, 
darboğazları azaltma, toz, döküntü ve geri taşınan malzemeyi 
en aza indirme, ekipman ömrünü uzatma ve bakım masrafla-
rını düşürme vardır – bunların hepsi bir tesisin kullanılabilirli-
ğini, verimini ve karlılığını artırır.

İlk konveyör tasarlandığından beri sistemi boyutlandırmak 
ve güç gereksinimlerini hesaplamak için, dökme yoğunluğu 
ve yığın açısı gibi dökme malzemelerin temel özellikleri 
kullanılmıştır.

Modern dökme malzeme biliminin kökleri, çeşitli şartlar 
altında dökme malzemenin mukavemetine dayanarak 
kütle akış silolarının kritik boyutlarını belirlemiş Utah 
Üniversitesi’ndeki çalışmaya kadar uzanır. Bu yöntemler, 
dökme katıların iç mukavemetini ve bunlar ile bant veya şut 
arasındaki sürtünmeyi belirlemek için kullanılır. Bu özellikler 
dökme katıların davranışını ve silolar ve depolama tankların-
dan ve daha sonra -artan başarıyla- şutların içinden bantlı 

konveyörlerin üzerine 
akışını kestirmek için 
kullanılır.

Gelişmiş testler ve bil-
gisayarlı mühendislik 
artık belirli sistemlerin 
tasarımlarının, tanım-
lanan malzemelerle 
beklendiği tespit üzere 
iyileştirilmesini müm-
kün kılıyor. Eğer bir 
malzeme taşıma sis-
temi, depolanmakta, 
taşınmakta veya başka 
şekilde kontrol edil-
mekte olan belirli bir 
dökme malzemenin 

uygun temel ve 
gelişmiş özellikleri 
belirlenmeden tasar-
lanırsa, ciddi hatalar 
yapılabilir.

Standartlar
Dökme katıların 
birçok özelliği ve 
testleri, Konveyör 
Ekipmanı Üreticileri 
Birliği (CEMA), 
Standart 550’de 
özetlenmiştir. Bantlı 
konveyör sistemle-
rinin tasarımında en 
sık (ve bazen yanlış) 
kullanılan özellikler 
şunlardır:

Dökme Yoğunluğu
Bir malzemenin dökme yoğunluğu, örnek sıkıştırılmış bir 
durumda olduğunda ölçülmüş hacim birimi başına ağırlıktır 
(kg/m3 veya lb/ft3). Bu titreşim uygulanmış veya oturmuş 
yoğunluk, bant üzerinde taşınan malzeme hacmini belirlemek 
için dinamik duruş açısıyla birlikte kullanılır.

Gevşek Yığın Yoğunluğu
Gevşek yığın yoğunluğu, örnek gevşek veya sıkıştırılmamış bir 
durumdayken ölçülen hacim birimi başına ağırlıktır. Gevşek 
yığın yoğunluğu, yük bölgesi şutlarını ve yükleme teknelerinin 
yüksekliğini ve genişliğini tasarlarken veya malzemenin artan 
hacmi nedeniyle şut belirtilen tasarım kapasitesini sağlayama-
yacak olduğunda daima kullanılmalıdır.

Yığın Açısı
Dökme malzemeler için yığın açısı, yatay bir çizgi ve serbestçe 
şekil almış dökme malzeme yığınının tepesinden yığının 
tabanına kadar olan eğimli çizgi arasındaki açıdır. Belirli bir 
malzeme için bu yığın açısı, yığının nasıl oluşturulduğunun 
yanı sıra, malzemenin yoğunluğu, tane şekli, boyut tutarlılığı 
ve rutubet içeriğine bağlı olarak değişebilir.

Dinamik Duruş Açısı
Dinamik duruş açısı, derece cinsinden yataya eğim ile ölçülen, 
yük kesitinin açısıdır.

Dinamik duruş açısı konveyör tasarımında, çeşitli bant geniş-
likleri için yükün profilini ve teorik taşıma kapasitesini hesapla-
mak için oluk açılarının belirlenmesinde faydalıdır.

Bilim ile Taşıyın
Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

 CFI dairesel kesme testi cihazı: dairesel 
kesme testi cihazı, tozların ve dökme katıların 
akış özelliklerini ölçmek için kullanılır.

Bu Instron, rijidite, çekme mukavemeti ve 
sıkıştırma da dahil çeşitli fiziksel özellik testleri 
için zemin sağlar.



Topak veya Tane Boyutu
Bir dökme malzemenin boyutu iki şekilde tanımlanır: maksi-
mum topak boyutu veya bir dizi standart elekten (veya kalbur-
dan) geçecek tanelerin yüzdesi. Boyut çoğu zaman maksimum 
topak genişliği ve eni olarak listelenir. Maksimum 50 x 50 mm (2 
x 2 in.) genişlik ve ene sahip topaklı bir malzeme, “50 mm eksi” 
(veya 2 in. eksi) malzeme olarak tanımlanacaktır. Bu, en büyük 
topağın 50 x 50 mm olduğu ve geri kalan tanelerin daha küçük 
olduğu anlamına gelir. Topağın uzunluğunun genişliğinin üç 
katına kadar çıkabileceğini veya yukarıdaki örnekte 150 mm (6 
in.) uzunluğunda olduğunu varsaymak yaygın bir uygulamadır. 
Bu bilgi, çeşitli bileşenlerin yanı sıra, şut ve yükleme teknelerinin 
genişliğini ve yüksekliğini boyutlandırmada faydalıdır.

Bir elek analizi, dökme katının boyutunun en eksiksiz gösteri-
mini verir. Tane boyutu dağılımı, toplam örneğin parçası ola-
rak her bir boyut aralığında temsil edilen yüzdenin, genellikle 
belirli bir elek boyutundan geçer ve sonraki daha küçük elek 
tarafından tutulur şeklinde gösterilen bir tablolamasıdır. Bu 
bilgi, şutlardaki hava akışının ve asılı tozun oluşma potansiyeli-
nin analiz edilmesinde faydalıdır.

Akış Özellikleri
Bir dökme katının temel akış özellikleri, dökme katıyı (bir 
kesme hücresi kullanarak) kesip, gerekli kuvveti ölçerek elde 
edilebilir. Rutubet ve basınçla mukavemet değiştiren ve akışı 
yavaşlatan "tutkal” vazifesi gören kısım olduklarından, genel-
likle dökme katıdan alınan ince taneler test edilir.

Kesme hücresi yöntemi, dökme katı ve bant veya şut yapı 
malzemeleri arasındaki sürtünmeyi ölçmek için de kullanılır. 
Konveyörler için önemli şartlar, farklı rutubet içerikleriyle 
mukavemetteki değişiklik ve birleştirme basınçlarıdır.

Farklı rutubet içerikleri ve birleştirme basınçlarında gerçekleştirilen 
testlerin sayısı nedeniyle, kesme hücresi testleri özellikle zaman alır.

Arayüz Sürtünmesi
Şut tasarımında iki 
sürtünme değeri 
önemlidir: dökme 
katı ve şut duvarı 
arasındaki ve dökme 
katı ve bant arasın-
daki sürtünme katsa-
yıları. Dökme katılar, 
özellikle de ince 
taneler, yerçekimin-
den büyük negatif 
birleştirme kuvvetleri 
altında dahi, yatay 
yüzeylere baş aşağı 
tutunma ve mukave-
met sergileme yete-
neklerine sahiptir. 
Negatif birleştirme 
kuvvetlerinin kesme 

Çekme mukavemeti testi, “kum saati” 
şeklindeki bir numuneyi kopuncaya kadar 
gererek yapılır.
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kuvveti, şut tasarımında adezyon ve kohezyon değerlerinin 
belirlenmesinde özellikle ilgilidir.

Adezyon
Adezyon, malzemenin, şutlar ve bantlar gibi yüzeylere yapış-
kanlığı olarak düşünülebilir. Yüzey durumu, rutubet ve (kil 
gibi) kirlilikler, dökme katıda adhezif gerilme seviyesini etki-
leyen başlıca değişkenlerdir. Adhezif gerilme, kesme hücresi 
testlerinden belirlenebilir ve malzemenin yüzeylere yapışma 
veya tutunma olasılığının belirlenmesinde çok faydalıdır.

Kohezyon
Kohezyon, tanelerin birbirine yapışma yeteneğidir. Bir dökme 
katıda kohezyonu üç durum etkiler: rutubet içeriği, elektros-
tatik çekim ve aglomerasyon (birlikte topaklanıp bir kütle 
oluşturma eğilimi).

Kohezif gerilme, kesme hücresi testlerinden belirlenebilir ve 
dökme katıların nasıl akacağının belirlenmesinde çok faydalıdır.

Test Bilgilerini Uygulama
Bu deneysel bilgi kesinlikle faydalıdır, fakat malzeme taşıma 
sistemlerine ve ekipman tasarımına etkileri nelerdir? Malzeme 
bilimi neyin daha doğru olarak belirlenmesine yardımcı olabilir?

Konveyör Kapasitesi
Konveyör kapasitesi (tph), dökme malzemenin yoğunluğu 
bilindiğinde doğrudan hesaplanan temel tasarım parametre-
lerinden biridir. Yoğunluk, çelik veya beton gibi katılara atıfta 
bulunur (tane yoğunluğu).

Bununla birlikte, konveyör tasarımında, malzemenin tane yoğun-
luğunun tipik fraksiyonları olan birçok yoğunluk vardır. Oturmuş 
yığın yoğunluğu, konveyörün nominal taşıma kapasitesini belirle-
mek için, bir bandın üzerindeki yükün çapraz kesit alanıyla birlikte 
kullanılır. Gevşek yığın yoğunluğu, oturmuş yığın yoğunluğunun 
yarısı kadar küçük olabilir. Oturmuş yığın yoğunluğu, malzemenin 
normalde bandın üzerinde taşındığı halidir.

Eğer bir konveyör transfer noktası, oturmuş yığın yoğunluğu 
kullanılarak tasarlanırsa, bir banttan diğerine akan malzeme 
daha fazla alan kaplayacağından, muhtemelen nominal kapa-
sitesinden daha az bir noktada tıkanacaktır. Bu durumda, tesis, 
10 kg sıkıştırılmış malzeme için tasarlanmış bir boşluktan 10 kg 
gevşek malzeme geçirmeye çalışmaktadır.

Eğer tecrübesiz bir tasarımcı, bir malzemenin yoğunluğu için 
genel bir mühendis el kitabına bakarsa, burada yazan değer 
muhtemelen tane yoğunluğu olacaktır. Parçacıklı bir katı 
veya tozun tane yoğunluğu veya gerçek yoğunluğu, belirli bir 
ortamda (genellikle hava) büyük bir toz hacminin ortalama 
yoğunluğunu ölçen yığın yoğunluğunun aksine, tozu oluştu-
ran tanelerin yoğunluğudur. Tecrübesiz tasarımcı, tane yoğun-
luğunu kullanarak, konveyörü iki ila üç oranında bir faktörle 
fazla büyük boyutlandırabilir. Bu hatanın gereksiz maliyetlerde 
ciddi sonuçları olacaktır.

Şut Tasarımı
Şut tasarımı, gevşek yığın yoğunluğuna dayanarak doğru 
yükün kesit alanını almaktan daha fazlasıdır.

Dökme katıların bir şutun içinden güvenilir şekilde akışı, diğer 
faktörler yanında, dökme katı ve şut duvarları ve aşınma astarları 
arasındaki sürtünmeye bağlıdır. Eğer sürtünme çok büyükse, 
malzeme şuttan geçişi sırasında yavaşlayacaktır. Azalan bu akış 
darboğazlara, birikmelere ve tıkanmalara yol açar.

Yeni jenerasyon, tasarlanmış akışlı şutlar, akış yüzeylerine bağ-
lantılı olarak dökme katının özelliklerini bilmeye bağlıdır. Çoğu 
zaman, şut açısı için, yığın veya dinamik duruş açısına dayanan bir 
el kitabı değeri kullanıldığında sonuç olarak ortaya, tıkanmalara 
yol açan birikmeler çıkar. Örneğin, linyit, paslanmaz çelik üzerinde 
taş kömüründen önemli oranda daha yüksek sürtünme katsayı-
sına sahiptir, fakat astar ultra yüksek moleküler ağırlıklı (UHMW) 
polietilen kullanıldığında, sürtünme katsayıları benzerdir. Taşınan 
gerçek dökme malzeme ve tasarım için düşünülen gerçek astarın 
test edilmemesi ciddi akış problemlerine neden olabilir.

Kullanılmakta olan spesifik kömür ve paslanmaz çelik veya 
seramik astar gibi spesifik yapı malzemelerinin testlerinden 
elde edilen veri kritik önem taşır. Bu veri, malzemenin şut-
lardan akışının kestirilmesine, bileşenler üzerinde aşınmanın 
azaltılmasına ve döküntü ve asılı toz gibi kaçak malzemenin 
kaçışının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bant Temizliği
Bir dökme katının özellikleri, operasyonun karşılaşacağı bant 
temizleme güçlüğünün tabiatını kestirmek amacıyla yalnızca 
genel bir rehber olarak kullanılabilir. Geri taşınan malzeme-
nin özelliklerini test ederek, tahliye noktasını geçtikten sonra 
banda ne kadar ince tanenin yapışacağına ve şartlardaki 
değişikliklerin (sağanak yağmur nedeniyle rutubet seviye-
sinde artış gibi) geri taşınan seviyelerini ve temizleme perfor-
mansını nasıl etkilediğine dair tahminler yapılabilir. Dökme 
katıları test etmek için kullanılan ince taneler, ortalama 
geri taşınan malzeme tanesinden 2000 kat daha büyüktür. 
Fiziksel özelliklerin, yüzey gerilimiyle ve mikro düzeyde nük-
leer kuvvetlerle, genellikle dökme katı akışını test etmek için 
kullanılan tanelerden daha bağlantılı olduğu durumlarda, 
geri taşınan malzeme toz gibi davranır.

Dökme malzemelerdeki gerilimleri çoğunlukla, mekanik kilit-
leme ve makro bir düzeyde daha büyük tanelerin yüzey rutubeti 
oluşturur. Dökme katı özelliklerinin geri taşınan malzemeye 
uygulanması, tahmin edilen geri taşınan malzeme seviyelerini 
ve temizleme performansını önemli oranda hafife alabilir.

Geri taşınan malzeme boyutundaki tanelerin adezyonu ve 
kohezyonu bu tahminde kullanılan önemli özelliklerdir. 
Malzemenin (adezyonunun ve kohezyonunun sert bir şekilde 
değiştiği) kritik rutubet içeriğini bilmek, bir tasarımcının, geri 
taşınan malzemenin mukavemetini azaltmak veya bandı yıka-
mak için gerekli su miktarını hesaplamasına izin verir.
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Güvenlik
Bir dökme katının özellikleri için test edilmesi, tasarımcının dökme 
katılar için güvenli depolama ve taşıma geliştirmesine imkan 
verir. Örneğin, akan dökme katılar silolarda eşit olmayan duvar 
basınçları oluşturabilir. Belirli malzemeleri depolama ve taşıma 
için beklenen koşullarda test etmeden, tasarımcı, ilgili kuvvetleri 
yalnızca tahmin etmektedir. Bir işçinin, şuttaki birikmeleri temiz-
lemeye çalışırken düşen malzemeden yaralandığı birçok durum 
olabilir. Konveyörleri tasarlamak için tipik veya ortalama değerler 
kullanarak tasarlanmış sistemler, daha az katastrofik, fakat verim-
liliğe bir o kadar zarar vericidir. Malzeme özellikleri hakkında 
spesifik bilgi sahibi olmadan tasarlanan birçok konveyör, tasarım 
kapasitesini sağlamada başarısız olmuştur.

Malzeme Testinin 
Faydası/Sonucu: Bir 
Örnek
Çok sayıda kömür türü, 
çok farklı karakteris-
tiklere sahip olabilir. 
CEMA 550 - 2003 yayını 
Dökme Malzeme 
Sınıflandırmaları ve 
Tanımları, kömür 
için 0,5 in. (12,7 mm) 
eksi antrasitten ROM 
bitümlüye kadar 
kömür için dokuz adet 
sınıflandırma listeliyor. 
Bu başvuru kaynağı, 45 
– 60 lb/ft3 arasını çeşitli 
kömürler için gevşek 
yığın yoğunlukları ola-
rak ve 20 – 30° arasını 
dinamik duruş açıları 
olarak listeliyor.

CEMA’nın Dökme 
Malzemeler için 
Bantlı Konveyörler 
yayınının 6. baskısı, 
oluk açısına ve dina-
mik duruş açısına 
dayanarak bir kon-
veyörün kapasitesini 
hesaplamak için 
detaylı denklemler 
verir. Temel malzeme 
verisinin değerini 
göstermek için, 
yayınlanan listenin 
her iki ucundan iki 
farklı kömürün değer-
leri kullanılarak bulu-
nan en kesit alanları 
karşılaştırılabilir.

Verilen Değerler
Gevşek yığın yoğunluğu: 45 – 60 lb/ft3 (720 – 960 kg/m3). 

 • Yığın açısı: 30 – 40°. 

 • Dinamik duruş açısı: 20 – 30°. 

 • Bant genişliği: 48 in. (1200 mm). 

 • Oluk açısı: 35 .̊ 

 • Kenar mesafesi: standart CEMA kenar mesafesi. 

 • Bant hızı: 500 fpm (2,5 m/sn).

Yayın, kesit alanlarını belirtir:
20˚ dinamik duruş açısı: 1.804 ft2 (0,168 m3). 
30˚ dinamik duruş açısı: 2.100 ft2 (0,195 m3).
Bu nedenle, konveyörün malzeme/ft miktarı aralığı:
çapraz kesit alanı x gevşek yığın yoğunluğu/ft3 x bant ft
Bu örnekte 81,2 – 126 lb/ft (1,804 ft2 x 45 lb/ft3 x 1 ft ila 2,1 ft2 x 
60 lb/ft3 x 1 ft) değerinde bir aralık vardır.
500 ft/dakikada taşınan malzeme miktarı, daha sonra 1218 – 
1890 tph (81.2 lb/ft x 500 ft/dakika x 60 dk/s/2000 lb/t ila 126 
lb/ft x 500 ft/dakika x 60 dk/s/2000 lb/t) arasında değişir.

Örneğin Özeti
Gevşek yığın yoğunluğu ve dinamik duruş açısı arasındaki 
farklar, konveyör kapasitesinde 600 tph'den fazla bir açık verir. 
Bu hata, kömür taşıma sisteminin üretim hızını gerçekleştirme 
yeteneği üzerine büyük bir etkiye sahip olacak, dolayısıyla tüm 
tesisin işletme hedeflerini gerçekleştirme yeteneğini engelleye-
cektir. Eğer bu tesis günlük silolarını veya kömür bunkerlerini 
doldurmak için 1800 tph’ye güvenir ve sistemden yalnızca 1200 
tph alırsa, tesisin konveyörlerini daha uzun bir programda çalış-
tırması, hem personel hem de ekipman için saatleri artırması 
veya elektrik üretme kapasitesini aşağı çekmesi gerekecektir.

Tüm Bunlar Ne Anlama Geliyor?
Tipi veya sınıflandırmaları ne olursa olsun, iki dökme malzeme 
asla aynı değildir. Dökme malzeme taşıma sistemlerinin doğru 
tasarımı için dökme katının fiziksel testinin bu kadar önemli 
olmasının ana sebebi budur.

Test maliyeti, bir malzeme taşıma sisteminin genel maliyetinin 
küçük bir parçasıdır. Bu veriye sahip olmak, gelecekte prosesler 
veya hammaddeler değiştiğinde konveyörde sorun gidermek 
için en önemli araçlardan biridir.

Eğer mevcut bir malzeme taşıma sistemi şu anda çalışıyorsa, 
malzeme aynı kaldığı sürece çalışmaya devam etmeli ve ekip-
man, performansını değiştiren herhangi bir aşınma veya hatalı 
kullanmaya maruz kalmamalıdır. Fakat malzemedeki değişik-
likler (kaynaktaki değişiklikler veya yağmur nedeniyle artan 
rutubet veya proses veya ekipmanda daha fazla malzeme 
taşımak için bantların hızının artırılması veya şutun içindeki 
astarın değiştirilmesi gibi değişiklikler) kömür taşıma sistemi-
nin performansı üzerinde büyük sonuçlar doğurabilir.
Ayrıca bir malzeme taşıma sistemi tasarlanırken, ister sıfırdan 
tasarlansın ister büyük oranda yeniden inşa edilsin, gerekli genel 
performansı elde etmek ve maksimum yatırım getirisi elde etmek 
için taşıyacağı malzemelerin dikkatle test edilmesi gerekir. 

www.martin-eng.com.tr

Martin Engineering’in Yenilik merkezinde, proses 
simülasyonu alanı, malzeme akışı ve bileşen 

ömrünün gözlemlenmesi için üç bantlı, yeniden 
dolaşımlı bir konveyör döngüsü içeriyor.

Doğrudan kesme test cihazı, bir malzemenin 
sürtünmesini, kohezyonunu ve astar malze-
mesi gibi bir substrata adezyonunu belirler. 
Doğrudan kesme test cihazı, bir malzemenin 
sürtünmesini, kohezyonunu ve astar malze-
mesi gibi bir substrata adezyonunu belirler.

Kuru aşınma test cihazı, konveyör bandı, metal 
şut astarı ve dökme malzeme arasında olduğu 

gibi üç cisim sürtünme aşınmasını kontrol eder.

Bu makalenin orijinali, World Coal dergisinin Ocak 2012 sayısında, İngilizce dilinde yayınlanmıştır.
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* Kar›lat›rma, Shell’in standart dizel ve Shell’in verimlilik artırıcısını içeren aynı standart dizel akaryakıtı arasında yapılmıtır.
Gerçek tasarruf miktarı araca, sürü artlarına ve stiline göre de¤iebilir. Ayr›nt›l› bilgi için www.shell.com.tr

‹naat sektörü, zorluklarla doludur. Zorlu operasyonları yönetmek için makine, yakıt ve bakım masraflarını
dengelemeniz gerekir. Elbette yat›r›mlar›n›zda en yüksek verimi elde etmek istersiniz. ‹ orta¤›nız olarak,
i makinelerinizin verimlili¤i için size yardımcı olabiliriz! Shell FuelSave Diesel, yak›t tasarrufu sa¤lamak,
yak›ttan kaynakl› bak›m maliyetlerinizi azaltmak ve i makinelerinizin daha az yak›tla daha uzun süre
çal›mas›na yard›mc› olmak için özel olarak tasarlanm›t›r.*

Shell FuelSave Diesel ile ilgili ayr›nt›l› bilgi almak için Shell Ticari Akaryakıtlar - Öncü Distribütörümüz
Senos Petrol ile iletiime geçebilirsiniz. Tel: 0262 721 19 20

Yakıttan tasarruf etmeniz için gelitirildi*

SHELL FUELSAVE DIESEL,
YAKITTAN TASARRUF
ETMEN‹Z ‹Ç‹N GEL‹T‹R‹LD‹*
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Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Türkiye’de metalik maden aramaları ve işletmeciliği 
yapmak amacıyla 1986 yılında kurulan Tüprag Metal 
Madencilik AŞ, bugüne kadar yüzlerce maden ruh-
satında faaliyet göstermiş bir şirket. Şirketin arama 

çalışmaları sonucunda bulunan altın yataklarının bazıları 
şirketin yatırım ölçeği altında kalmış, bazıları için ise ilave 
arama çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
kapsamda şirket halen yurt çapında arama - geliştirme çalış-
malarına ve iki madeninde altın üretimine devam etmektedir.

Tüprag Metal Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yılmaz, geride bıraktıkları 28 yılda ülkenin dört tara-
fında 600’den fazla arama ruhsatında aramalar yaptıklarını ve 
şu an, 2006 yılında işletmeye alınan Uşak-Kışladağ Altın Madeni 
ve 2011 yılında işletmeye 
alınan İzmir - Efemçukuru 
Altın Madeni’ni işlettik-
lerini hatırlatıyor. Yılmaz, 
Avrupa’nın en büyük altın 
madeni konumunda olan 
Kışladağ Altın Madeni’nde şu 
ana kadar 60 tonun üzerinde 
altın üretmeyi ve ekonomiye 
kazandırmayı başardıklarını, 
İzmir’deki işletmeleriyle 
beraber Tüprag olarak 
yılda 15 ton altın üretebi-
lecek durumda olduklarını 
aktarıyor. 

Bilindiği üzere Türkiye’de ilk 
altın üretimi 2001 yılında baş-
lamış ve o günden bugüne 
farklı şirketlerin işletmeye 
geçirdiği madenler saye-
sinde ülkemiz sıfır üretimden 

yılda 30 ton altın üreten bir ülke konumuna gelmiştir. Bu üre-
timin ekonomik değeri tartışılmayacak öneme sahiptir çünkü 
ekonomiye doğrudan destek sağlamanın yanında, madenlerin 
dolaylı olarak da bir çok etkisi bulunmaktadır. Çünkü projeler 
için satın alma ihtiyaçlarının mümkün olduğunca ilgili böl-
geden karşılanması, istihdamın ve işgücünün büyük ölçüde 
bölge halkından temini ve benzeri bir çok olumlu etki söz 
konusudur. 

Yılmaz bu noktada şirketlerinin temel prensibinin “önce 
insan ve çevre, sonra madencilik” olduğunu vurguluyor ve 
ekliyor; “Ne mutlu bizlere ki, çalışanlarımızın ve çevremiz-
deki insanların desteği ve inancıyla bugün Avrupa’nın en 
büyük altın madenini işletiyoruz. Şu an her iki madenimizde 

Tüprag, Sosyal Sorumluluk Projelerine 
Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com



çalışan yaklaşık 1500 personelin %80’inin yöre halkından 
oluşuyor olması, bizler ve yöre halkı için büyük mutluluk 
kaynağıdır.”.

Şirketin faaliyette bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen 
maden üretimi faaliyetlerinin, önemli başka özellikleri de 
bünyesinde barındırdığını aktaran Yılmaz, projelerin en 
önemli ayaklarından birinin de kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri olduğunu belirtiyor. Uşak ve İzmir bölgesine şu ana 
kadar 15 milyon dolar civarında kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi gerçekleştirdiklerine işaret eden Yılmaz, konuşmasına 
şöyle devam ediyor: 

“Kazandığımız paranın vergisini vermek yasal bir gerekliliktir. 
Ancak bunun ötesinde biz, kazandığımız paranın bir kısmını 
yöre insanının gereksinimlerini karşılamak üzere, il yönetimi 
ile birlikte, bizim deyişimizle “Hayır işlerine” ayırıyoruz. 

Sosyal sorumluluk projelerimizde 4 tane temel prensibimiz 
var. Bunlar eğitim, sağlık, çevre ve altyapı hizmetleridir. Şu 
ana kadar köy yollarının asfaltlanması, hemodiyaliz merkezi 
kurulması, ağaçlandırma çalışmaları, öğrencilerin eğitimine 
destek ve benzeri bir çok önemli projeyi hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ayrıca bu sene çok önemli 2 projeyi Uşak iline kazandırmış 
olmanın gururunu da yaşıyoruz. Uşak Üniversitesi’ne, maali-
yeti 4,5 milyon dolar olan bir fakülte binası inşa ederek teslim 
ettik. Söz konusu binada derslerin yapılmasına başlandı bile. 
Yine Uşak il merkezinde 2 milyon dolar civarında maliyet ile 
inşaatını bitirdiğimiz ve teslim ettiğimiz Tüprag Temel Eğitim 
binası bulunuyor. Orada da öğrenciler eğitim ve öğretim gör-
meye başladılar. Bunlar bizim için her şeyin ötesinde mutluluk 
verici çalışmalardır.”
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Sadece Madencilik Yapmıyoruz...
Tüprag, faaliyet gösterdiği alanlarda gerçekleştirdiği sosyal 
çalışmalarıyla sosyal lisansını almayı başarmış maden şirket-
lerden birisi. Şirketin eğitim, sağlık, çevre, altyapı alanlarında 
gerçekleştirdiği sosyal çalışmaların yanı sıra tarım alanında da 
önemli faaliyetleri bulunuyor. Mehmet Yılmaz şirketin tarım 
faaliyetleri konusunda ise şu bilgileri aktarıyor;

“Çok önemli bir diğer projeden bahsetmek gerekirse, ülke-
mizde gelişen modern tarımsal üretimde, bölge halkına örnek 
teşkil edecek olan, İzmir Efemçukuru altın madenimizin hemen 
yanında hayata geçirilen ve ülkemizde gelişen modern tarım-
sal üretimde, bölge halkına örnek teşkil edecek olan üzüm 
bağları projesidir.

Tüprag, üretimde uyguladığı modern tarım teknikleri ve iyi 
tarım uygulamaları ile bölgede öncü ve örnek bir vizyonu 
temsil etmektedir. 

Bu kapsamda modern ve iyi tarım uygulamaları çerçevesinde; 
verimsiz tarım alanı ve tarıma uygun boş alanlarda teraslama 
yöntemi ile üzüm bağı projesi gerçekleştirilerek 300 dekarlık 
bağ alanı oluşturulmuştur. Proje kapsamında her yıl ortalama 
30-35 ton üzüm hasadı yapılmaktadır. Bağlarımızdan elde 

edilen hasat Efemçukuru Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
ile birlikte piyasaya sunulmaktadır. Bu sayede bölgeye ve 
bölge halkına, madenciliğin yanı sıra tarımsal faaliyetler kapsa-
mında da maksimum fayda sağlanmaktadır.” 

TÜPRAG AŞ Tarafından Yaptırılan Temel Eğitim Binası - Uşak TÜPRAG AŞ Tarafından Yaptırılan Uşak Üniversitesi Merkezi Derslik Binası - Uşak



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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Sondaj Makinası

www.hanjindnb.com



H Wireline Delme Kapasitesi 100 m
N Wireline Delme Kapasitesi 250 m
B Wireline Delme Kapasitesi 350 m

Sondaj Makinası
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Sandvik ile Madencilik 
Sektörü Üzerine…

Dünyada ve Türkiye’de madencilik sektörünün en 
önemli tedarikçilerinden birisi olan, yüz elli yıldan 
fazla tecrübesi, teknolojik alt yapısı ve Ar-Ge çalış-
malarına ayırdığı önemli bütçelerle müşterilerine 

en kaliteliyi sunmayı ilke edinen Sandvik, satış sonrası verdiği 
hizmetlerle de müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. 
Sandvik, benimsediği ilkeler doğrultusunda ülkemizde de 
önemli işlere imza atarken sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. 
Özellikle ülkemizde kullanılan Sandvik makine ve ekipmanları 
ile şirket, sektöre teknolojik bir devrim yaşatıyor.

Gelişmiş özel alaşımlar ve seramik malzemeler ile ürettiği 
endüstriyel araçlar ve madencilik ekipmanlarını, iş güvenliğini 
de ön planda tutarak müşte-
rilerine sunmayı ilke edinen 
Sandvik, tüm dünyada 
130’dan fazla ülkede yaklaşık 
47.000 çalışan ile faaliyetlerini 
sürdürüyor. Şirket tecrübesi 
ve Ar-Ge anlayışı ile müşteri-
lerine verimlilik, karlılık ve iş 
güvenliği konularında önemli 
avantajlar sağlıyor. 

Şirketin önemli iş kolların-
dan madencilik alanında 
faaliyet gösteren Sandvik 
Madencilik’in Türkiye ofisinin 
davetlisi olarak yer aldığı-
mız ve İsveç Ticari Ateşeliği 
tarafından 9 - 10 Eylül 2014 
tarihinde organize edilen 
‘Swedish Mining & Tunneling 

Group (SMTG)’ etkinliğinde, Sandvik Madencilik Satış ve 
Pazarlama Müdürü Göran Carlbaum ve Sandvik Madencilik 
Türkiye Bölge Müdürü Ergun Sokulluoğlu ile ’Sandvik ve 
Madencilik adına sohbet etme fırsatı yakaladık.

Madencilik Türkiye dergisi olarak yer aldığımız etkinlikte, 
gelişen maden teknolojilerinin ülkemizdeki kullanımı hak-
kında konuştuğumuz Carlbaum, Sandvik merkez yönetiminin 
Türkiye madencilik sektörüne bakışı hakkında sorduğumuz ilk 
soruya; Türkiye’nin hem gelişen bir ülke hem de gelişen bir 
pazar olduğunu, gelecekte Türkiye madencilik sektörünün 
daha önemli bir pazar olarak ön plana çıkacağını düşündü-
ğünü belirtirken dünyada ve ülkemiz madencilik sektöründe 

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik Madencilik Satış ve Pazarlama Müdürü Göran Carlbaum

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com
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yaşanan durgunluğa rağmen şirketin, özellikle Türkiye’nin 
maden pazarı hakkında iyimser düşüncelerinin her daim 
devam ettiğini belirtti. Carlbaum, Sandvik’in ülkemizdeki 
amaçları için pazardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini 
ve stratejilerini de bu yönde sürekli yenilediklerini söyledi.

Dünya madencilik sektöründe yaşanan durağanlığın, sek-
töre hizmet eden tüm firmaları etkilediği bilinen bir gerçek. 
Carlbaum, Sandvik’in bu durumdan nasıl etkilendiğini bize 
şu sözlerle açıklıyor: “Küresel hareketsizlik maden sektörüne 
hizmet veren diğer tedarikçileri etkilediği gibi Sandvik’i de 
etkiledi. Madencilik sektörü her zaman inişli ve çıkışlı bir sek-
tör olmuştur. Her zaman inişlere adapte ve çıkışlara hazırlıklı 
olmak zorundasınız. Bu er ya da geç yaşanacaktır.”

Türkiye pazarının Sandvik için her zaman önemli bir pazar 
olduğunu ve gelecekte de bu pazarın çok daha büyüyeceğine 
inandıklarını belirten Carlbaum, şirket olarak planlarını bu doğ-
rultuda yaptıklarını belirtti. Carlbaum söyleşimizin sonunda; 
katıldığı etkinlikte ülkemizdeki yeni gelişmelerden bilgi sahibi 
olarak ülkesine döneceği için de mutlu olduğunu söyledi.

Dünyada maden makineleri ve teknolojileri konusunda lider 
şirketlerden birisi olan Sandvik, hem güvenliği hem de üret-
kenliği artıran yeniliklerle müşterilerinin memnuniyetimi kaza-
nırken, ülkemizde de gelişen madencilik sektörü ve ileri tek-
noloji kullanarak üretim yapan işletmelerin sayısının artması, 
kullanılan makine ve ekipmanların da daha özel ve teknolojik 
olmasına yol açıyor.

Sandvik’in ülkemizde sektörün gelişmesi adına yaptığı katkılar 
bilinmekle birlikte katıldığımız SMTG toplantısında, şirketin 
çalışmaları, yeni teknolojiler ve gelecek planları üzerine 
Sokulluoğlu’na da sorular yönelttik.

Sandvik’in, maden üretiminin önemli proseslerinden birisi 
olan kırma-eleme konusuna büyük önem verdiğini şirketin 
bu konuda stratejilerini ve diğer firmalara göre avantajlarını, 
Sokulluoğlu ile yaptığımız daha önceki söyleşilerimizde 
kendisinden öğrenmiştik. SMTG Toplantısındaki görüşme-
mizde Sokulluoğlu konuyla ilgili olarak bize şu bilgileri verdi: 
“Dünyanın önde gelen kırma-eleme ekipmanı üreticilerinden 
birisi olmamıza rağmen, Türkiye maden pazarında hak ettiği-
miz yeri henüz bulamamış olduğumuzu geçmişte fark etmiştik. 
Bu nedenle, kırma-eleme pazarına daha fazla yoğunlaşmamız 
gerekmişti. Nitekim yaptığımız çalışmaların karşılığını almış 
olduğumuzu ve pazarda en çok tercih edilen tedarikçi konu-
muna geldiğimizi belirtmekte tereddüt etmeyeceğim. 

Her ne kadar dünyanın en iyi kırıcı markalarından biri olsak da, 
bizim de kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Aslında bugün 
en iyilerden birisi olmamızın altında yatan sebep de işte bu, 
yani Ar-Ge odaklı bir şirket olmamız. Yakın zamanlarda kırıcı-
larımız üzerinde yapılan geliştirmelerin odağında iş güvenliği 
vardı. Makine bakımı esnasında iş güvenliği bakımından avan-
tajlar sağlayan geliştirmelerimiz oldu. Böylece, kırıcılarımızı 

bir adım daha öteye taşıdık ve endüstri standardını belirleme 
konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha gös-
terdik. Esasında bu konuda yaptığımız yayınlara Madencilik 
Türkiye dergisinde yer vermiştiniz. Gelecekte de bir takım 
geliştirmeler olacak. Bunları da müşterilerimiz ile paylaşmak-
tan büyük memnuniyet duyacağız.”

Sokulluoğlu’ndan edindiğimiz bilgilere göre Sandvik 
Madencilik Türkiye için bu yılın en başarılı işlerinden birisi 
de Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’ne gerçekleştirdikleri 
Sandvik DS421 Cable Bolter satışı. Ülkemizde bir işletmede ilk 
kez kullanılacak bu makinenin satışının, madencilik sektörü-
nün sıkıntılı olduğu bir döneme denk gelmesi, Sandvik ekibi 
adına önemli bir başarı hikayesi olarak değerlendirilebilir. 
Bu başarı hikayesini Sokulluoğlu’ndan şu sözlerle dinliyoruz: 
“Özellikle hem küresel hem de Türkiye pazarında yaşanmakta 
olan, madencilik sektöründeki sıkıntılı süreç göz önüne alındı-
ğında, bu tür bir yatırımın yapılabiliyor olması sektörümüz ve 
ülkemiz açısından gurur verici bir durum. Bu imkân karşımıza 
çıktığında, Tüprag firmasının kendi uygulamaları açısından 
standart makine üzerinde talep etmiş olduğu bazı modifikas-
yonları, Sandvik olarak gerekli mühendislik çalışmalarını yapa-
rak, makineyi istenen özelliklerde teslim edebilmek adına hiç 
tereddüt etmeden hızlıca hareket ettik. Sonuç olarak operas-
yona ciddi bir katma değer sağlayabildiğimizi düşünüyorum.”

Ergun Sokulluoğlu’nun da dile getirdiği üzere sektör olarak 
sıkıntılı bir süreçte böyle bir pazarlama çalışmasının gerçek-
leştiriliyor olması, ülkemizin madencilik potansiyeli hakkında 
önemli ipuçları veriyor. Bu potansiyelin ortaya çıkartılması için 
ise maden arama çalışmalarına daha fazla bütçe ve zaman ayır-
mamız, daha çok sondaj çalışması yapmamız gerekiyor. 

Madencilik faaliyetlerinin ilk aşaması olan arama faaliyetle-
rinde yaşanan sıkıntıları da, yine bu alandaki en iyi tedarikçi-
lerden öğrenebileceğimizi düşünerek konuyla ilgili sorumuzu 
Sokulluoğlu’na yöneltiyoruz ve maden arama makine ve 
ekipmanları konusunda 2014 yılını nasıl geçirdiklerini öğreni-
yoruz: “Hepimizin bildiği üzere madencilik sektörü ciddi bir 

Sandvik Madencilik Türkiye Bölge Müdürü Ergun Sokulluoğlu
Sandvik Madencilik Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Arzu Özcan
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duraksama dönemi içerisinde. Bu gibi durumlarda genel ola-
rak, öncelikle;  maden arama çalışmalarına kısıtlamalar getirilir. 
Dolayısıyla arama faaliyetlerinin yavaşlatılması, kısıtlanması 
doğrudan tedarikçileri de olumsuz yönde etkiler. 2014 yılı içe-
risinde Türkiye’deki gerek yerli, gerekse yabancı birçok önemli 
madencilik şirketi de, maden arama faaliyetlerni ya belirli süre 
ile durdurma ya da ciddi oranda azaltarak çalışmalarını devam 
ettirme kararı aldılar. Yaşanan bu süreç sebebi ile Sandvik 
olarak istediğimiz seviyelere ulaşamakta zorlansak da çalış-
malarına devam eden arama ve madencilik şirketlerini mak-
simum düzeyde destekleyebildiğimizi düşünüyorum. Arama 
çalışmalarının tekrar hız kazanacağı ilerleyen süreçte, Sandvik 
olarak tüm ürün portföyümüz ile arama ve maden şirketlerinin 
yanında olmaya devam edeceğiz.

2014 yılı için ön gördüğümüz hedeflere, birkaç projenin hayata 
geçirilmesi konusundaki bazı gecikmeler dışında genel olarak 
ulaştığımızı söyleyebilirim. Zira hedeflerin dışında, hızlı bir 
şekilde gerçekleşen ve zamanlama olarak ön göremediğimiz 
bazı farklı projelerden aldığımız işler, istediğimiz seviyeleri 
elde etmemize yardımcı oldu.”

Sandvik tüm dünyaya yeni teknolojiler sunarken ülkemiz 
madencilik sektörünün de bu teknolojik devrimden faydalanı-
yor olması, sektörün geldiği nokta açısından önem arz ediyor. 
Sandvik, yaşanan sıkıntılı sürece rağmen gerçekleştirdiği 
başarılı satışlar ile ürettiği yeni teknolojileri ülkemiz madenci-
lik sektörüne getirme başarısı gösterirken Sokulluoğlu şirketin 
gelecek hedeflerini de şöyle özetliyor: 

“Yılsonuna çok yaklaşmış olmamıza karşın, uzun bir süredir 
yoğun bir şekilde takip etti-
ğimiz birkaç proje var. Bir 
kısmının yine bizleri Sandvik 
olarak 2015 yılında bazı ilkleri 
gerçekleştirebileceğimiz 
sonuçlara götürebileceğine 
inanıyoruz. Derginizin belki 
de bir sonraki sayısında bu 
tür olumlu haberleri sizlerle 
paylaşabileceğimizi umuyo-
ruz. Sandvik olarak, Türkiye 
madenciliğinin geleceğine 
çok inanıyoruz ve planları-
mızı hep bu yönde yapıyo-
ruz. Önümüzdeki yıldan iti-
baren sektörümüzde pozitif 
gelişmelerin olmaması için 
ciddi bir engel görmüyoruz. 
Zira birçok küresel maden 
ve yatırım firması, ülkede 
biraz daha dengeli bir siyasi 
platformu gördüğünde 
Türkiye’ye gelmekten çekin-
meyecektir. Kaldı ki mevcut 
olan birçok yerli ve yabancı 

maden firması da, geçirmekte olduğumuz bu zorlu süreçte 
vazgeçmeden çalışmakta ve ileriye yönelik olarak sektörün 
yeniden hızlanacağı günleri dört gözle beklemekte. Biz de 
Sandvik olarak bu süreçte pozisyonumuzu daha da güçlendir-
mek üzere çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.”

Sokulluoğlu’na son sorumuz ise kendisinin sorumluluk alanı 
içerisinde yer alan Romanya ve Bulgaristan pazarlarının, 
Türkiye’ye göre avantajlarının ya da dezavantajlarının neler 
olduğu üzerine oluyor. Sokulluoğlu, ülkemizin yer altı zenginli-
ğine dikkat çekerken konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor: 
“En büyük farkımız oldukça zengin yer altı ve yer üstü kaynakla-
rımız. Bugün sorumlu olduğumuz Bulgaristan ve Romanya’ya 
baktığımızda ancak çok sınırlı sayıda operasyondan bahsede-
biliyoruz. Oysa Türkiye’de küresel maden firmaları dışında çok 
fazla sayıda orta ve küçük ölçekli firmaların operasyonlarının 
olduğunu da görüyoruz. Ve hepimizin malumu birçok yeni 
proje de beklemekte. Sandvik Madencilik olarak oldukça geniş 
ürün ve hizmet yelpazemiz için çok büyük bir potansiyel bu.”

Göran Carlbaum ve Ergun Sokulluoğlu ile yaptığımız söy-
leşilerden de görüldüğü üzere dünyada yaşanan sektörel 
durgunluk, sektörün zaman zaman kendi içinde yaşadığı iniş 
çıkışlardan kaynaklanıyor. Ülkemizde ise sektörel sorunlar 
küreselhareketsizlik yanında, maden izinleri konusunda yaşa-
nan sıkıntılarla biraz daha zorlayıcı oluyor. Sandvik, bu sıkıntılı 
süreci gerçekleştirdiği başarılı satış hikayeleri ile geçiştirmeye 
çalışırken gelecek dönemde de, Sandvik DS421 Cable Bolter’ın 
Tüprag Efemçukuru’na satışı gibi ülkemizde ilk kez kullanılacak 
makine veya ekipmanların satışlarını gerçekleştirmeye yakın 
gözüküyor. 
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Soma Eynez Kazası ve 
Yapılması Gerekenler

Prof. Dr. Bahtiyar Ünver
Hacettepe Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü
unver@hacettepe.edu.tr

Soma - Eynez faciası hem oluş şekli hem de sonuçları 
bakımından muhtemelen dünya madencilik tarihindeki 
en büyük ve en karmaşık kazalardan birisidir. Bu yazı; 
Soma faciasının nedenleri ve mekanizmasını ortaya 

koymak için yapılması gerekenlerin tarihe not edilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Eynez kazasının mekanizması ve oluş şekli genel 
anlamda ortaya konulmuş olmakla birlikte tam olarak aydınlatı-
labilmesi için ayrıntılı bir bilimsel çalışma yapılmak zorundadır.

ABD’de 2010 yılında Upper Big Branch kömür ocağında mey-
dana gelen; metan yanması, grizu ve peşinden kömür tozu 
patlaması şeklinde meydana gelen kazada 29 madenci haya-
tını kaybetmiştir. Bu kaza, meydana geliş mekanizması olarak 
Eynez kazası ile karşılaştırılamayacak kadar basittir. Buna 
rağmen kaza analizi 18 ay sürmüş ve yaklaşık 15 milyon ABD 
doları harcama yapılmıştır. Sonuç olarak 972 sayfalık tamamen 
bilimsel bir rapor hazırlanmış ve kaza ile ilgili olarak mahkeme 
dahil tüm işlemlerde bu rapor kullanılmıştır.

Eynez Faciasının Mekanizması
Eynez Bölgesinde bulunan yaklaşık 25 m kalınlığında kömür 
damarının tavanında 80 m kalınlılıkta M2 marnı ve bu birimin 
üzerinde de kalınlığı 100 m civarında olan M3 kireçtaşı bulun-
maktadır. Kireçtaşı biriminin üzerinde ise Pliosen yaşlı birimler 
istiflenmiştir. Kömür damarının hemen tavanında bulunan M2 
marnı oldukça sağlam, yer yer masif denebilecek kadar kalın 
tabakalı bir yapıdadır. Keza M2 marnı üzerindeki M3 kireçtaşı 
da oldukça sağlamdır. M3 kireçtaşı üzerinde bulunan Pliosen 
çökelleri zayıf dayanımlı istiflerdir. Kömür damarının tabanında 
ise yine oldukça zayıf ve sudan büyük ölçüde etkilenen M1 kili 
bulunmaktadır. Bu yapı dolayısıyla Eynez bölgesinde tüm hazır-
lık galerileri, sağlam olan M2 marnı içerisinde açılmaktadır. Şekil 
1’de Eynez Karanlıkdere Ocağı’nın genel planı verilmektedir.

Yazar geçmişte bu bölgede 4 yıl üretim mühendisi olarak çalış-
mış olup son 20 yılda Eynez sahası ile ilgili çok sayıda makale, 
bildiri, proje ve inceleme raporları yazmıştır.

Yangının çıktığı bölgede bizzat durumu gözlemlemiş bazı 
tanıkların kurtulmuş olması, olayın çözülmesinde çok önemli 
bir faktör olmuştur. Tanık ifadelerinden de kesin olarak anlaşıl-
dığı üzere yangın, Şekil 2’de gösterilen 5-7 arasında başlamıştır. 
Daha sonra bant, borular, kablolar, kamalar ve bant üzerinde 
bulunan kömür olmak üzere etrafta bulunan yanabilme özel-
liğine sahip maddelerin tutuşması ile yangın devam etmiştir. 
Sonrası ve sonuçları herkesin malumudur. 

Eynez bölgesinde verimli ve güvenli bir üretim yapılmasının ön 
koşulu, tavan taşının etkin bir şekilde göçertilmesidir. Tavan taşı 

düzenli olarak göçmediğinden dolayı hem arka kömürün üretimi 
sırasında sorunlarla karşılaşılmakta hem de güvenli bir çalışma 
ortamı yaratmak mümkün olamamaktadır. Genel anlamda Eynez 
sahasında sağlam yapılarından dolayı, M2 marn ve M3 kireçtaşı 
birimlerinde oturmanın hemen gerçekleşmediği ve yerüstü 
tasmanlarının olması gerekenden daha uzun sürdüğü bilinmek-
tedir. Yangının başladığı yere en yakın konumda 2010-2013 yılları 
arasında üretimi tamamlanmış olan C Panosu bulunmaktadır. C 
Panosunda üretime başlandıktan sonra yerüstünde oluşan tas-
man çatlaklarından metan geliri olduğu ve yangın çıktığı belirtil-
mektedir. Ayrıca çalışan ifadelerinden C Panosu üretimi sırasında 
metan seviyesinin yükselmesi nedeniyle üretime sıklıkla ara 
verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kısacası C Panosu önemli oranda 
metan gelirinin olduğu bir panodur. Firmada çalışan bazı maden 
mühendisleri ile yapılan görüşmede tavanın diğer panolara 
oranla daha sağlam olması nedeniyle özellikle A ve C panolarında 
ayak arkasında sıklıkla göçmeme sorunu ile karşılaşıldığı belirtil-
miştir. Tavan taşının düzenli göçmeme sorunu olduğu bilindiği 
için göçük içerisinde boşlukların oluştuğu düşünülmektedir. 
Bu durum tasmanların incelenmesi ile de belirlenebilmektedir. 
Yerüstünde yapılan gözlemlerde C Panosu üzerindeki göçme 
mekanizması ile ilgili çok anlamlı bilgiler elde edilmiştir. Bu boş-
lukların içi çoğunlukla metan gazı ile dolu olmalıdır. Topuklarda ve 
göçük içerisinde kalan kömürün kızışması sonucunda bir miktar 
CO gazı da bulunabilir. Üretim sonrasında da metan geliri devam 
etmekte ve göçük içerisi özellikle havadan hafif olması nedeniyle 
metan ile dolmaktadır. C Panosu üzerinde bulunma ihtimali çok 
yüksek olan boşlukta ani bir oturma olması nedeniyle gaz basın-
cının arttığı ve kaya içerisinden zayıf bulduğu bölgelerden düşük 
hava basıncının olduğu tarafa doğru yöneldiği düşünülmektedir. 
Gazın gidebileceği bölge çok sayıda galerinin olduğu ve basınç 
konsantrasyonlarının yüksek olması nedeniyle, çatlaklı bir yapı 
oluşturan ana yol yönünde olmalıdır. Burası gazın hareket edebi-
leceği en zayıf zonu oluşturmaktadır. Bu nedenle göçükte sıkışan 
gazın yukarıdan aşağı doğru Şekil 2’de gösterilen tüm bölgeye 
doğru hareket etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Göçükte biri-
ken yüksek basınçlı gazın kayaların arasından basınçla sızarak gel-
diği düşünülmektedir. Çoğunluğu metan ve CO olan gaz karışımı 
5-7 arasında 4. bant motor başında alev almıştır. Göçükten gelen 
gazın alev almasının üç temel nedeni olabileceği düşülmektedir;

 • 4. bant motorlarının alev sızdırmaz olmaması ve/veya

 • Pano kenarındaki topuklarda olması kuvvetle muhtemel olan 

kömür kızışmasından dolayı gelen gazın alev alması,

 • Grizu güvenli olmayan bir patlayıcıdan kaynaklı alev almasıdır.

Tanık ifadelerinden anlaşıldığı üzere yangının, 4. bant motorundan 
çıkan bir kıvılcım ile başlamış olma ihtimali yüksektir. Zira yangından 
sağ kurtulan 4. bant şartelcisinin ardarda iki defa bantı çalıştırmak 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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için yol verdiği ancak bantın 
çalışmadığı ifade edilmektedir. 
Sonrasında bant boyunda 
bulunan bir çalışanın alevi gör-
mesi sonucunda emniyet telini 
çektiği ve 7 nolu noktaya doğru 
geldiği belirtilmiştir. Yangın 
başlangıcında beyaz, sarımsı ve 
yeşilimsi bir duman geldiği ve 
birkaç dakika içerisinde duma-
nın neredeyse görüş mesafesi 
olmayacak şekilde tamamen 
siyah renge dönüştüğü görgü 
tanıklarınca ifade edilmektedir.

Bizzat gidilerek tespit edildiği 
üzere, yangının başladığı 
yerdeki galeri (5-7) tamamen 
taş içerisinde olup hiç kömür 
bulunmamaktadır. 7 nolu 
nokta önüne baraj yapılmış 
ve bir miktar kül verilmiş 
olduğundan, aşağıdaki ikinci 
tahrik motorlarının kül altında 
kalmış olduğu, birinci tahrik 
motorlarının ise göçük altında 
olduğu görülmüştür.

Yangın başlangıcını gören 
kişiler hemen 1 nolu noktaya 
doğru kaçmışlar ve temiz 
hava bölgesine geçmişlerdir. 
Yangın başladıktan bir süre 
sonra yoğun bir beyaz duma-
nın 2 nolu noktaya doğru 
geldiği ve oradan A ve H pano-
larına temiz hava sağlayan 2-9 
arasındaki yola dolmaya baş-
ladığı belirtilmektedir. Ocak 
havası yaklaşık olarak 30 m3/sn 
olarak 1 nolu nokta yönünden 
gelmekte ve yaklaşık olarak 
havanın yarısı 2-9 nolu yoldan 
geçerek A ve H panolarına doğru, diğer yarısı ise 1-5-4 yönünde 
ilerleyerek S panolarına doğru gitmektedir. 7-5 yönünde çok az 
bir hava akımı vardır. Dumanın 5 nolu noktadan havanın geldiği 
yön olan 2 nolu nokta yönüne doğru geri tepmesinin nedeni, 
yanma ortamında çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılması ve/
veya göçükten gelen gazın ortama basınçla sızması olmalıdır. 
Yangın sonrasında A ve H panolarının hava dönüş kısımlarında 
enerji kesilmiş ve gaz izleme sensörleri devre dışı kalmıştır. 5 nolu 
noktanın hemen solunda olan hava dönüş yolunda yangın öncesi 
(saat 14:50) %0.201 metan ölçülmüştür. Yangın sonrası sensör 
devre dışı kalmış olmasına rağmen yangın başladıktan sonra tek 
bir ölçüm yapabilmiş ve sonra tekrar devre dışı kalmıştır. 405 nolu 
sensör yangın başladıktan sonra (saat 15:15) hava dönüş yolunda 

%3.904 oranında metan ölçmüştür. Bu da göçükte sıkışan 
çoğunluğu metan olan gazın basınçla tüm bölgeyi etkilemekte 
olduğunu göstermektedir. Metan gazının basınçla gelmesinin 
diğer bir göstergesi olarak 1 nolu noktada bulunan eski pano 
bağlantı yolundaki barajın üzerinde yangın söndürme çalışmaları 
sırasında diğer bölgelere oranla belirgin bir şekilde daha fazla 
alev olduğunun ifade edilmesidir. Bu barajın arkası geçmişte kül 
ile doldurulmuş olsa da, üzerinde bulunan çatlaklardan basınçla 
metan gazının gelmekte olduğu anlaşılmıştır. Yerinde yapılan 
tespitler sırasında 5-7 arasında özellikle galeri tavanında yaklaşık 
15-20 m’lik bir kısımda yer yer 4 m yüksekliğe kadar mağara şek-
linde boşlukların oluştuğu gözlenmiştir. Çelik TH bağların sağlam 
olmasına rağmen tavanda boşluk oluşmasının, yukarıdan gelen 

Şekil 1. Eynez ocağının genel yapısı ve üretim panoları
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basınçlı gaz nedeniyle olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca 
3-5 arasının göçmüş olduğu 
görülmüştür.

Sonuç olarak:

 • Yangının başlangıç nokta-

sında kömür olmaması, 

 • Yangın başlamadan dakikalar 

öncesine kadar ortamda hiç-

bir farklılık hissedilmemesi, 

 • CO konsantrasyonunun daki-

kalar içerisinde çok yüksek 

değerlere çıkması, dumanın 

havanın geldiği yöne doğru 

geri teperek 2 nolu noktaya 

kadar gelmesi, 

 • Yangının başladığı yerde ta- 

vandan önemli ölçüde boşal-

manın meydana gelmesi,

 • Hava dönüş yolunda yangın 

başlangıcından 25 dakika 

sonra %3.9 metan ölçülmesi, 

 • Yangının başladığı yere yakın U3 bölgesinde tavandan taş düş-

mesi sonrasından tavan bölgesinde kayaların içinden duman 

geldiğinin ifade edilmesi,

 • Yangın söndürme çalışmaları sırasında 1 nolu noktadaki baraj 

önünde meşale gibi alev olması, 

 • C Panosu üzerinde yapılan tasman incelemesi sırasında tasman 

mekanizmasının net bir şekilde boşluk oluşumuna işaret etmesi,

 • Yerüstünde C Panosu üzerinde önemli ölçüde su birikintisi olması 

nedeniyle göçükte biriken metan gazının yeryüzüne çıkabileceği 

çatlakların mil ile doldurularak tıkanmış olması,

 • 5 nolu noktadan S panosu yönünde, galeri tavanında bulunan 

kamaların yanmış olmasına rağmen galeri yanlarında bulunan 

kamaların sağlam olduğunun tespit edilmesi. Bunun nedeni, hafif 

olan metan gazının yanması sırasında oluşan alevin galeri tavanını 

yalayarak ilerlemiş olması,

göçükte var olan boşluk veya boşluklarda meydana gelen ani 
bir oturma sonrasında, göçükteki gazın basınçla kayalar arasın-
dan sızarak gelmiş olmasını anlamlı kılmaktadır. 

Ayrıca kaza nedeninin anlaşılması ve analiz edilmesine yaraya-
cak olan kaza öncesi ve sırasında elde edilen bilgiler aşağıda 
verilmektedir:

 • Ocak gaz izleme sistemine bağlı 19 istasyondan alınan ölçümler,

 • El cihazlarından alınan ölçümler, 

 • Ocakta yapılan hava hızı ölçümleri,

 • 15-16 Mayıs tarihlerinde TTK tarafından yapılan ocaktan çıkan 

dumanlı havanın analizi,

 • 3 otopsi raporu ve 279 kişiden alınan kandaki karboksihemoglo-

bin analiz değerleri,

Bununla birlikte kazanın anlaşılmasında çok önemli olabilecek 
bazı bilgilerin eksik olduğu anlaşılmaktadır:

 • 13 ve 14 Mayıs’ta ocak hava çıkışında gaz analizi yapılmamıştır,

 • Ocakta hiçbir şekilde hidrojen gazı ölçümü yoktur. Yüksek sıcaklıkta 

oluşması gereken tepkimeler sırasında H2 gazı açığa çıkmış olabilir,

 • Hava ters çevrilerek üfleyici olarak çalıştırıldığında, tasman çat-

laklarının  yer altı bağlantılı olup olmadığının anlaşılması için 

yerüstünde gaz çıkışı olup olmadığı yönünde bir gözlem ve ölçüm 

çalışması yapılmamıştır.

Kazanın Aydınlatılması İçin Yapılması Gereken Araştırmalar
30 Ekim 2014 tarihinde yangının başladığı yere bizzat gidilerek 
yerinde incelemeler yapılmış ve fotoğraf ve video çekimleri gerçekleş-
tirilmiştir. Kazanın tam olarak aydınlatılabilmesi için aşağıda belirtilen 
çalışmaların titizlikle yapılmasının önemli olduğu düşnülmektedir:

1. 5-7 arası yer radarı veya uygun jeofizik yöntemlerle incelenerek, 

yangın başlangıç bölgesinin yapısı ortaya konmalıdır. Bu sayede 

muhtemel gaz geliş bölgesi belirlenebilecektir.

2. Yangın olan bölgede yanan tüm maddelerin konum ve miktarları plan 

üzerine ayrıntılı olarak işlenmelidir. Böylece hangi lokasyonda ne tür mal-

zemelerin yanmış olduğu noktasal olarak kayıt altına alınmış olacaktır.

3. Tüm üretim bölgelerinde, özellikle C Panosu üzerinde, yerüstünde 

tasman ölçümleri yapılmalıdır. Üretilen kömür kalınlığı bilindiğine 

göre üretim sonrası yerüstünde ne kadar tasman olduğu ölçü-

lerek, üretilen kalınlık ve yerüstü tasman miktarlarından boşluk 

oluşumu hakkında bilgi edinilebilir.

4. Tüm üretim bölgelerinde, özellikle C Panosunun üzerinde, yerüs-

tünde jeofizik teknikler kullanılarak göçme zonları ve göçük içerisinde 

bulunması muhtemel olan boşlukların konum ve büyüklükleri belir-

lenmelidir. Bu işlem C Panosu üzeri için öncelikli olarak yapılmalıdır.

Şekil 2. Yangın başlangıç yerinin yakın planı
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5. Belirlenen boşluklara  yer altından ve özellikle yerüstünden sondajlar 

yapılmalıdır. Bu sondajlardan hem jeofizik yöntemlerden elde edilen 

boşluk geometrisi kontrol edilmeli hem de boşlukların değişik seviyele-

rinden gaz örnekleri alınarak analiz edilmelidir. Böylece boşluktan ocak 

içine geldiği düşünülen gazın içeriği hakkında bilgi elde edilecektir.

6. Ahşap kama, bant, kablolar, borular ve kömürden örnekler alınıp 

yerüstünde yakma testleri yapılmalı ve yanma koşulları, özellikleri 

ve açığa çıkan gaz içerikleri belirlenmelidir. Bu sayede ocakta 

yanan materyalin açığa çıkardığı gaz miktar ve konsantrasyonu 

belirlenebilecektir. Ocak havalandırması dikkate alınarak yapıla-

cak olan analiz sonrasında oluşan zehirli hava ortamı, toksikoloji 

uzman raporu sonuçları ile karşılaştırılmalıdır (Kan analizlerinden 

ortamda en az 10.000 ppm CO olması gerektiği saptanmıştır).

7. Ocakta kullanılan patlayıcı türleri ve miktarları dikkate alınarak, 

ocak havasındaki patlatma kaynaklı CO artış oranları hesaplanma-

lıdır. Örneğin bir gün boyunca yapılan tüm patlatmalar yaklaşık 

saat ve miktarlarıyla belirlenmelidir. Ocak gaz izleme sensör-

lerinden elde edilen ölçümler patlatma sonrası oluşan gazdan 

arındırıldıktan sonra, analiz yapılmalı ve böylece ocaktaki yangın 

durumu gerçekçi bir şekilde ortaya konmalıdır.

8. Ocağın ayrıntılı bir havalandırma ağ analizi yapılmalıdır. Ocağın 

havalandırma analizi yapılarak göçük içerisine hava sızıntısı ve 

muhtemel yerüstü bağlantısının mekanizması ortaya konulmalıdır. 

Ocağın karmaşık olduğu düşünülen havalandırma sistemi, farklı 

hazırlık ve üretim aşamaları için tam olarak analiz edilmelidir. Farklı 

gaz geliş senaryoları dikkate alınarak modelleme yapılmalıdır.

9. Kömür topuğu üzerine yerleştirilen ana yolların duraylılık koşulları 

sayısal modelleme kullanılarak analiz edilmelidir. Her iki tarafında da 

üretim panoları bulunduğundan, ana bağlantı yollarının açıldığı bölge 

yüksek basınç altındadır. Ayrıca yüksek basınç bölgesinde çok sayıda 

galeri etkileşim halindedir. Bu nedenle, yangının başladığı bölge etrafı 

oldukça fazla örselenmiş olduğundan gaz geçirgenliğinin de artmış 

olması beklenmelidir. Yan kayaç koşulları ve duraylılık analizleri sayısal 

modelleme tekniği kullanılarak güvenilir bir şekilde tespit edilebilir.

10. İfadelerde, yangın sonrasında hava geliş yönü olmasına rağmen 

2 nolu bağlantı yoluna kadar duman gelmiş olduğu belirtilmek-

tedir. Bu durum yanma sırasında çok yüksek sıcaklığın oluşması 

ve/veya göçükten gazın basınçla gelmesi ile açıklanabilir. CFD 

(Hesaplamalı Akışkan Dinamiği) tekniği kullanılarak yangın simüle 

edilmelidir. Dumanın 2 nolu bağlantıya gelme koşulları model-

lenmelidir. Sonuç olarak, mevcut yollar, ocaktaki hava akımı ve 

yangın sonrası oluşan sıcaklık ve basınç koşulları simüle edilerek 

göçükten gelen gaz miktarı ve basıncı belirlenebilir.

Kazanın gerçek oluşum mekanizması, ancak yukarıda belir-
tilen araştırmaların ayrıntılı bir şekilde yapılması sonrasında 
anlaşılabilecektir. Eynez kazasının aydınlatılması için belirtilen 
tüm çalışmaların bilimsel bir yaklaşımla yapılması zorunludur. 
Öncelikle kazanın aydınlatılması ve ülkemizdeki mevzuatın 
düzenlenmesi için en kısa sürede aşağıda belirtilen ekipler 
oluşturulmalı ve gerekli finansman sağlanmalıdır:

1. Kaza ile ilgili yukarıda belirtilen konularda bilimsel ve teknik anali-

zin yapılması için bir ekip oluşturulmalıdır.

2. Ülkemizdeki kömür ile ilgili yeni ve eksizsiz bir mevzuat oluşturula-

rak meclise hazır taslak sunulması için ayrı bir ekip oluşturulmalıdır.

Yukarıda belirtilen her iki ekipte de konusunun uzmanı 
yabancı yetkililer de bulunmalıdır. Kaza analizinin yapılması 
ve özellikle mevzuat ile ilgili düzenlemelerin kolay ve basit 
olmadığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu konuda örnek 
alınabilecek tüm ülkelerdeki mevzuatlar ayrıntılı olarak ince-
lenmeli ve konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olunduktan 
sonra çözüm geliştirilmelidir.

Soma Eynez sahasında üretilmeye hazır 450 milyon ton 
yüksek kaliteli linyit bulunmaktadır. Derin kotlarda çok daha 
ciddi duraysızlık, gaz ve yangın sorunlarının olması kuvvetle 
muhtemeldir. Ülkemizde, bu kalite ve miktardaki yegane 
linyit kaynağı olan Eynez sahasının verimli ve güvenli olarak 
üretilebilmesi için aşağıda başlıklar halinde verilen araştırma-
ların ivedilikle yapılması kesinlikle zorunludur. Bu çalışmaları 
organize etmek üzere bir kömür araştırma enstitüsünün 
kurulması düşünülmelidir.

Soma İle İlgili Öncelikli Araştırma Konu Başlıkları
1. Tavan taşı göçme mekanizmasının incelenmesi, verimli ve güvenli bir 

üretim için yapılması gereken müdahale yöntemlerinin araştırılması,

2. Güvenli ve verimli, yeni teknolojik üretim yöntem ve stratejilerinin 

geliştirilmesi,

3. Kömür damarı, tavan ve taban birimleri metan içeriklerinin belir-

lenmesi ve dağılım haritalarının çıkarılması,

4. Metan drenaj ve yayılım modellerinin yapılması,

5. Tüm hazırlık ve özellikle üretim aşamalarının sayısal modelleme 

kullanılarak gerilme-deformasyon analizlerinin yapılması,

6. Kömürün kendiliğinden tutuşma özelliklerinin gerçekçi yöntem-

lerle belirlenmesi ve yangın risk dağılım modellerinin hazırlanması,

7. Havalandırma ağ analizlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve göçük 

içerisine hava sızıntı mekanizmasının anlaşılması ve önlemlerin 

geliştirilmesi,

8. Göçük içerisi gaz izleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yangınla 

mücadele ile ilişkilendirilmesi,

9. Yerüstü tasman izleme yönteminin uygulanması,

10. 3B pasif sismik izleme yöntemiyle, tavan göçük hareketlerinin ve 

ocaktaki duraylılık koşullarının izlenmesi.

Soma’da yaşanan faciayı oluşturan koşullar diğer ocaklarda da 
mevcuttur. Bu konuda vakit geçirilmeden bilimsel çalışmalara 
başlanmalıdır. Soma’da yaşanan facianın tekrarlanmamasının 
tek koşulu; madencilik bilim ve teknolojisine uygun çalışmaktır. 
301 maden şehidimizin ruhları ancak ve ancak onların ölmesine 
neden olan koşulların ortadan kaldırılmasıyla şad olacaktır. 

Kamuoyu kazanın oluş şekli ve büyüklüğü konusunda işlet-
meci firmanın yaptığı hatalara odaklanmaktadır. Şüphesiz bu 
konuda çok şey söylenebilir. Ancak kazanın gerçek oluşum 
nedeninin, tabaka hareketlerinin incelenerek kaya mekaniği 
ilkelerinin uygulanmaması olduğu anlaşılmalıdır. Sözün özü 
doğada bir iş yaparken doğanın vereceği tepkinin tam ola-
rak anlaşılması zorunludur. Sonuç olarak, gelecekte burada 
belirtilmiş olan araştırmalar yapılmaz ise, bu konularla ilgili bir 
kazanın olması durumunda, yetkililer hakkında şimdiden suç 
duyurusunda bulunmakta olduğumu belirtmek isterim. 
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Kömür, her ne kadar çevresel etkileri nedeni ile olum-
suz algılara neden olsa da, küresel enerji talebini 
karşılamadaki payının göz ardı edilmesinin mümkün 
olmadığı bir emtiadır. Özellikle gelişmekte olan ülke-

lerin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nispeten ucuz ve 
erişilebilir bir kaynak olan kömüre dönüşleri yadsınamaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Deloitte Türkiye’nin Eylül ayı içerisinde yayınlamış olduğu 
detaylı bir raporda, yüksek kalorifik değerli kömürün yerel ve 
küresel görünümüne ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu 
rapora şirketin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Küresel Görünüm
Üretim: Kömür tüketiminin yoğun olduğu ekonomilerde 
yaşanan gelişmeler paralelinde, 2000 yılından bu yana sürekli 
artış gösteren küresel kömür üretimi 2013 yılında 7,9 milyar 
ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Küresel 
kömür üretiminin %76’sını oluşturan taş kömürü, özellikle 
buhar kömüründeki üretim artışı ile istikrarlı büyümeye devam 
ederken, linyit üretiminde 
ise yıllar bazında yükseliş 
ve düşüşler görülmektedir. 
Ayrıca küresel buhar ve kok 
kömürü üretimi 2012 yılında 
%3 büyüyerek, 230 milyon 
ton artışla toplamda 6,9 mil-
yar tona ulaşmıştır.

Tüketim: Küresel kömür 
tüketimi, OECD harici ülkele-
rin liderliğinde 2012 yılında 
%2,7 büyüme göstererek 
7,7 milyar tona ulaşırken, 
sektörel olarak elektrik ve ısı 
üretiminin gerçekleştirildiği 
çevrim sektörü 3,8 milyar ton 
ile en fazla kömür tüketen 
sektör konumundadır. 

Ticaret: 2012 yılında küresel kömür ticareti 1,2 milyar tona ulaşa-
rak toplam kömür üretiminin %15’ini oluştururken yapılan ticare-
tin tamamına yakını olan 1,1 milyar tonu deniz taşımacılığı ile, 82 
milyon ton gibi küçük bir miktar ise Moğolistan, Rusya ve Çin gibi 
ülkeler arasında karayolu taşımacılığı ile yapılmaktadır. Çin, artan 
ihtiyacı neticesinde kömür ithalatında büyük bir artış göstermiş 
ve 235 milyon ton kömür ithal ederek bu anlamda 185 milyon ton 
kömür ithalatına sahip Japonya’nın önünde ilk sıraya yerleşmiştir. 
Sıralamada, yine Asya ülkeleri olan Hindistan ve Güney Kore bulu-
nurken Avrupa’da en çok ithalat yapan ülkeler Almanya, İngiltere, 
Türkiye, İtalya ve İspanya olarak gerçekleşmiştir.

Piyasa Değeri: Küresel kömür piyasası hacmi 2012 yılında %5 
olarak büyümeye devam ederken Asya Pasifik bölgesi hâkim 
konumunu devam ettirmekte ve taş kömürü üretiminde ilk 10 
sırada yer alan firmalar konumlarını korumaktadırlar. Özellikle taş 
kömür üretiminde ilk 10 sırada yer alan maden firmaları toplam 
1,8 milyar ton üretim ile toplam taş kömürü üretiminin  %24’ünü 
oluştururken sağladıkları 123,3 milyar USD ciro ile de küresel 
kömür piyasasının %20’sini oluşturmaktadır.

Yüksek Kalorifik Değerli Kömürler 
için Türkiye ve Dünyada Görünüm

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Mustafa Kerem Topuz 
Kıdemli Müdür
Deloitte Danışmanlık
ktopuz@deloitte.com 

Süheyl Bilgel 
Danışman
Deloitte Danışmanlık
sbilgel@deloitte.com

The Moatize Coal Mine - Mozambik
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Türkiye
Üretim: Türkiye taş kömürü 
rezervleri 514 milyon tonu 
görünür olmak üzere 1,3 mil-
yar ton olarak açıklanırken 5 
temel sahada bulunan rezerv 
hacmi son yıllarda sabit kal-
maktadır. Azalan taş kömürü 
üretim seviyesinin yüksel-
tilmesi amacıyla özel sektör 
oyuncularının saha işletme 
faaliyetlerine başlaması 2009 
yılına kadar sürekli büyüme 
sağlarken son dönemde tek-
rar düşüş trendine geçilmiş-
tir. Sonuç olarak, Türkiye taş 
kömürü üretimi Zonguldak 
bölgesindeki havzalardan 
2013 yılında toplam 1,9 mil-
yon ton seviyesinde gerçekleşmiş ve 2000 yılından bu yana en 
düşük seviyesine ulaşmıştır.

İthalat: Türkiye taş kömürü arzı son yıllarda yaşanan talep 
artışını karşılamak amacıyla kısıtlı yerli kaynak nedeniyle kömür 
ithalatına yönelmiş ve bunun neticesinde ithalat oranı %93 
seviyelerine yükselmiştir. 2008-2013 dönemi içerisinde üretilen 
taş kömürü ithalatı yıllık ortalama %6 büyüyerek 26,6 milyon ton 
seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılında buhar kömürü toplam 21,5 
milyon ton ile ithalatın %81’ini oluştururken kok kömürü ithalatı 
5,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkeler bazında incelen-
diğinde, Türkiye’nin buhar kömür ithalatında 8,6 milyon ton ile 
Rusya ilk sırada yer alırken Kolombiya ve Güney Afrika sırasıyla 
7,2 ve 3,3 milyon ton ile ilk üç sırada yer alan ülkeler olmuş ve 
Türkiye’nin toplam buhar kömürü ithalatının %89’unu oluştur-
muştur. Kok kömürü ithalatında son dönemde küresel kömür 
piyasasında ön plana çıkan ABD 3,5 milyon ton ile Türkiye’nin 
bu alandaki toplam ithalatının %69’unu sağlamaktadır.

Tüketim: 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 büyüme gös-
tererek 31,5 milyon tona ulaşan taş kömürü tüketiminin son 
5 yıllık ortalama artış oranı %8 olarak gerçekleşmiştir. Sektörel 
taş kömürü tüketimi incelendiğinde, çevrim & enerji sektörü 
2008 yılında 11,8 milyon tondan 2012 yılında 17,3 milyon 
ton tüketime ulaşarak %47 büyüme gösterirken toplam taş 
kömürü tüketim artışının %63’ünü tek başına oluşturmuştur. 
Gelişim gösteren diğer sektörlerden konut & hizmetler 2012 
yılında 10 milyar ton tüketime ulaşırken, sanayi sektörünün 
tüketimi 5 yıllık dönemde yıllık ortalama %1,7 azalarak 2012 
yılında 4,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Kurulu Güç: Artan elektrik talebi ve ithal kömürün sağladığı 
ekonomik avantajlar sayesinde önümüzdeki dönemde önemli 
bir büyüme beklendiğini söylemek yanlış olmaz. Türkiye 
elektrik sektöründe taş kömürü santrallerinin yeri artan 2013 
sonunda 4,3 GW ‘a ulaşmış ve ithal kömür santrallerinin payı 
3,9 GW ‘ı geçmiştir. Sadece 2014 yılının ilk 7 ayında 950 MW 

yeni kurulu güç devreye girmiştir. Doğal gaz santrallerinin 
riskleri ve linyit sahalarının ekonomiye kazandırılma sürecinde 
yaşanan gecikmeler yatırımcıları tedarik riski düşük ve maliyet 
olarak avantaj sağlayan ithal kömür santrali kurmaya yönlen-
dirmiş ve bu anlamda birçok proje ortaya çıkmıştır. 2013 yılı 
sonu itibariyle 7 ithal kömür santrali faaliyette iken, 20 değer-
lendirme aşamasında, 3 önlisans sahibi ve 10 inşaat halinde 
toplam 30 GW ithal kömür yakıtlı kurulu gücü planlanmak-
tadır. 2011 yılından bu yana doğal gaz yakıtlı elektrik üretim 
santrallerine gösterilen yatırım ilgisinin bir benzerinin son 
dönemde ithal kömür yakıtlı santraller için yaşandığını göz-
lemlemekteyiz. Öte yandan Türkiye coğrafyası incelendiğinde, 
ithal kömür projelerine müsait hemen hemen her bölgede 
ciddi bir proje yoğunluğu olduğunu söylemek ve bu projelerin 
bazılarının yarıştan elenmelerini beklemek yanlış olmaz. Bu 
denli yoğun kömür yatırımlarının beraberinde getirebileceği 
çevresel kaygılar ise oldukça endişe vericidir.
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Trendler
Küresel trendler incelen-
diğinde ise Çin’in kömür 
talebinin gelişimi, ABD kaya 
gazı üretiminin kömür fiyat-
larına etkisi, ülkelerin karbon 
politikaları kömür fiyatları 
üzerinde önemli belirleyiciler 
olarak ön plana çıkmaktadır.

Çin Talep Gelişimi: 
Genellikle üretiminin 
gerçekleştirildiği bölgede 
kullanılması, kömür üretim 
ve tüketim faaliyetlerinin 
bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilenmesine neden 
olmaktadır. Bu hususta, kömür faaliyetlerindeki artışın 
ardındaki en büyük faktör Çin’in liderliğinde Asya & Pasifik 
bölgesindeki ekonomik ilerleme olarak göze çarpmaktadır. 
2008 – 2013 yılları arasında küresel kömür üretimi 1 milyar 
ton artış sağlarken, sadece Asya & Pasifik bölgesi 1,2 milyar 
ton artış ile diğer bölgelerdeki azalmaya rağmen küresel 
kömür üretimini tek başına artırmaya devam etmiştir. Bu 
dönemde özellikle Çin kömür üretimini yıllık ortalama 
%6 oranında artırırken küresel kömür üretimindeki artışın 
%82’sine tek başına neden olmaktadır. Asya & Pasifik böl-
gesi 2013 yılında net kömür ithalatçısı konumunda olup, 
dünya kömür tüketiminin %50’sini oluşturan Çin, bölgedeki 
en büyük kömür ithalatçısı olarak ön plana çıkmaktadır.

Kömür Santrallerinin Gelişimi: 2013 yılında %4 büyüme 
gösteren kömür santrallerine ait gelecek dönemdeki tah-
minlere bakıldığında 2020 yılında Asya Pasifik bölgesinin 
kömür santrallerinden elektrik üretimi alanındaki hakim 
konumunun daha da güçlenerek küresel piyasanın %70’ini 
oluşturması beklenirken özellikle Çin’in bu alandaki payı-
nın 2013 yılındaki %45’den 2020 yılında %48’e yükselmesi 
beklenmektedir.

ABD Kömür İhracatı: ABD son dönemde hızla gelişmekte 
olan hidrolik kırma uygulamaları paralelinde kaya gazı 
üretiminde hacmini artırarak hem doğal gazın ithalatına 
olan bağımlılığını azaltmakta hem de kaya gazı ihracatına 
hazırlanmaktadır. Fakat LNG ihracatına yönelik beklenti-
ler gerek terminal ve diğer altyapı gereksinimlerinin uzun 
süren yatırımlar olması ve gerek ihracat lisansı sürecinde 
yaşanan yavaşlıklar nedeniyle üretimi gerçekleştirilen 
kaya gazı ABD’de doğal gaz tüketimini artırdığı gibi 
yaşanan arz fazlası doğal gaz fiyatlarında düşüşe neden 
olmuştur. Böylelikle, kömürün en yoğunlukla tüketildiği 
sektör olan elektrik üretiminde düşük doğal gaz fiyatları 
doğal gaz santrallerinin kömür santrallerine karşı avan-
tajlı konuma gelmelerini sağlamıştır. Özellikle kömür 
santrallerinin üretiminin en düşük olduğu 2012 ilk yarı-
sında kömür ihracatı büyük bir artış göstermiştir ve 2012 
2. çeyreğinde kömür ihracatı %31 büyüyerek 34 milyon 

ton seviyesine yükselirken küresel kömür ticaret hac-
minde yaşanan bu artış FOB ARA kömür fiyatında %11’lik 
bir düşüşe neden olmuştur.

Küresel Ticaret: Kömür piyasalarında yaşanan gelişmeler, 
fiziksel ve finansal kömür ticaretinin yaygınlaşmasına ve 
daha liberal ve likit piyasa yapısına kavuşmasına imkân 
sağlamaktadır. Kömür piyasasında yapılan ticaret fiziksel 
olarak kömür limanlarında gerçekleştirilirken bu liman-
ların fiyatlarına bağlı olarak oluşan endeksler aracılığıyla 
finansal ticaret sağlanmaktadır. Bunun sonucunda, fiziksel 
ticaret piyasaları sürekli ve doğru bilgi akışının sağlanma-
sıyla güçlü ve güvenilir fiyat endekslerinin oluşmasını sağ-
lamaktadır. Küresel kömür ticaretinin finansal ve standar-
dize edilmiş piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetleri 2000’li 
yıllarında başında oldukça küçük bir paya sahipken 2007 
yılından itibaren yükseliş göstermektedir. Buhar kömürü 
türev ürünlerinin hacmi 2007 yılında 1,3 milyar tondan 
2012 yılında 2,4 milyar tona ulaşarak yıllık ortalama %13 
büyüme kaydetmiştir.

Karbon Emisyon Fiyatları: Çevre politikaları kapsamında 
oluşturulan karbon piyasalarının göstermiş olduğu düşük 
performans, kömür santrallerinin avantajlarını sürdürme-
sine neden olmaktadır. Dünya genelinde karbon salınımı-
nın azaltılması için çeşitli uygulamalar düzenlenmesine 
rağmen Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS) gibi uygulamalar 
düşük performans göstermiştir. EUA emisyon kredileri 
2005 yılında 21 EUR/ton ile işleme girmiş olmasına rağmen 
sonraki dönemde hızlı bir düşüş yaşayarak 2006 yılında 
6,45 EUR/ton ve 2007 yılında 0,02 EUR/ton olarak gerçek-
leşmiştir. Kyoto protokolü sonrası yükseliş göstermesine 
rağmen 2008-2011 yıllarını kapsayan dönemde EUA %54 
değer kaybederek 7 EUR/ton’a gerilemiş CER ise %69 
düşüş yaşamıştır. Karbon piyasalarının göstermiş olduğu 
düşük performansın kömür santrali sahiplerinin doğal gaz 
karşısındaki rekabet üstünlüğünü terse döndürecek bir 
etki oluşturamamasından dolayı karbon emisyon piya-
saları kömür santrali yatırımcıları için şimdilik bir tehdit 
oluşturmamaktadır. 
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6309 ve 3123 (Değişiklikleriyle) 
Sayılı Maden Kanunları 
Üzerine Değerlendirme

Meslektaşımız ve dönemin milletvekili Sayın 
Ahmet Can Bilgin, 1972 yılında hazırladığı 
“Türkiye’de ve Dünyada Madencilik” isimli kita-
bının bir bölümünde, bugüne değin geçerliliğini 

korumuş olan, şu satırları yazmıştır:

“Devletin kalkınmasında yer üstü ve yer altı servet kaynakları-
nın rolü çok büyüktür. Her şeyin temel maddesi tabii kaynak-
lardan gelir. Yer üstü servet kaynakları tarım, orman, su herkesi 
doğrudan doğruya yakından ilgilendirir. Halbuki yer altı servet 
kaynakları ile özel ihtisas grupları ile mahdut sayıda kimseler 
ilgilenir. Bunun için de gerek politikacılar, gerek bazı çıkarcı 
çevreler petrol ve madenleri kendilerine en kolay propaganda 
vasıtası olarak seçerler.” 

Cumhuriyet tarihimizde madenciliği hukuksal olarak 1923 
- 1954 İmtiyaz, 1954 - 1985 yılları arası 6309 Sayılı Maden 
Kanunu, 1985 - 2004 yılları arası 3213 sayılı Maden Kanunu, 
2004 - 2010 yılları arası 5177 sayılı Kanunun ile değiştirilmiş 
3213 sayılı Maden Kanunu, 2010 - 2012 yılı arası 5995 sayılı 
Kanunla değişen 3213 sayılı Maden Kanunu ve 2012 yılı sonrası 
Başbakanlık Genelgesi dönemleri olarak ayırma olanağı vardır.

17 Şubat - 3 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan İzmir İktisat 
Kongresinde liberal ekonomi benimsenmiş, alınan ekonomik 
kararlar doğrultusunda madencilik sektörüne kredi sağlamak 
amacı ile 1925 yılında Sanayi Maadin Bankası kurularak faali-
yete başlamıştır. Bu dönemde özel sektörde yeterli sermaye 
birikimi olmadığından devlet, madenciliğe ve ülke kalkınma-
sına öncülük etmiştir. Madencilikle ilgili altyapının hazırlan-
ması için 1924 yılında Zonguldak'ta, Maden Mühendisi yetiştir-
mek amacı ile Maadin ve Sanayi Mekteb-i Âlisi kurulmuş, 1930 
yılına kadar bu okulda 100 kadar maden mühendisi yetişmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında madenlerin aranması ile ilgili 
ciddi bir çalışma yapılamamıştır. 1935 yılında madenlerin 

aranarak açığa çıkarılması için Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, yine aynı tarihte bu Enstitü tarafından bulunacak 
madenleri işletmek ve madencilik, enerji üretimi, dağıtımı 
alanlarında faaliyette bulunması için Etibank kurulmuştur. 
Bu iki Kurumla birlikte Cumhuriyet tarihimizde madencilik 
ile ilgili önemli bir sayfa açılmıştır. 

Zonguldak Havzasındaki stratejik öneme sahip olan taş 
kömürü 1940 yılına kadar İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve 
İtalyanlar tarafından işletilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra Havzanın ulusal çıkarlar doğrultusunda işletilmesine 
özen gösterilmiş, 1940’lı yıllarında da Zonguldak Havzası’nın 
tamamı devletleştirilmiştir.

1954 yılına kadar ülkemizde madencilik yapılması için 
bakanlar kurulunca şirketlere “imtiyaz” verilmiştir. Yabancı 
şirketlerin baskısıyla çıkarılan ve 1954 yılında yürürlüğe 
giren 6309 Sayılı Maden Kanunu ile madencilikte yeni bir 
dönem başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğundan bu yana 
yabancı sermayeli şirketler ülkemiz madenciliği içinde hep 
olmuştur. 6309 sayılı Maden Kanunu ile de yabancı şirket-
lere ruhsat güvencesi sağlanmıştır. 

1954 - 1985 yılları arası dönemde madencilik; bürokratik uygu-
lama açısından çok kolay ve sorunsuz bir şekilde sürdürülmüş-
tür. Devlet, madenci için gerekli izinleri kendisi alıp vermiştir. 
Orman alanı, sit, kıyı gibi sınırlamalar olmadan madencilik 
rahatça yapılabilmiştir. Bu dönemde de gerekli izinler alınma-
dan madencilik faaliyetlerine izin verilmemiş, devlet, madenci-
liğe öncülük etmiştir.

1978 yılında 2172 sayılı devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanunla kömür, demir ve bor tuzlarının devlet eliyle işletilme-
sine karar verilmiştir. 2172 sayılı Kanun sonrası kömürde havza 
madenciliği başlanmış, kömüre dayalı termik santralleri de bu 
dönemde kurulmuştur.

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

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

Balıkesir Balya Kurşun Çinko Tesisi



Bu kanun sonrası orta ve küçük boyutlu demir ve kömür 
sahaları atıl kalmış, bunun üzerine 1983 yılında 2840 sayılı Bor 
tuzları, trona ve asfaltit madenleri ile nükleer enerji hammad-
delerinin işletilmesini, linyit ve demir sahalarının bazılarının 
iadesini düzenleyen kanun yürürlüğe girmiştir. 

6309 sayılı Maden Kanunu’nda ruhsat sınırları için arazide; 
çeşme, tepe, okul, minare, yol gibi belirli noktalar kullanılmış, 
maden ruhsatları maden ismine göre üst üste verilmiştir. 
Devlet Hakkı ile ilgili ödemelerde ruhsat sahibi her takvim yılı 
için üretip satacağı maden miktarını devlete taahhüt etmiş, 
taahhüt ettiği miktarda cevheri üretip satmadığı taktirde buna 
karşılık gelen Devlet Hakkını ödemiştir. 

1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu yürürlüğe girdiğinde 
Kanun kapsamındaki madenlerle ilgili düzenlemeler Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca, Maden Kanunu kapsamı dışında kalan diğer 
kayaçlar 1901 yılında yürürlüğe girmiş Taş Ocakları Nizamnamesi 
ile İçişleri Bakanlığınca, tuzlar 1936 yılında yürürlüğe girmiş Tuz 
Kanunu’na dayalı olarak Maliye Bakanlığınca yönetilmiştir.

1985 yılda 3213 sayılı Maden Kanunu’yla dört temel değişiklik 
yapılmıştır:

 • 3213 sayılı Maden Kanunu’yla ruhsat alanlarının belirlenmesi için 

koordinat sistemine geçilmiştir. 

 • Taş ocağı Nizamnamesi kapsamında olan mermer, Maden Kanunu 

kapsamına alınarak ruhsat güvencesi sağlanmıştır. 

 • 6309 sayılı Kanun’a göre aynı alan üzerine ayrı madenler için veril-

miş ruhsatların çakışması nedeni ile madenciler arasında yaşanmış 

sıkıntıların çözümü için ruhsat sınıflandırılmasına gidilmiş, sınırları 

belirlenen alanlara madenin ismine göre tek ruhsat verilmiştir.

 • Devlet Hakkı’nın bilanço brüt kârı üzerinden alınması öngörülmüştür.

Madencilikte, mevzuatın öneminin en çarpıcı örneği mermerin 
kanunun kapsamına alınması sonrası gösterdiği gelişmedir. 
Mermer, Maden Kanunu’na alınması ile iç piyasadaki tüketimin 
yanı sıra 1985 yıllarında 2 milyon dolar olan mermer ihracatı 
günümüzde 3 milyar dolarlara çıkmıştır.

1987 yılında taş ocakları kapsamında verilmiş agrega üre-
timine yönelik ruhsatların mermer olarak Maden Kanunu 
kapsamına alınmasını önlemek amacıyla 3382 sayılı Kanun 
çıkarılmış, Kanun kapsamına alınabilmesi için mermerlerde, 
kesilip parlatılabilme özellikleri aranmıştır. Ancak 1985 -1987 
yılları arasında “mermer” olarak Kanunun kapsamına alınmış 
taş ocak ruhsatlarının agrega üretme hakkı sürmüştür. 

Ülkemizde esir madene en önemli örnek trona madenidir. Trona, 
1979 yılında Beypazarı’nda kömür arama çalışmaları sırasında 
tesadüfen bulunmuş ancak 2009 yılına kadar işletilememiştir(!). 
Trona, 1983 yılında 2840 sayılı Kanunla devlet eliyle işletilecek 
madenler kapsamına alınmıştır. O dönemde yasa gereği ülke-
mizde yabancı bir şirketin faaliyette bulunabilmesi için o faaliyet 
alanında en az bir yerli sermayeli özel şirketin faaliyet göstermesi 
zorunluluğuna dayalı olarak 1994 yılında bazı yabancı sermayeli 
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şirketlerin(!) ısrarıyla 3971 sayılı Kanunla trona madeni devlet 
eliyle işletilecek madenler kapsamından çıkarılmıştır. 

1985 sonrası dönemde sepiolit 1989/14523 sayılı, turba ve 
karbondioksit 1994/5442 sayılı, metan gazı 1998/10602 sayılı, 
alçı taşı 199/3682 sayılı, arduvaz, kayrak taşı, sleyt ve benzeri 
dekoratif taşlar 2003/5881 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla, 
3078 sayılı Tuz Kanunu da 2001 yılında 4683 sayılı Kanunla 
Maden Kanunu kapsamına alınmıştır.

1985 yılında 3213 sayılı Kanun çıktıktan sonra hemen yeni bir 
maden kanunu çalışmalarına başlanmış, 2004 yılına kadar 5 ya 
da 6 maden kanunu taslağı hazırlanmış ancak bu çalışmalar 
sonuçlandırılıp yasalaşamamıştır.

1983 yılında Çevre Kanunu, 1993 yılında da ÇED yönetme-
liği yürürlüğe girmiştir. 1993 yılında çıkan yönetmelikle 
bugün hâlâ madencilik için ciddi bir sorun olan Çevresel Etki 
Değerlendirme kavramı ortaya atılmıştır.

Bu dönemde de taş ocakları İçişleri Bakanlığı İl Özel İdareleri 
tarafından Taş Ocakları Nizamnamesine bağlı olarak 
yönetil(me)miş, diğer bir ifade ile teknik bir faaliyet için, siyasi 
ve teknik olmayan idari bir yapılanma tarafından ruhsat veril-
miş, taş ocakları faaliyetleri denetlen(me)miş, üretim faaliyet-
leri için proje istenmemiş, taş ocakları üretiminde mühendis 
hiçbir şekilde yer almamıştır. Bunun sonucu olarak da taş 
ocaklarında sık sık iş kazaları ile can kayıplarına, projeden uzak 
çalışmalarla kaynak kayıplarına neden olunmuştur.

Maden Kanunu ile Taşacakları Nizamnamesi arasında kesin 
sınır çizilememiştir. Örneğin SiO2 oranı %90'ın altında olan 
kum Taşacakları Nizamnamesi, %90'ın üstündeki ise Maden 
Kanunu kapsamında ruhsatlandırılmıştır. Alınan örneklerdeki 
SiO2 oranlarının %90’a çok yakın geldiğinde, değişik laboratu-
varlarda yapılan analizler değişik sonuçlar verebilmiş(!), bazen 
aynı sahaya birkaç kez gidilip örnek alınmak zorunda kalın-
mış(!), alınan aynı örneklerin analizler de çoğu zaman farklı 
sonuçlar(!) vermiştir.

Benzer sorun "kil"de de yaşanmıştır. AI2O3 oranının %30'dan az 
olması durumunda kil, Taş Ocaklar Nizamnamesi, yüksek olması 
durumunda da Maden Kanunu kapsamında ruhsatlandırılmıştır.

Dolomit, sanayide demir çelik sektöründe kullanılmakta olup 
ülkemizde bu amaç ile tüketimi de sınırlıdır. Zaten demir - çelik 
fabrikaları kendi dolomit gereksinimlerini kendi ocaklarından 
karşılamaktadır. Bu dönemde dolomit ruhsatı agrega üretmek 
amacı ile alınmıştır. 3382 sayılı Yasa ile mermer ruhsatları ile 
agrega üretimi engellenmiştir. Mermer - agrega - dolomit 
üretimi sürekli sorun olmuş, kesilip parlatılabilme, blok verme 
özellikleri aranmasına karşın bu özelliği taşımayan bazı mer-
mer ruhsatları ile agrega üretilmiştir. 

Maden Kanunu’nun 2. maddesinde "sanayinin hammaddesi ya 
da ihraç konusu malzeme üreten taş ocaklarının Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı'nın teklifi ve Bakan Kurulu Kararı ile Maden 
Kanunu kapsamına alınabilir” hükmünün uygulanması da Kanun 
uygulayıcıların kararına bırakılmış, keyfi olduğu düşünülen uygu-
lamalarla istenmeyen ilişkilerin(!) gündeme geldiği görülmüştür.

Taş ocakları ruhsat süreleri 3 - 5 yıl ile sınırlıdır ve bu süreler 
üzerinde siyasi iradenin etkisi olmuştur. Nizamname kapsa-
mında verilen ruhsatlardan il özel idareleri tarafından ruhsat 
alanındaki rezerve bağlı, peşin olarak “ecrimisil” olarak adlan-
dırılan büyük bedeller talep edilmiştir. Ruhsat süresi sonunda 
ruhsat alanı ihale edilmiş, ihaleler her zaman siyasi malzeme 
yapılmış, taş ocaklarında yatırım yapılmasında gerekli ruhsat 
güvencesi için ortam yaratılamamıştır. Maden Kanunu’ndaki 
ruhsat güvencesi nedeni ile çoğu taş ocağı ruhsat sahibi Kanun 
kapsamına girebilmek için Maden Kanunu ile Taş Ocakları 
Nizamnamesi arasında kesin çizilemeyen sınırları zorlamıştır. 
Bu zorlamalar da kişilerle ruhsat sahipleri arasında istenmeyen 
ilişkilerin(!) gündeme geldiği bir ortam yaratmıştır. 

2000 yılı sonrası madencilikle ilgili izinlerin alınması zorlaşmış, 
pek çok farklı alandan kişi ya da kurum madenciliğe müdahale 
etmeye başlamış, kurumlar ve yargı tartışmalı gerekçelerle 
madencilik faaliyetlerini durdurmuştur. Bugün yaşandığı gibi bu 
dönemde de bürokrasi, madencilik sektörüne yatırım yapmak 
isteyenlerin karşısına daha işin başında duvar gibi dikilmiştir.

2000’li yıllarda madencilik, yargıdan çok çekmiştir. Madencilik 
şirketleri yasa gereği tüm izinleri alıp maden üretimi için yatı-
rım yapıp üretime başlamış; faaliyetler, ilgisiz kişi ve kurumlarca 
açılmış davalarla anlamsız gerekçelerle durdurulmuş, ruhsatlar 
iptal edilmiştir. Bu dönemde yatırımcının suçu devlete güven-
mek olmuştur. Anayasamıza göre devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olan madenlerin Anayasaya dayalı çıkarılmış Maden 
Kanunu’na uygun olarak işletilmesi suç olmuştur. Davalar, ruh-
sat sahibinin lehinde sonuçlanmış da olsa ”gecikmiş adalet”, 
adalet olmaktan çıkmıştır. 

Bu dönemde 60.000 hektara kadar ruhsatlar verilmiş, özellikle 
borsada işlem gören büyük sermeyeli şirketler, aldıkları çok 
sayıda ruhsatlarla geniş alanları kapatabilmişlerdir. Bu şirket-
lerin bazıları bir faaliyette bulunmadan ülke madenlerini esir 
madenler haline getirmişlerdir. Madencilerin faaliyette bula-
nabileceği alanlar böylece daraltılmıştır.

1982 Anayasası, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi madenler üze-
rinde devletin hüküm ve tasarrufunu sürdürmüştür. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 
Başkanı ve T.B.M.M Başkanlığı Anayasa Hukuku Danışmanı 
Sayın Prof. Dr. Erdoğan Teziç, meslektaşı Sayın Prof. Dr. Necmi 
Yüzbaşıoğlu ile beraber 1999 yılında “madencilik sektörünü 
etkileyen yaptırımlar ve yasal düzenlemelerin Anayasa ve 
Maden Kanununa uygunluk yönünde değerlendirilmesi” ile 
ilgili bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonuç bölümünde;

1. Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak Anayasanın 168. 
maddesi, 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Kanunu’nun 
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uygulamasına dair yönetmelikle “özgün bir hukuk rejimi” 
öngörülmüştür. Gayrı Sıhhi Müesseseler yönetmeliği, 
Çevresel Etki Değerlendirilmesi yönetmeliği gibi yürütme 
veya idarenin yaptığı işlemler, madenleri arama, işletme 
şartları, devletin gözetim - denetim usul ve esasları ile yap-
tırımları öngören düzenlemeler Anayasaya ve 3213 sayılı 
Maden Kanunu’na aykırıdır.

2. Bu düzenlemelere karşı iki yol izlenmelidir. Bunlardan ilki, 
uygulamada bu düzenlemelere dayanılarak yapılan idari 
işlemlere karşı yargı mercilerinde dava açmak ve davada idari 
işlemin dayanağı olan bu düzenlemelerin Maden Kanunu’na ve 
Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek iptallerini sağlamaktır. 
İkinci, daha uzun vadeli ve radikal olanı ise, Hükümet ve Meclis 
düzeyinde girişimlerde bulunularak, bu tür düzenlemeleri yürür-
lükten kaldırıp, bunlardan gerekli olanları Maden Kanunu’nun 
içine alarak, madenlerin özgün hukuk rejimi kapsamı içine 
çekmek suretiyle, mevzuattaki dağınıklık ve kargaşanın yarattığı 
olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır.” denilmiştir. 

Madencilik sektörü tarafından madenciliğin sorunları o 
dönemde koalisyon hükümetine götürülmüş Madencilik 
Bakanlığı kurulması için girişimlerde bulunulmuştur. Bu giri-
şimler sonrası 14.01.2000 tarihli Bakanlar Kurulunda alınan 
karar ile “Madencilik sektörünün yeniden yapılanması, 
topyekûn elden geçirilmesi” amacıyla ilgili bakanların katılı-
mıyla bir komite kurulmuştur.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonrası hazırlanan rapor, 
23.06.2000 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulunda görüşül-
müş yeni bir bakanlık kurulması yerine “Madencilik Sektörünü 
ilgilendiren yasal mevzuatın elden geçirilmesi ve ilgili 
mevzuatta yapılması gerekli düzenlemelerin belirlenmesi” 
kararlaştırılmıştır.

Bu dönemde yoğun bir çalışma sonrası bir kanun taslağı hazır-
lanmış, taslak Meclis komisyonlarında görüşülürken hükümet 
istifa ettiğinden yapılmış çalışmalar rafa kaldırılmıştır. 

Yeni kurulan hükümetle kanun çalışmalarına yeniden başla-
nılmıştır. 6309 Sayılı Maden Kanunun DP, 3213 sayılı Maden 
Kanunu ANAP’ın tek başına iktidar olduğu dönemlerde yasa-
laşarak yürürlüğe girmiştir. Maden Kanununda köklü değişik-
liğin yapıldığı 5177 sayılı Kanun için de gelenek bozulmamış 
AKP’nin tek başına iktidar olduğu ilk dönemde yasalaşmıştır. 
Maden Kanunu’nun uygulanmasında karşılaşılan bazı sorun-
ların giderilmesi, madenciliği etkileyen diğer yasalarda yeni 
düzenlemeler yapılması amacı ile hazırlanmış yeni bir taslak 
Meclise sunulmuş, 2004 yılında iktidar, muhalefet ve sektörün 
sağladığı örnek olabilecek bir mutabakat ile Maden Kanunu 
ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 
Kanun 2004 yılında Mecliste hazır bulunan 265 milletvekillinin 
263 “evet” oyu ile kabul edilerek yasalaşmıştır. 

5177 sayılı Kanun ile ilgili olarak dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı her fırsatta kanunu “devrim” olarak nitelendirmiştir. Bu 

kanunla ülkenin doğal servetleri ile ilgili yasal düzenlemeler tek 
bir yasal çatı altında toplanmıştır. Böylece sektörün yıllardan bu 
yana arzuladığı tek mevzuat gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaları mecliste sürerken yeni düzenleme sonrası 
Maden Kanunu’nun uygulanması için Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının taşra teşkilatlarının kurulması için de 
gerekli yasal çalışmalar yapılmış, girişimlerde bulunulmuş, 
ancak Maliye Bakanlığı ödenek konusunu öne sürerek bu 
çalışmalara karşı çıkmıştır. 

Geçmiş yıllara bakıldığında 2000’li yıllardan sonra madenci-
liğin diğer yasal düzenlemelerden olumsuz yönde daha çok 
etkilendiği görülmektedir. Ülkemizdeki bürokrasi ve mevzuat 
konusunda karşılaşılan güçlükler ile kurumlar arası yetki kar-
maşası diğer sektörler gibi madencilik sektörünü de olumsuz 
yönde etkilemiş, yatırımcıların sektöre olan ilgisini daha da 
azaltmış, madencilik sektörüne sermaye akışı da yeterince 
sağlanamamıştır. Maden Kanunu ve uygulamasından kay-
naklanan sorunların da diğer sorunların üstüne eklenmesiyle 
madencilik, mevzuat ve bürokrasi karmaşası içinde yapılamaz 
hale gelmiştir. Sorunların çözümü için de Sayın Teziç’in yaptığı 
çalışmanın sonucunda belirttiği “mevzuattaki dağınıklık ve 
kargaşanın yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak” için 
5177 sayılı Kanunla Maden Kanunu’nda değişikler yapılmış, 
Kanunun 7. maddesi ile madencilik faaliyetlerinin düzenlen-
mesi ile ilgili Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir “İzin yönet-
meği” öngörülmüştür. 5177 sayılı Kanun değişikliği ile getiri-
len en önemli yenilik bu olmuştur. Bu yönetmelik hazırlanmış, 
ancak amaçlanan hedeflere ulaşılamamıştır.

2004 yılında 5177 sayılı Kanun ile Maden Kanunu'nda değişik-
likler yapılarak madenciliğin önünün açılması amaçlanmıştır. 
Kanun ve uygulayıcıları bir bütündür. Çok iyi hazırlanmış 
bir kanunun iyi uygulanmaması durumunda sorunları da 
beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. İyi hazırlanmamış bir 
kanunla da iyi uygulayıcılarla amaçlanan hedeflere ulaşılması 
mümkündür. Kanun uygulayıcıların yatırımcıya, sektöre bakış 
açısı ve yaklaşımları, kanunların içeriğinden daha önemlidir. 
Bu gerçek, Kanun ve izin yönetmeliğinin uygulama sürecinde 
bir kez daha görülmüş, büyük umutlarla çıkarılmış 5177 sayılı 
kanun sonrası 3213 sayılı Maden Kanunu kısa bir sürede ceza 
kanununa dönüştürülmüştür.

5177 sayılı Kanun değişikliğiyle ülke ve ulusal madenci açısın-
dan çok olumlu bir düzenleme haline gelen 3213 sayılı Maden 
Kanununu bazılarının hesabına gelmemiştir. Hazırlanmasına 
ve yasalaşmasına her aşamada destek veren madencilik sek-
törü bu kanuna sahip çıkmamıştır. 

Kanun çalışmalarında madenciler, hiçbir kurumun müdahale 
etmeyeceği bir madencilik faaliyeti için bütün izinleri Bakanlık 
tarafından alınmış “ruhsat ve işletme izni” için gerekli yasal 
düzenleme talep etmişlerdir. Çıkarılan kanunla madencilik faa-
liyetleri için alınması, gerekli izinlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca organize edilerek alması öngörülmüştür. Ancak 
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Bakanlık, bu uygulamayla ilgili verdiği sözleri yerine getirmemiş, 
gerekli organizasyonu yapmamış, Kanun ve izin yönetmeliği-
nin ilgili hükümlerini görmezlikten gelmiştir. Böylece eskiden 
olduğu gibi madenci, diğer kurumlarla karşı karşıya bırakılması-
nın yanı sıra Bakanlık da işletme izni verirken olmadık uygulama-
lar içine girerek madencilere eski günlerini aratmıştır.

Kanunla Devlet Hakkı ödemelerinde yeni bir düzenleme 
getirilmiş, bilanço brüt kârı yerine Devlet Hakkının ocak başı 
satış bedeli üzerinden makul bir bedel alınması öngörülmüş-
tür. Ancak kısa bir süre sonra Bakanlık madenciden daha çok 
Devlet Hakkı alabilmenin yollarını aramaya başlamıştır. 

Kanunla büyük ruhsat alanlarının küçültülmesi esası geti-
rilmiştir. Böylece bazı şirketlerce atıl bekletilen geniş ruhsat 
alanlarının küçültülerek madencilik faaliyetlerine açılması 
öngörülmüştür. Bu hükmün nedeni anlaşılamadığından ama-
cına uygun işlem yapılmamıştır.

Ön işletme dönemi kaldırılmış, arama dönemi makul bir süre 
uzatılmış, madencinin vereceği belge sayısı azaltılmış, Kanun, 
bürokratik işlemlerden önemli ölçüde arındırılmıştır.

Bakanlık 2007 yılı sonunda aldığı bir Olur’la "ruhsat ticareti-
nin" önünü açmıştır. Bu Olur’la Bakanlık, madencilerin verdiği 
raporları incelemeden 3 yıllık arama ruhsatı süresini 5 yıla uzat-
mıştır. Bunun sonucu olarak arama ruhsat sayısı artmış, ruhsat 
sayısının fazlalığı Bakanlık için övünç kaynağı olmuştur. Ancak 
daha sonra Bakanlık, yanlış uygulamalarıyla ortaya çıkardığı, 
kendi ifadesiyle “çantacı” olarak tanımladığı kişileri devre dışı 
bırakmaya başlamıştır. 

2007 yılında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için 
belediyelere ve il özel idarelerine yetki verilmesi sektöre yapıl-
mış en büyük haksızlık olmuştur. İş yeri açma ruhsatıyla ilgili 
olarak madencilik faaliyetleri lokanta, kasap, manavla vs eş 
değer tutulmuş, Bakanlık madencilerle bu kurumlar arasında 
olup bitenlere yalnızca seyirci kalmıştır. Bakanlık asıl haksızlığı, 
kazanılmış hakları 5177 sayılı kanunla korunmuş olmasına 
karşın 2004 yılı öncesi alınmış ruhsatların iş yeri açma ruhsatı 
almaları için hiçbir yasal dayanağı olmayan bir süre vermiş, bu 
süre sonunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamayanların 
teminatlarını irat kaydedip faaliyetlerini durdurarak yapılmış-
tır. Bu uygulama 5177 sayılı kanunun ile getirilmesi amaçlanan 
ruhsat güvencesini de tehlikeye düşürmüştür. 

Daha uygulanmaya başlanmadan Çevre ve Orman Bakanlığı, 
5177 sayılı Kanunu’nun çevreyle ilgili bazı maddelerini değiş-
tirmeye kalkmış, yatırım ortamının iyileştirmeleri çalışması ve 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına yeni kanunlarla bele-
diyelere yetki verilmiş, madenciler eski günlerini arar hale gel-
miştir. Bu arada muhalefet partisi de yasalaşması için başından 
beri destek vermelerine karşın, yasalaştıktan sonra Kanunun 
bazı madde ve fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesine 
dava açmış, sivil toplum örgütleri de İzin Yönetmeliğinin iptali 
için yargıya gitmiştir.

5177 sayılı Kanun ile değiştirilen Maden Kanunu’nun 7. mad-
desi ve bu maddedeki yaptırımlar, madencilik faaliyetleri için 
alınması gereken izinlerin tamamının Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından alınacağı hesabı üzerine düzenlenmiştir. 
Ancak 2004 yılı sonrası gelişmeler bu yönde olmamıştır. Kanun 
yürürlüğe girdikten sonra Bakanlık bu sorumluluğu üstlenme-
miş, 2007 yılında da İzin Yönetmeliğinde yapılan yeni düzen-
leme ile yasal sorumluluktan tümü ile kurtulmuştur. Madenciler 
bu düzenlemenin farkında bile olmamıştır. Sonuçta 7.madde 
düzenlenirken Bakanlık tarafından söylenenlerin tamamı rafa 
kaldırılmış, madenciler, Kanunun 7. Maddesinin olumlu yönleri 
yerine, yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bakanlık tara-
fından madencilik faaliyetleri basit nedenlerle durdurulmuş, 
ruhsat teminatları irat kaydedilmiş, uygulamalarla Maden 
Kanunu “ceza kanununa” dönüştürülmüştür. 

5177 sayılı Kanunun çalışmalarında sektör İdarenin gerektiğinde 
yorumları sektör lehinde yapacağını düşünmüş, bu düşüncesini 
açıkça da ifade etmiştir. Ancak uygulamada tam tersi olmuş, 
bırakın idarenin tarafsızlığı, her uygulama madenciliğin aley-
hinde olmuştur. 5177 sayılı kanunun sonrası yaşananlar, bun-
dan sonra yapılacak mevzuat düzenlemelerinde yoruma hiçbir 
şey bırakılmamasının gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. 

24.01.2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi Maden Kanunu’nun 
7. maddesinin 1. fıkrası ile 8. fıkrasını, 10. maddenin 6. fıkrasını 
iptal etmiş, iptal işleminin gerekçeli kararın yayınlanmasını 
takiben 1 yıl sonra uygulanmasına karar verilmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin bu kararıyla Maden Kanunun 7. maddesinin 1. 
fıkrası iptal edilerek İzin Yönetmeliğinin yasal dayanağı orta-
dan kalktığından uygulanırlığı kalmamıştır. Bu dönemi, hukuk 
adına alınmış kararları ve uygulamaları gelecekte hukukçular 
hukuk adına yargılayacaklardır.

Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra yeni bir yasal 
süreç başlamıştır. Esasen Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına dayalı olarak hazır-
lanmış Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği, madenciliğe 
önemli bir kazanım sağlamamıştır. Bu dönemde Anayasanın 
iptal ettiği fıkra yerine “Madencilik faaliyetleri için gerekli izinle 
ilgili diğer mevzuatlara göre alınır” hükmü getirilmiş olsaydı 
sorun çözülmüş olacak, madenciler belki de bugün 5995 sayılı 
kanun sonrası yaşadıklarını yaşamayacaklardı. Zaten 2004 
yılından sonra izinlerle ilgili fiili uygulama da böyle olmuş, ilgili 
kurumlar, İzin Yönetmeliğini yok sayıp madencilik faaliyetler 
için izin verirken temel görevleriyle ilgili kanunlara dayalı 
çıkardıkları yönetmelikleri uygulamışlardır.

Anayasa Mahkemesinin kararı Ocak 2009, Danıştay’ın İzin yönet-
meliğini yürütmesini durdurma kararı Mayıs 2009, Anayasa 
Mahkemesi’nin gerekçeli kKararının yayınlanması Haziran 2009, 
5995 sayılı Kanun Haziran 2010’da yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Ocak 2009’da Anayasa Mahkemesinin karar gerekçesi 
Bakanlık ve sektör tarafından bilinmesine karşın yeni düzenleme 
için bir çalışma yapılmamıştır. Halbuki Ocak 2009 ile Haziran 2010 
arasında 1,5 yıl gibi oldukça uzun bir süre geçmiştir. Anayasa 
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Mahkemesinin iptal ettiği bir hüküm yerine 6 ay içinde iptal 
kararının gerekçesine uygun düzenleme yapılması gerekmekte-
dir. Acaba yeni düzenlemenin hazırlanıp yasalaşması neden bu 
kadar uzun sürmüştür? Bu süreçte bazı çevreler düşündüklerini 
uygulamaya koyma fırsatı bulmuş, hazırlıklarını yapmış, yapılan 
hazırlıklar da Meclis’te komisyonun önüne Maden Kanunu Taslağı 
olarak sunulmuştur. Bunun sonucu olarak Bakanlığın madenci-
lik sektörü ve kamuoyu ile paylaştıkları taslak yerine Meclis Alt 
Komisyonunda bambaşka bir taslak tartışmaya açılmıştır.

Alt komisyona sunulmuş olan değiştirilmiş Kanun taslağı ile izin-
lerle ilgili düzenleme bir tarafa bırakılmış, madencilikten devletin 
sağladığı gelirlerin artırılması, özellikle arama ruhsat döneminde 
artarak “uluslararası bilimsel madencilik” gibi ifadeler kullanılarak 
orta ve küçük boyutlu madencilerin sektörden tasfiye edilmesinin 
amaçlandığı düşünülmektedir. Bazı yetkililer şu anda bile, “5995 
sayılı kanunla ruhsat edinme ve ruhsatı elde tutma maliyetlerinin 
artırıldığı” bunun sonucunda da küçük madencilerin sektörden 
silindiğini açıkça ifade etmektedir. Bugün madencilikle ilgili 
istatistiksel rakamlara bakıldığında da küçük madencilerin yavaş 
yavaş yok olduğu görülmektedir. Unutulmaması gereken bir 
gerçek, ülkemizdeki rezervlerin önemli bir bölümünün küçük ve 
orta büyüklükte oldukları, bunların da üretilmesi gerekliliğidir. 
1980’li yıllarda 2840 sayılı kanun, o dönemde bu gerçeği gören ve 
algılayan milletin vekilleri tarafından çıkarılmıştır.

Sonuçta taslak yasalaşmıştır. Yasalaşan 5995 sayılı kanunla 
Maden Kanunu’nda değiştirilen temel unsurlar şunlar olmuştur:

 • Teminat miktarı 3,3 kat artırılmış, taban teminatı getirilmiştir. 

 • Maden Kanunu’nda “ruhsat teminat irad”ları ile ilişkilendirilmiş 

cezalar katlanmıştır. 

 • Devlet Hakkı hesaplamaları değiştirilmiş, ürettiği madeni işleyerek 

ek katma değer sağlayan madencinin, ürettiği madeni hammadde 

olarak ihraç eden şirketlere göre daha çok Devlet Hakkı ödemesi 

öngörülmüştür.

 • Her yıl işletme ruhsatı harcı kadar çevre uyum teminatı alınacaktır.

 • Arama ruhsat dönemi bürokrasiye boğulmuş, madencilik yapacak 

özel ve tüzel kişilerden mali yeterlilik aranacaktır.

 • Arama ruhsatı döneminde fiili olarak yapılacak arama faaliyetleri 

yerine ruhsat sahibinin harcadığı faturalar denetlenecektir.

Ülkemizdeki maden rezervleri orta ve küçük boyutlu rezervler-
dir. Büyük sermaye sahibi, kârı düşük olduğundan bu rezervler 
için yatırım yapmamaktadır. Bu rezervleri orta ve küçük ser-
maye sahibi yerli madenciler işletmektedir. Yenilik olarak ifade 
edilip gümüş tepside sunulan hükümlerle yerli madenciye 
ek mali yükümlülükler getirilmiştir. Bu madenciler sektörden 
yavaş yavaş çekilmektedir. 

5995 sayılı Kanun sonrası 3213 sayılı Maden Kanununda 10 
ruhsat iptali 25 teminat irad’ı, Uygulama Yönetmeliği’nde de 
25 ruhsat iptali, 40’a yakın da teminat iradı getirilmiştir.

Hukuk devletlerinde suç kabul edilen her fiile bazı temel ilkeler 
çerçevesinde ceza verilmektedir;

 • Hukuk devletlerinde işlenen aynı fiile verilen cezalar aynıdır. 

 • İşlenen suçun cezası, suç ile mantıksal olarak orantılıdır. 

 • Mali yükümlülükler kanun ile getirilir.

 • Mali yaptırım mali yükümlülükten yüksek olamaz.

 • Mali yaptırım, uygulanan özel ya da tüzel kişiyi iflasa götürmez. 

 • Kanunda öngörülen yaptırım, amacına uygun seçilmektedir.

Hukukun bu temel ilkeleri 5995 sayılı kanun ve uygulamala-
rıyla tamamen çiğnemiştir. Şöyle ki;

Bir maden sahasından yasal olarak Devlet Hakkı talep edilebil-
mesi için;

 • Sahada üretim yapılması,

 • Bu üretimin satılarak madencinin bir gelir sağlaması,

 • Bu gelire dayalı hesaplanacak Devlet Hakkının da işletme ruhsat 

harcından az olması gerekmektedir.

Ancak Bakanlık çalışılmayan yıllar için madenciden hazırlanan 
bir genelgeye dayalı olarak ruhsat harcı kadar Devlet Hakkı 
almaktadır. 

Anayasamızın “vergi ödevi” başlığı altındaki 73. Maddesinde 
mali yükümlülüklerin Kanunla getirilebileceği açıkça yazılma-
sına karşın Bakanlık kanun bir yana dursun genelge ile maden-
cilere mali yükümlülük getirebilmektedir. 

Diğer taraftan da 3 yıl üst üste çalışılmayan ruhsatların iptal 
edilmesi öngörülerek bir fiile iki ceza verilmektedir. 

İzinsiz çalışılması durumunda, faaliyet durdurulmakta, teminat 
iradı yapılmakta, diğer taraftan da ilgili diğer mevzuatın öngör-
düğü üçüncü yaptırım uygulanmaktadır. 

Bakanlığın ilgili biriminde deneyimli personel yeterli sayıda-
dır. Bu personelin deneyimlerini genç personelle paylaşması 
gerekirken yapılan hataların kaynağı olmalarına anlam vermek 
zordur. Devlet Haklarının nasıl hesaplanacağı Kanunda açıkça 
belirtilmiş olmasına karşın komisyon kararlarıyla Devlet Hakkı 
belirlemek hukuk kurallarıyla bağdaşmamaktadır.

Çevre ile uyum teminatının 2010 yılı öncesi alınmış işletme 
ruhsatları ve işletme izinlerinden alınacağı ile ilgili Kanunda 
bir hüküm bulunmamaktadır. Zaten çevre uyum teminatının 
yasal olarak alınmamasını gerektiren en az onun üzerinde 
gerekçe vardır. 

Çevre uyum teminatı, işletme ruhsat sahiplerinden, ikinci bir 
yıllık ruhsat harcı almak anlamına gelmektedir. 

Restorasyon haritaları, proje ömrü tükendiğinde yapmayı 
ruhsat sahibinin taahhüt ettiğin plandır. Yani ruhsat sahibi 
devlete madencilik faaliyeti sonunda ruhsat alanını terk ede-
ceği zaman bu alanı plana uygun teslim edeceğini taahhüt 
etmektedir. Böyle bir durumda hem ruhsat harcı hem de çevre 
uyum teminatının alınması uygun değildir. 





Çevre ile uyum teminatı ödenmemesi durumunda teminat 
irad kaydedilirken çevre teminatı da tekrar alınmaktadır. Çevre 
ile uyum teminatı, çevrenin korunması için değil hazineye kay-
nak sağlanması için getirilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
İdarenin çevre uyum teminatının uygulanmasıyla ilgili olarak 
bu teminatın yatırılmaması durumunda, ruhsat teminatının 
iradı olarak uygulanan maddi müeyyide ile çevre uyum temi-
natı miktarını karşılaştırmasını yaparak "uygulamanın maden-
cilik faaliyetinin teşviki ile ilgili hükümlere uygun olmadığı" ve 
"fiil ile müeyyide arasında açık bir orantısızlığı"nı ifade etmiştir. 

Madencilik yapılmış alanların doğaya yeniden kazandırıl-
ması için en gerekli şey “maddi kaynak”tır. Üretim yapıldığı 
süre içinde madencinin ödediği devlet haklarından belirli 
fon ayrılmalı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre 
ve Orman Bakanlığı işbirliği içine girmeli, Ağaçlandırma 
ve Erozyon Genel Müdürlüğüne benzer bir yapılanma ile 
“Madencilik Yapılmış Sahaların Rehabilitasyonu Genel 
Müdürlüğü” gibi bir idari yapılanmaya gidilmelidir. Bu idari 
yapı tarafından fonda biriken kaynak kullanarak madenci-
lik yapılmış sahalar için “kapatma projeleri” hazırlanmalı, 
madencilik yapılmış alanlar istenildiği gibi doğaya yeniden 
kazandırılmalıdır. 

3213 Sayılı Maden Kanununda sevk fişinin tanımı : "213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan taşıma irsaliyelerindeki 
bilgileri ihtiva eden beyan niteliğinde belge." olarak geçmek-
tedir. Maden sevk fişi irsaliyelerdeki bilgileri içeren beyan nite-
liğinde belge ise ayrıca sevk fişi istenmesinin bir anlamı yoktur.

Sevk fişinin amacı üretimin kayıt altına alınıp madencinin Devlet 
Hakkını tam olarak zamanında ödemesini sağlamaktır. Burada 
esas olan ya da başka bir ifade ile “amaç” Devlet Hakkının alın-
masıdır. Sevk fişi bir “araç”tır. Bu şartlar altında Devlet Hakkını 
ödeyen ruhsat sahibi sevk fişi kesmese de Devlete karşı asli 
mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaktadır. 

Kanunda olmamasına karşın yönetmelikle ruhsat sahiple-
rinden “parasal değer” olarak mali yeterlilik istenmektedir. 
Anayasada parasal yükümlülüklerin Kanunda belirtilmesini 
öngörmüştür. Yönetmelikte arama döneminde mali yeterlilik 
aranması Anayasaya aykırıdır.

Kanunda işletme ruhsatı verilmesini takiben değişik kurum-
lardan değişik izinlerinin alınması istenmektedir. İzin alın-
madığında, ruhsat teminatı irad kaydedilip ruhsat iptal edil-
mektedir. Bunun sonucu arama için yapılan harcamalardan 

sonra işletme izni verilmemesi durumunda madenci mağ-
dur olmaktadır. Bu riski orta ve küçük boyutlu madenci 
almamaktadır. Bu uygulama ile ülkemiz önce küçük sonra 
da orta büyüklükte sermaye sahibi madenciler sektörden 
tasfiye edilecektir. 

2010 yılında 5995 sayılı değişiklik sonrası kişilerin madenci-
liğe olan ilgisi azalmıştır. Bunun sonucu olarak ruhsat sayıla-
rında önemli düşüşler gözlenmiştir. 2012 yılında yayınlanan 
Başbakanlık Genelgesiyle de yatırımcılar madencilik sektörün-
den tamamen uzaklaşmıştır. 

Gelinen nokta itibarıyla küçük ve orta boyutlu madenciler; 
kanun ve yönetmelikle getirilen büyük cezalar, çok karma-
şık bürokrasi, mali yeterlilik, yeni mali yükümlükler altında 
ezilmektedir. Bunların üzerine bir de Başbakanlık Genelgesi 
eklenmiştir. 

Ülkemiz madenciliğinin ekonomimize katkısını maden 
ihracatıyla, ruhsatlardan alınan harçlarla, irad kaydedi-
len teminatlarla, madenciye ödetilen cezalarla, ruhsat 
sayılarıyla ilişkilendirmek önemli bir hatadır. Madencilik 
sektörünün ülke ekonomisine katkısı GSMH içindeki 
payı da değildir. Madencilik sektörü istihdam ağırlıklı bir 
sektördür. Sektörde çalışan 1 kişi diğer yan sektörlerde 
dolaylı olarak ortalama 12 kişiye istihdam sağlamaktadır. 
Madencilik sektörü, sanayimize hammaddesini sağla-
maktadır. İstatistiksel değerlendirmelerde madencilik 
sektörünün ürettiği hammaddeyi girdi olarak kullanıp 
katma değer üreten sektörlerin ekonomiye katkısı sanayi 
sektörü içinde değerlendirildiğinden madenciliğin payı 
GSMH içinde küçük görülmektedir. Örneğin çimento ve 
demir - çelik sektörlerinde kullanılan hammaddelerin 
tamamı madencilik ürünleridir. Ancak ülkemizin demir - 
çelik üretimi, çimento üretimi gibi katma değeri yüksek 
son ürünler sanayi sektörü içinde değerlendirilmektedir. 
Bakanlık olanaklarını kullanarak bu konuda rapor hazırla-
yıp kamuoyuyla paylaşmak için çok geç bile kalmıştır.

Çözüm nedir: Öncelikle yasal dayanaktan yoksun 2012 tarihli 
Başbakanlık Genelgesi kaldırılmalıdır. Sonra demokratik ülke-
lerde ve hukuk devletlerinde olduğu gibi tarafların katılımı ve 
tarafların görüş ve önerilerine değer verilerek ülke menfa-
atleri doğrultusunda yeni bir maden mevzuatı düzenlemesi 
hazırlanmalıdır. Bu da yetmeyecektir. Çıkarılacak yasanın 
uygulanmasında hukuka saygılı olunmalıdır.

Nazım Hikmet 1947 yılında yazdığı bir şiirini aşağıdaki satırlarla 
bitirmiştir; ” …………. demeğe de dilim varmıyor ama, kaba-
hatin çoğu senin, canım kardeşim! “ 
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Son 20 yıldır altın madenciliği sözünü duyan ve konu-
nun profesyoneli olmayan bir kişinin aklına ilk gelen 
kelime siyanür olmaktadır. Madenciliği, çevre ve 
yabancı sermaye üzerinden tartışmak isteyenler dahi 

tartışmanın odağına altın madenciliğinde siyanür kullanılma-
sını oturtmakta ve bilim dışı kurgularla toplumu korkutarak 
görüşlerine destek bulmaya çalışmaktadırlar. Siyanür nedir? 
Ne değildir? Bunu, toksikoloji biliminin ışığında ortaya koya-
bilirsek bu tartışmalarda nasıl zaman ve enerji kaybettiğimizi 
anlayabiliriz. Bugün 100.000 kimyasal bileşik, çeşitli amaçlarla 
kullanılmaktadır. Bunlardan 30.000 kadarı üretimde sık ve 
büyük hacimlerde kullanılan endüstriyel kimyasallardır. Bir 
karbon ve ona üç bağlı azot içeren (-C≡N) kimyasal bileşik-
lere verilen ad olan siyanür de bunlardan biridir. Toksikoloji 
yönünden siyanür, kimyasallar topluluğu bütününün bir par-
çasıdır. Toksikolojinin 500 yıl kadar önce Paracelsus tarafından 
ifadelendirilen ve bugün de modern toksikolojinin dayandığı 
temel prensip olan “her kimyasal, doza bağımlı olarak toksiktir” 
gerçeğine göre, tüm bu kimyasalların yönetilmeleri gerekir. 
Bugün kimyasallar; toksik özellikleri, insana ve ekosisteme 
ulaşabilme olasılıkları, kullanılma koşul ve miktarları dikkate 
alınarak bilime dayalı regülasyonlarla yönetilebilmektedirler. 
Her kimyasal, maruz kalınan miktara (doza) bağımlı olarak 
toksik olduğuna ve zarar oluşturacak doz her kimyasal için 
farklı olduğuna göre toksikoloji bilimini “kimyasalların zarar-
sızlık limitlerini” belirleyerek regülasyonlara veri üreten bilim 
dalı olarak da tanımlayabiliriz. Her gün binlerce kimyasala 
maruz kalıyoruz. Bunlardan ilaç, gıda katkısı ve kozmetik ola-
rak kullanılanlarına bilerek/isteyerek; çevre kirleticilerine, gıda 
kirleticisi kimyasallara, gıdalardaki doğal kimyasallara ve iş yeri 
kimyasallarına ise istemeyerek maruz kalıyoruz. Kimyasalların 
organizmada oluşturduğu hasar olarak tanımlanan toksisite; 
ölümden, organ hasarı, kanser, DNA hasarı, üreme sistemine 
etki, bağışıklık sistemine etkiye kadar uzanan çok geniş bir 

spektrumu kapsar. Her kimyasal, doza bağımlı olarak bu etki-
lerden birini veya birkaçını birlikte gösterir. Tek doz veya çok 
kısa zaman aralığında alınan birkaç dozla organizmada oluşan 
hasar akut toksisite, akut toksisiteye neden olamayacak kadar 
küçük dozlara uzun süre maruz kalmada yıllar içinde ortaya 
çıkan toksisite ise kronik toksisite veya gecikmiş toksik etki 
olarak adlandırılır. Gecikmiş toksik etkileri olan kimyasallar 
özelliklerine göre de karsinojen, mutajen, üreme toksikanı, 
nörotoksik, immünotoksik gibi alt gruplarda değerlendirilirler. 
Yaşamda her alanda sıfır risk olmadığı gibi kimyasal kulla-
nımında da sıfır risk yoktur. Risk ancak “kabul edilebilir risk” 
sınırları içinde yönetilebilir.

Siyanür Kolay Yönetilebilen Bir Kimyasaldır
Kimyasallar söz konusu olduğunda en kolay yönetilebilen risk 
“akut toksisite”dir. Sebep - sonuç ilişkisinin belli olması bu kolay 
yönetimin nedenidir. Karbon monoksit örneğinde olduğu gibi 
yeterli doz alındı ise etki kısa sürede görülecektir. Buna karşın 
kanser yapıcı etkisi olan arsenik, kadmiyum, nörotoksik etkisi 
olan kurşun, cıva gibi uzun sürede ufak dozlara maruz kalma 
sonucu kronik/gecikmiş etkileri yıllar sonra ortaya çıkan kimya-
salların ve benzerlerinin yönetimi akut toksisiteye yönelik risk 
yönetiminden çok daha zordur. Yıllar içinde maruz kalınan doz 
miktarı belli olmadığı gibi toksik etkilerin görülmeye başladığı 
süreye kadar geçen uzun dönemde çoklu maruziyet (günlük 
yaşam içinde çok sayıda kimyasal bir arada maruz kalma) söz 
konusudur. Bunlar, gecikmiş toksik etkilerin sebep - sonuç ilişki-
sinin belirlenmesindeki temel zorluklardır. Arsenik gibi kanser 
yapıcı bir kimyasalın içme sularında olduğu gibi çevrede doğal 
olarak yaygın şekilde bulunması ve cıva gibi kimyasalların besin 
zinciri boyunca canlı dokularında konsantrasyonlarının artarak 
birikmesi bu tür kimyasalların yönetimlerinde ilave zorluklar 
oluşturur. Madencilikteki tartışmaların odağına oturan siya-
nür, yüksek akut toksisiteye sahip olan bir kimyasaldır, küçük 
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dozlarda öldürücüdür. Siyanür bu etkisini hücre solunumun-
dan sorumlu sitokrom oksidaz enzimini inhibe ederek gösterir 
(1). Siyanüre uzun süreler uyarıcı akut belirtiler görünmeyecek 
kadar düşük ancak mesleki maruziyet limiti olan 11 mg/m3’ün 
üstünde dozlarda maruz kalınırsa merkezi sinir sistemi ve hipo-
fiz üzerine kronik toksik etkiler görülebilir. Bu etkiler, siyanürle 
yapılan metal kaplama işçilerinde rapor edilmiştir (2). Siyanür, 
çevrede birikme özelliği olmayan, kolay parçalanabilen ve 
ölçüm kolaylığı olan bir kimyasaldır. Karsinojenik, mutajenik 
olmamasının yanı sıra biyolojik sistemde birikici olmadığı için 
gerek mesleki maruz kalma, gerekse çevre yönünden siyanür, 
limit değerlerle kolaylıkla yönetilebilir. Siyanürün yönetiminde 
özellikle akut toksisite üzerine odaklanılmıştır. Bu amaçla regü-
lasyonlara ek olarak siyanürün üretim, taşıma ve altın maden-
ciliğinde kullanımı amaçlı “uluslararası siyanür yönetim kodu” 
geliştirilmiştir (3). Kolay yönetilebildiğinin bir kanıtı olarak da 
Türkiye’de altın madenciliğinde 20 yıla yakın süredir siyanür 
kullanılmasına rağmen bugüne kadar altın madenlerinde bu 
tehlikeli kimyasala bağlı tek bir ölümün dahi meydana gelme-
miş olması gösterilebilir.

Siyanüre Karşı Tepkide Kemofobinin Katkısı
Siyanüre olan tepkinin anlaşılabilmesi için kimyasallar konu-
sundaki büyük resmin gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. 
1930 yılında 1 milyon ton olan dünya kimyasal madde üre-
timi 1970’de 63 milyon, 1985’de 250 milyon, 2000 yılında ise 
400 milyon tona ulaşmıştır (4). Bu hızlı artışa, 1960’lar öncesi 
kimyasalların toksikolojisi konusundaki bilgi eksikliği ve 
yetersiz regülasyonlar da eklenince insan sağlığı ile çevreye 
kabul edilemez zararlar veren olaylar yaşandı. Bunlar da top-
lumlarda, kemofobinin gelişmesine yol açtı. Kimyasallardan 

rasyonel olmayan korku olarak tanımlanan kemofobiyi 
arkasına alan bilim dışı iddialara toplumu inandırmak günü-
müzde son derece kolaylaştı. Her kimyasal, başta kanser 
olmak üzere çeşitli hastalıkların nedeni olarak gösterilmeye 
başlandı. Kanser ve birçok kronik hastalıkla bazı kimyasalların 
ilişkisi bilimsel bir gerçektir. Bu noktada tüm kimyasalları 
toptan aynı kategoride değerlendirmek yerine hangi kimya-
salların hangi doz ve koşullarda bu etkileri oluşturabileceği-
nin belirlenmesi gerekir. Bu da ancak bilimsel araştırmalara 
dayanarak ortaya konabilir. Bu konuda son 50 yılda önemli ve 
etkin gelişmeler olmuştur. 

Bugünkü refah seviyesinde kimyasalların payı inkâr edilemez. 
Toplum sağlığı parametreleri içinde en önemlisi doğuşta 
yaşam beklentisidir. Diğer bir deyişle bir ülkede doğan bir 
kişinin ortalama ne kadar yaşayacağıdır. Bu değer 1900 yılında 
gelişmekte olan ülkelerde dünya ortalaması olarak 30 yıl, geliş-
miş ülkelerde örneğin ABD’de 49 yıl iken 2000 yılında doğuşta 
yaşam beklentisi gelişmekte olan ülkelerde 62, ABD’de ise 78 
yıla yükselmiştir (5). Bu artışta en büyük katkı doğrudan veya 
dolaylı olarak kimyasallara bağlıdır. 1900’lerin başında suyun 
klorla dezenfeksiyona başlanması, ilaçlar, pestisitler yardımıyla 
vektör hastalıklarla mücadele, kimyasallar yardımıyla tarımda 
üretimin artması, gıda güvenliğinde kimyasalların kullanılması 
ve kimyasallara bağlı diğer bazı uygulamalar doğuşta yaşam 
beklentisini arttıran en önemli unsurlardır. 

Kimyasalların Yönetimi ve Risk Analizi
Kimyasal madde kullanımında vazgeçmek söz konusu olama-
yacağına göre kimyasalları insan sağlığı ve çevrenin korunması 
odaklı regülasyonlar kullanarak yönetmek tek seçenektir. Bu 
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amaçla “Risk Analizi Metodolojisi” olarak adlandırılan yöntem-
ler bütünü geliştirildi. Risk analiz metodolojisinin en kapsamlı 
bölümünü teşkil eden risk değerlendirme de bu arayışın 
sonucudur. Risk analizi; risk değerlendirme, risk yönetimi ve 
risk iletişimi olarak birbirleriyle ilişkili üç bölümden oluşur. Risk 
değerlendirme, risk analizinin bilim kısmıdır. ABD’de kimyasal-
ların insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden yönetilmesinden 
sorumlu federal kuruluşların talebi doğrultusunda, Amerikan 
Bilimler Akademisi tarafından risk değerlendirmesinin temel 
ilkeleri 1983 yılında oluşturuldu (6). Risk değerlendirme, bugün 
de kimyasalların risk yönetiminde bilime dayalı regülasyonla-
rın oluşturulabilmesine temel teşkil edecek verileri sağlayan 
tek seçenektir. 

Risk değerlendirme sürecinde elde edilen veriler doğrultu-
sunda kimyasalın; su, hava, toprak, gıda gibi insana ulaşabile-
ceği her ortamda limit değerleri belirlenir. Limit değerler mev-
cut verilerin ışığında yaşam boyu maruz kalma durumunda, 
insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek en yüksek kimyasal 
madde konsantrasyonlarıdır. Bu değerler, konudan sorumlu 
otoriteler tarafından ilgili regülasyonlara yansıtılır. Bu regü-
lasyonların uygulanabildiği ölçüde de çevre ve insan sağlığı 
kimyasalların zararlı etkilerinden korunabilir. Bu sürecin pay-
daşlar arasında interaktif olarak paylaşılması da risk iletişimi 
olarak adlandırılır. Ülkemizde siyanür konusunda yaşananlar 
kamu yönetimi, maden şirketleri, akademi, toplum ve medya 
gibi paydaşlar arasında risk iletişimi eksikliğidir. Kamuoyu 
gündemine getirilen tartışmalar çoğunlukla tartışılan madde 
odaklı; zehirlidir, değildir ekseninde, konunun uzmanı olma-
yanların eksik bilgisi üzerinden yapılmaktadır. Paydaşlar 
arasındaki risk iletişimi, siyanürün risk değerlendirme esaslı 
yönetimi eksenli olmaması durumunda tartışılmalarda bir 
sonuca ulaşmak mümkün değildir. Bir sonuca ulaşmak istiyor-
sak, tartışmayı öncelikle söz konusu kimyasal için dünyada risk 
değerlendirmesine dayalı uluslararası regülasyonlar var mı? Bu 
regülasyonlar, Türkiye’deki mevzuata yansıtılmış mı ve etkin 
olarak uygulanabiliyor mu? Soruları üzerinden yapmamız 
gerekir. Tabii ki uluslararası regülasyonlar da bilimsel düzeyde 
eleştiriye açıktır. Tüm paydaşlara açık olan bu dinamik tartışma 
sürecinde değişik veriler ortaya çıkarsa bu veriler doğrultusun-
daki değişiklikler, uluslararası regülasyonlara aktarılmaktadır. 
Yukarıda anlatılan süreci dikkate aldığımızda son 20 yıldır 
medyada, toplantı salonlarında siyanürün zehirliliği üzerinden 
yapılan sonu gelmez tartışmaların anlamsızlığı anlaşılabilir. 
Birkaç soruya cevap arayarak konuyu açmaya çalışalım.

Siyanürün İnsan Sağlığına Zarar Vermeyen Dozu Var mıdır? 
Varsa Vasıl Hesaplanıyor?
Siyanür için toplumda yaygın risk algısı, zerresi zararlıdır şeklin-
dedir. Bu algı gerçeğe tamamen aykırı bir risk algısıdır. Siyanür 
gıdalarla da alabildiğimiz bir kimyasaldır. Ayrıca vücutta 
eser miktarda da olsa Vitamin B12‘nin bileşiminde siyanür 
bulunur. Siyanürün insan sağlığı için zararsızlık limitleri, diğer 
bir deyişle zarar vermeyen dozunun araştırılması, öncelikle 
gıdalarla ve içme suları ile alınan siyanürün regülasyonlara 
girecek limit değerlerinin belirlenmesi amaçlıdır. Bunu takiben 

aynı temel veriler kullanılarak ve işçi maruziyet sonuçları da 
dikkate alınarak yapılan risk karakterizasyonu ile iş yeri orta-
mında solunan havadaki limit değerler tespit edilmiştir. Bütün 
bu değerler, siyanüre uzun süreli maruziyette oluşabilecek 
kronik etkilerden korunmak amaçlıdır. Akut etkiler için siya-
nürün doz - cevap ilişkisi bellidir ve bu hesaplamaların dışın-
dadır. Örneğin; potasyum siyanürün yetişkin bir insan için ağız 
yoluyla öldürücü dozu 200 mg civarındadır. Solunan havada 
ise hidrosiyanik asit konsantrasyonu 300 mg/m3 ise ani ölüm 
oluşur. 200 mg/m3 konsantrasyonunda ölüm 10 dakika içinde 
gerçekleşir. 50-60 mg/m3 konsantrasyon, 20-60 dakika tolere 
edilebilir ve daha sonra da ortamdan uzaklaştırılmak şartıyla 
ölüm gerçekleşmez. 

Kimyasalların kronik/gecikmiş toksik etkileri için risk değerlen-
dirmenin ilk basamağında, belirtilen tehlikenin belirlenmesi 
kapsamında deney hayvanlarında yapılan toksisite testle-
rinden yararlanılır. Kimyasalın toksisite profili ve doz - cevap 
ilişkisi çıkartılır. Bu testler birden fazla deney hayvanı türünde, 
her doz grubunda testin özelliğine göre en az 10-50 deney 
hayvanı olacak şekilde ve denenen kimyasalın özelliğine göre 
3-18 ay sürede devamlı kimyasal verilerek OECD rehberlerine 
uygun olarak yapılır.

LOAEL: Low Adverse Effect Level  (Toksik etki gösteren en 
düşük doz). Tüm test sonuçlarına göre deney hayvanlarında 
toksik etki gösteren en düşük dozdur. Bu değerde ve üzerin-
deki değerlerde çeşitli test sistemlerinde toksik etki gözlen-
miştir. Bu değer, siyanür için tüm çalışma sonuçlarını inceleyen 
ve dünya sağlık otoriteleri kaynaklı bir bilim grubu tarafından 
12,5 mg/kg deney hayvanı vücut ağırlığı/gün olarak tespit 
edilmiştir (1). 

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (Toksik etki göz-
lemlenmeyen en yüksek doz). Tüm test sonuçlarına göre 
deney hayvanlarında toksik etki göstermeyen en yüksek doz-
dur. Bu değerde ve altında çeşitli test sistemlerinde toksik etki 
gözlenmemiştir. Bu değer, siyanür için tüm çalışma sonuçlarını 
inceleyen ve dünya sağlık otoriteleri kaynaklı bir bilim grubu 
tarafından 10,8 mg/kg deney hayvanı vücut ağırlığı/gün olarak 
tespit edilmiştir (7).

ADI: Acceptable Daily Intake (Kabul Edilebilir Günlük Alım) 
Deney hayvanları için toksik etki göstermeyen NOAEL dozu 
insan için kullanılmaz. İnsanda güvenli doza geçilebilmesi için 
NOAEL değeri, güvenlik faktörü ve bir ihtiyat payı olarak ‘belir-
sizlik faktörü’ olarak adlandırılan sayının çarpımına bölünür. 
Risk yönetiminde hedef, en kötü senaryoda dahi bu değerin 
üzerinde maruz kalmayı önleyecek regülasyonların oluşturul-
ması ve bunların uygulanmasıdır. Bugün binlerce kimyasal, 
insan sağlığının korunması odaklı bu şekilde yönetilmektedir. 
Siyanür örneğinde güvenlik faktörü 100 ve belirsizlik faktörü 
5’tir. 10,8 mg/kg deney hayvanı vücut ağırlığı/gün olan siyanür 
NOAEL değeri 500’e bölündüğünde çıkan değer aşağıya doğru 
düzeltme ile birlikte 0,02 mg/kg insan vücut ağırlığı/gün’dür (1). 
Bütün bu hesaplamalar serbest siyanür üzerinden yapılmıştır. 
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Diğer bir deyişle deney hayvanlarında yaşam boyu hiçbir etki 
göstermeyen dozun 1/500’ü olan kilogram başına 0,02 mg ve 
aşağısındaki siyanür dozları insanda yaşam boyu her gün alımda 
dahi güvenli kabul edilmektedir. 

Bu değerden yola çıkarak da gıdalardaki limit değerler tes-
pit edilmektedir. Bini aşkın bitki, siyanojenik glikozit olarak 
adlandırılan ve parçalandığında serbest siyanür ihtiva eden 
kimyasal yapı taşırlar. Bunların bir bölümü de gıda olarak kul-
lanılmaktadır. Bu nedenle gıda kodekslerinde gıdaların ihtiva 
edeceği siyanür miktarları sınırlandırılmıştır. Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliği; nuga, badem ezmesi ve benzerlerinde 50 mg/kg, 
çekirdekli meyve konservelerinde 5 mg/kg, alkollü içkilerde 
35 mg/kg‘a kadar siyanüre(HCN olarak) izin vermektedir. İçme 
suları için limit değer ise 0,05 mg/litredir. 

Türkiye’deki ilk altın madeni işletmesi olan Ovacık Altın 
Madeni ile başlayan siyanür tartışmalarında, toplumda siyanü-
rün zerresi zararlıdır gibi bir algı yaratıldı. Ovacık Altın Madeni 
atık barajı siyanür konsantrasyonun 0,5 mg/litre olduğu ve 
bu değerin nuga ve badem ezmesi gibi gıdalarda izin verilen 
siyanür miktarından 100 kat düşük olduğu dikkate alındığında, 
atık barajı üzerinden üretilen siyanür ile ilgili felaket senaryola-
rının ne kadar bilim dışı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Siyanür ile ilgili olarak yukarıda verilen değerler ağızdan alınma 
(oral) ile ilgilidir. İş yeri ortamında siyanür, solunum yolu veya 
deri yolu ile de vücuda girebilir. İş yeri havasındaki limit değer 
ise ADI’dan yola çıkılarak ve maruz kalan işçilerle ilgili epidemi-
yolojik verilerden de yararlanılarak hesaplanır. Bu değer TWA 
(zaman ağırlıklı ortalama) olarak 11 mg/m3’tür. 

Siyanür Konusunda Toplumun Risk Algısı Gerçekçi mi?
Siyanürün geçmişte gaz odalarında soykırım aracı olarak 
kullanılması ve hızlı, etkin bir intihar/zehirleme ajanı olması, 
siyanürü medyatik bir konuma getirmiştir. Risk analizi pers-
pektifinden bakıldığında yönetimleri siyanürden çok daha zor 
kimyasallar olmasına rağmen siyanür medyada en popüler 
kimyasaldır. Bir örnekle açıklayalım: Arsenik, kanser yapıcı bir 
kimyasaldır. Amerikan Bilimler Akademisi’nin yaptığı bir risk 
analizine göre içme sularında 20 mikrogram/litre konsantras-
yonunda arsenik olsa dahi, bu suyun yaşam boyu günde 2 litre 
tüketilmesi sonucunda her bir milyon kişiden 14.200’ünde 
yaşam boyu (70 yıl) arseniğe bağlı olarak akciğer ve mesane 
kanseri görülme riski vardır(8). Yapılan araştırmalarda 
Türkiye’de Ege Bölgesi’nde bazı kuyu sularında 562 mikrog-
ram/litre, bazı kaynak sularında ise 634 ve 9.300 mikrogram/
litre gibi yüksek arsenik miktarları tespit edilmiştir (9). Üstelikte 
bu değerler sabit değildir, jeolojik yapıya bağlı olarak değiş-
kendir. İzlenmesi ve yönetilmesi zordur. Dünyanın kimyasal 

risklerde en ön sıraya oturttuğu bu büyük risk, medyada yöne-
tilebilir bir risk olan siyanür ile kıyaslanmayacak ölçüde az yer 
bulmaktadır. Google’da da altın siyanür taramasında 165.000, 
içme suyu arsenik taramasında ise 49.700 web sitesi bulunmak-
tadır. Bu kıyaslama, risk algısı ile gerçeğin çelişkisini ve bunun 
yansımasını gösteren bir örnektir.

Cevherden Altın Ekstraksiyonunda İnsan Sağlığı ve Çevre 
Yönünden Siyanüre Göre Daha Avantajlı Bir Yöntem Var mı?
Siyanür 120 yıldır cevherden altın ve gümüş ekstraksiyonunda 
kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan siyanür, dünyadaki 
toplam siyanür kullanımının %18’ini oluşturmaktadır. Kalan 
kısım diğer endüstri alanlarında kullanılmaktadır. Nylonun 
ana maddesi olan adiponitrilin sentezinde dünya siyanür üre-
timini %50’si kullanılmaktadır. Toplumun siyanür konusunda 
yukarıda açıklanan ve gerçeklerle çelişen risk algısının altın 
madenciliğine negatif etkisi üzerine ekstraksiyon alternatifi 
olacak diğer kimyasallar denenmiştir. Ancak, Birleşik Devletler 
Çevre Ajansı’nın (US-EPA) işçi sağlığı ve çevre odaklı yaptığı 
risk kıyaslamasına göre bu alternatiflerin hepsi siyanürleme 
yöntemine göre çok daha risklidir. Örneğin, üzerinde en çok 
çalışılan tiyoüre ekstraksiyon sisteminin çevre ve işçi sağlığına 
riski, sodyum siyanür ekstraksiyon sistemine göre rölatif olarak 
380 kat daha fazladır (10).

Sonuç olarak Türkiye’de altın madenciliği yapılacaksa seçe-
neksiz olarak siyanür kullanılacaktır. Bu kullanım siyanürle ilgili 
ülkemizde de mevcut olan uluslararası risk yönetim regülas-
yonlarının tam uygulanması koşulu ile bilimin “yönetilebilir ve 
kabul edilebilir risk” olarak tanımladığı bir faaliyettir.  
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JORC Kodu ve Türkiye’deki 
Kaynak ve Rezerv 
Sınıflandırmasına Etkileri

Dünyada artan ekonomik küreselleşme, teknolo-
jik gelişmeler ve iş dünyasındaki yoğun iletişim, 
uluslararası şirketler için dünyanın değişik yerle-
rindeki yeni ve var olan projelere ulaşmayı üretim 

ve finansman açısından daha da kolaylaştırmaktadır. Özelikle 
erişim açısından en uç sınırlarda yer alan projelerin parasal 
açıdan ödüllerinin çok yüksek olması, bu projeleri üretime 
geçirmek ve üretilen ürünlerin bir an önce pazara ulaşmasını 
sağlamak açısından bir yığın özendirici önlemi de ilişiğinde 
getirmektedir. Bu, Türkiye gibi dinamik ekonomili ve son yıl-
larda hammaddelere yönelik arama çalışmalarında önderlik 
yapan ülkeler için özelikle doğru bir durumdur. 

Bu nedenle, bir projenin gelecek yıllar içeresindeki nakit akı-
şını, kârlılık ve zararlılık durumunu bir iş senaryosu üzerinden 
anlayabilmek için projeye yatırım yapmış ya da projeyle ilgisi 
olan herkes, projedeki maden kaynakları ve rezervlerinin nice-
liği ve niteliği konusuyla yakından ilgilenirler ve bu konuda 
mümkün olan en fazla bilgiye sahibi olmak isterler. 

İşte bu noktada, madenciliğin de diğer projelerde olduğu gibi 
önemli riskler taşıması, projeyle ilgisi olanlar için kaynak ve rezerv-
ler konusunda hazırlanmış raporların hazırlama şekillerinin stan-
dart hale getirilmesini daha da önemli kılmaktadır. Konuyla ilgili 
olarak kamuya yönelik hazırlanmış ve maden kaynaklarının araş-
tırılma, kaynak ve rezerv miktarını belirleyen teknik bir raporda en 
az nelerin olması gerektiğini belirleyen, öneriler ve yol gösterme 
görevini üstlenmiş çok sayıda uluslararası standart vardır. 

CRIRSCO komitesi (Combined Reserves International Reporting 
Standards Committee) dünyanın her yerinde uygulanabilecek 
tutarlı ve benzer standartların uygulanabilmesi için bu konuda 
epeyce bir yol kat etmiştir. Avustralya, Kanada, Güney Afrika, 
Amerika, İngiltere, İrlanda ve Avrupa’nın değişik yerlerine 
dağılmış ulusal meslek örgütleri tarafından hazırlanmış bu 

standartlar birbirine benzer olmalarıyla birlikte, aynı zamanda 
benzer başlıklar, tanımlar ve kılavuzlar da içermektedir. Yine 
aynı şekilde, standartları uluslararası normlara uymayan diğer 
ülkeler de ulusal standartlarını CRIRSCO düzeyine ulaştırmak 
için CIRIRSCO ile birlikte çalışmaktadırlar. 

Avustralya’dan çıkmış olan JORC kodu (Joint Ore Reserves 
Committee of the Australasian Institute of Mining and 
Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals 
Council of Australia), basitliği, anlaşılabilirliği ve farklı nitelikte 
birçok hammaddeye uygulanabilirliği nedeniyle bu kodların 
içerisinde en başarılı ve gözde olanıdır.

JORC Kodunun Tarihçesi
Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve Amerika Birleşik 
Devletleri gibi ülkeler geleneksel olarak madenciliğin ekono-
milerin merkezinde olduğu yerlerdir. Bu tarihsel nedenlerden 
ötürü, bu ülkeler madencilik konusunda hem önemli ilerle-
melerin ve teknolojik gelişmelerin hem de pahalı derslerin de 
öğrenildiği yerler olmuştur. 

Anahtar niteliğindeki önemli derslerden biri de Vietnam savaşı 
sırasında yaşanan nikel, çinko ve benzeri madenlere yönelik 
yüksek talep sırasında gerçekleşmiştir. Adı geçen bu savaş 
yılları, proje sahiplerinin bu tür elementlere karşı artan talebi 
karşılamaya ve bu taleple birlikte var olan kârları artırmaya 
yönelik yoğun arama çalışmalarına tanık olduğu bir dönemdi. 
Ancak özelikle Batı Avustralya’daki bu arama etkinliği ve onu 
izleyen kabul edilemez raporlama uygulamaları nedeniyle bor-
sada “Poseidon nikel patlaması ve çökmesi” olarak adlandırılan 
bir olay yaşandı. Poseidon şirketinin hisseleri borsada çok kısa 
bir zaman dilimi içerisinde 1,15 dolardan (24 Eylül 1969) 280 
dolara (11 Mart 1970) çıkmış ama hemen ertesinde yeniden 
en düşük düzeylere inerek çökmüştü. İşte borsaya olan bu 
yoğun üşüşme sırasında kamu, endüstri ve yasa uygulayıcı 

Dr. Hakan Arden
DMT Consulting Limited Senior 
Geologist, London Office Manager 
Hakan.Arden@dmt-group.com

Yücel Pıçakçı
DMT Consulting Limited
İstanbul Temsilcisi

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Sibirya'da bir kömür madeni



1 Aralık 2014 101

ve düzenleyici birimler, var olan gidişten ve standart olmayan 
raporlama uygulamalarından hayli tedirgin olmaya başlamış-
lardı. Ancak bu olaylar sırasında, maalesef birçok yatırımcı da 
ellerindeki yatırımlarını çoktan yitirmişlerdi. 

Maden endüstrisi ve konuyla ilgili madenciler ve jeologlar “öz 
denetimli” (self regulatory) bir raporlama standardını geliştirme 
zamanının geldiğinin farkına vararak, Avustralya Maden ve 
Metalürji Enstitüsü (AusIMM - Australasian Institute of Mining 
and Metallurgy), Avustralya Yer Bilimciler Enstitüsü (AIG - 
Australian Institute of Geoscientists) ve Avustralya Mineral 
Konseyinin (Mineral Council of Australia) girişimiyle 1971 yılında 
ortak bir komite olan JORC (The Joint Ore Reserves Committee of 
The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian 
Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia) 
komitesini kurdu. JORC komitesi, 1972 ile 1985 yılları arasında 
kamu raporlaması ve maden rezervlerinin sınıflamasına ilişkin 
epeyce bir belge üretti ve sonunda 1989 yılında ilk JORC Kodunu 
yayınladı. Ancak unutulmaması gereken bir konuysa “Yetkin 
Kişi” (Comptent Person) kavramının çok daha önce, 1972 yılında 
üretildiğidir. Bununla birlikte, 1980 ve 1982 yılları arasında iki 
ayrı önemli belge daha yayınlandı: Amerikan Jeoloji Servisinin 
çıkarttığı “Genelge 831” ve Conzinc Rio Tinto Australia Ltd (CRA) 
şirketinin ürettiği “Rezerv Tahminlerinin Anlaşılmasına Yönelik 
Kılavuz” (King, McMahon D W ve Bujtor G J). Birinci belge kay-
naklar ve rezervleri açık ve net bir şekilde ayırırken, ikinci belge 
de JORC kodunun bugünkü ana ilkelerini oluşturmuştur. 

JORC kodunun, çıkmasıyla birlikte, anında iki önemli etkisi 
olmuştur: Önce Avustralya borsası tarafından borsaya üye 
olma koşulları içerisine yerleştirilerek yasal zorunluluk 
haline getirilmiştir ve aynı zamanda AusIMM tarafından 
kabul edilerek bu kurumun kendi üyelerinin de uyması 
sağlanmıştır. Dolayısıyla JORC kodunun başarısının altında, 
hem bireylere hem de JORC koduna uyacak şirketlere getiri-
len zorunluluklar yatmaktadır. 

JORC kodu 1992, 1996, 1999 ve 2004’te yeniden gözden geçi-
rilmiş, bu arada 2000 ile 2003 yılları arasında, tümüyle birbirine 

benzer kodlar ve kılavuzlar Güney Afrika, Kanada, Amerika 
Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkeleri tara-
fından JORC 1999 örnek alınarak kabul edilmiştir. JORC kodu-
nun en son gözden geçirilmesiyse 2012 yılında gerçeklemiştir. 

Jorc Kodunun Ana İlkeleri 
Kodun ana ilkeleri üç konu üzerine yoğunlaşmıştır: somutluk, 
saydamlık ve uzmanlık. 

Somutluk ilkesi; kaynak arama, mineral kaynak ve rezerv 
sonuçlarını içeren kamuya yönelik olarak hazırlanmış bütün 
raporların, yatırımcıların ve onların mesleki uzmanlarınca 
zorunlu olarak istenen tüm somut bilgileri içermesini gerektirir 
ve uzmanların makul ve dengeli bir karara varabilmeleri için 
bu bilgilerin uzmanlarca arandığında rapor içerisinde bulu-
nabilmesini zorunlu kılar. Eğer gerekli bilgi sağlanmadıysa 
neden sağlanmadığına ilişkin açıklamanın da verilmesi, diğer 
bir zorunluluktur. 

Saydamlık ilkesi; kamu için hazırlanmış raporların okuyucu 
için gerekli bilgilerle dolu olmasını, bu bilgilerin okurun raporu 
anlaması için açık ve çapraşık olmaksızın hazırlanıp sunulma-
sını ve bu bilgiler ya da Yetkin Kişi tarafından dışarıda bırakılan 
diğer bilgiler nedeniyle okurun yanlış yönlendirilmemesini 
zorunlu kılar. 

Uzmanlık ilkesi, kamu için hazırlanan raporun uzmanlık 
yetisine ve deneyimine sahip “Yetkin Kişilerce” (Competent 
Persons) hazırlanmasını ve bu yetkin kişilerin de üyesi olduk-
ları mesleki örgütlerinin, üyeleri üzerinde uygulayacağı bir 
mesleki etik tüzüğünün olmasını gerektirir. 

CRIRSCO standartlarında yer alan kodlarda tanımlandığı 
üzere, “Yetkin Kişiler” tarafından hazırlanan raporların amacı 
raporlara somutluk, saydamlık ve yetkinliği getirmektir. Ek 
olarak, “Yetkin Kişiler” mineral kaynak ve rezervlerinin tahmi-
nine ulaşmadan önce, birçok noktayı da denetlemek zorunda 
olduklarından, bu kodlar Yetkin Kişilere önemli sorumluluklar 
yükler. Dolayısıyla, “Yetkin Kişi Raporları” [YKR - Competent 
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Person Reports (CPR)] herhangi bir mineral kütlesi için birçok 
konuyu dikkate alarak hazırlanmış jeolojik, madencilik and 
cevher hazırlık konularını işleyen ayrıntılı raporlardır1. 

Jorc Koduna Göre Kaynaklar ve Rezervler
JORC kodunun kamuya yönelik raporların nasıl hazırlana-
cağını gösteren bir kod olduğunu anımsatmak ve özellikle 
kaynak ve rezerv tahminlerinin nasıl yapılacağını anlatan bir 
yöntemler topluluğu olmadığı vurgusunu burada yeniden 
yapmak gerek. 

Kodun ana amacı, toplumdaki bireylerin her hangi bir ham-
madde konusunda yatırım kararını verebilmesi için o mineral 
için hazırlanmış mineral arama, kaynak ve rezerv tahminlerine 
ilişkin raporlama kurallarını düzenlemektir. Bu nedenle, JORC 
kodunun kaynaklar ve rezervleri birbirinden kesin bir şekilde 
ayırarak, bir mineral kaynağının ancak o kaynağa dönüştü-
rücü etkenleri (modifying factors) uyguladıktan sonra rezerv 
konumuna getirilebileceği vurgusunu yapması da oldukça 
önemlidir. Kodla ilgili ayrıntılı bilgileri www.jorc.org adresin-
den bulmak mümkün olsa da burada yalnızca karşılaştırma 
amacıyla temel kavramların 
tanımı yapılacaktır. 

Mineral Kaynakları 
Bir mineral kaynağı, yer 
yuvarının kabuğunda yer 
alan, ekonomik değere sahip, 
şekli, tenörü (ya da kalitesi) 
ve niceliği bilinen ve makul 
anlamda belli bir süre sonra 
ekonomik olarak çıkartılma 
olasılığı olan, katı malzeme 
konsantrasyonu ya da olu-
şumudur. Bir mineralin yeri, 
niceliği, tenörü (ya da kali-
tesi), sürekliliği ve diğer jeo-
lojik özelikleri numuneleme 
de dâhil olmak üzere kesin 
jeolojik kanıtlara ve bilgilere 
bağlı olarak bilinir, tahmin 
edilir ya da yorumlanabilir. Mineral kaynakları jeolojik güvenir-
liliğe bağlı olarak Olabilir (inferred), Belirlenmiş (Indicated) ve 
Ölçülmüş (Measured) olarak alt kümelere ayrılır. 

Olabilir mineral kaynağı bir mineral kaynağının sınırlı ölçüdeki 
jeolojik kanıtlarla ve örneklenmesine dayanılarak miktarı ve 
tenörü (ya da kalitesi) tahmin edilmiş bölümüdür. Jeolojik 
kanıtlar çıkarsamaya yetecek kadardır ancak jeolojik sürekliliği 
ve tenörü (ya da kaliteyi) onayacak düzeyde değildir. Tahmin 
uygun teknikler kullanarak, mostralardan, yarmalardan, çalışı-
lan kesimlerden, sondajlardan toplanan ve aramaya, örnekle-
meye ve testlerden elde edilen bilgilere dayanır. 

Belirlenmiş kaynak bir mineral kaynağının eldeki jeolojik 
kanıtlarla ve örneklenmesine dayanılarak miktarı ve tenörü (ya 

da kalitesi), yoğunluğu ve diğer fiziksel karakterlerinin yeteri 
sayılacak bir güvenlilikle tahmin edilmiş ve “dönüştürücü 
etkenlerin” (Modifying Factors) maden planını ve ekonomik 
değerlendirmesini yapabilmek için yeterli ayrıntılar içerisinde 
uygulanabileceği bölümüdür. 

Ölçülmüş kaynak bir mineral kaynağının eldeki jeolojik 
kanıtlarla ve örneklenmesine dayanılarak miktarı ve tenörü 
(ya da kalitesi), yoğunluğu, şekli ve diğer fiziksel karakterle-
rinin güvenlilikle tahmin edilmiş ve dönüştürücü etkenlerin 
maden planlamasının ve en son ekonomik değerlendirmesini 
yapabilmek için yeterli ayrıntılar içerisinde uygulanabileceği 
bölümüdür.

Kaynaklarla ilgili tahminleri tanımlarken “cevher” ya da “rezerv” 
türü terimler teknik anlamda fizibilite ve ekonomik olabilirliği 
vurguladığı için kaynaklarla birlikte kullanılmamalı; bu terimler 
ancak “dönüştürücü etkenler” göz önüne alındıktan sonra 
uygunluğuna göre kullanılmalıdır. 

Bu alt kümelerin görsel anlatımı Şekil 1’de verilmiştir.

Mineral Rezervleri
Bir rezerv “Belirlenmiş” ya da “Ölçülmüş” kaynakların 
ekonomik anlamda madencilik uygulayarak çıkartılacağı 
bölümüdür. İçerisinde cevherin çevresinden gelen ve 
cevhere ait olmayan yabancı malzemeyi de içerip (dilu-
tion), ön-fizibilite ve fizibilite çalışmalarıyla belirlenmiş ve 
dönüştürücü etkenlerin de uygulandıktan sonraki cevherin 
işletmesi sırasında olabilecek kayıpları da kapsar. Raporun 
hazırlandığı dönemde bu çalışmaların, cevherin makul bir 
şekilde uygun madencilik yöntemleriyle çıkartılabileceğini 
doğrulaması gerekir. Dönüştürücü etkenler kaynakların 
rezerve dönüştürülmesinde en önemli ölçütlerdir ve 
madencilik, cevher hazırlama, metalürjik işlemler, alt yapı, 
ekonomi, pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve hükümetsel 
başlıklarını kapsar. 

Şekil 1: Kaynak ve Rezervlerin JORC-2012 Sınıflamasına Göre Görsel Olarak Sunumu
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Olası Rezerv “Belirlenmiş Kaynakların” -bazı durumlar da 
“Ölçülmüş Kaynakların”- ekonomik anlamda madencilik uygu-
layarak çıkartılacağı bölümüdür. Kaynakları rezerve dönüş-
türecek olan dönüştürücü etkenlerin güvenirlilik derecesi 
“Kanıtlanmış” kategoriye göre daha düşüktür (Şekil 1). 

Kanıtlanmış Rezerv “Ölçülmüş Kaynakların” ekonomik anlamda 
madencilik uygulayarak çıkartılacağı bölümüdür. Kaynakları 
rezerve dönüştürecek olan dönüştürücü etkenlerin güvenirlilik 
derecesi “Olası” kategoriye göre daha yüksektir (Şekil 1).

CRIRSCO kodlarının kaynakları rezerve çevirirken getirdiği 
diğer bir zorunluk da ayrıntılı ön fizibilite ya da fizibilite çalış-
masının olup olmadığıdır. Uluslararası normlara uymayan bir 
ön fizibilite ya da fizibilite çalışması yoksa rezervlerin varlığının 
yatırımcılara duyurulması da mümkün olmayacaktır.

Yapılacaklara İlişkin Tablo-1 Kılavuzu
JORC kodunun ekinde yer alan ve “Tablo 1” adı verilen kıla-
vuz tablosu mineral arama, mineral kaynak ve rezerv sonuç-
larını içerecek topluma yönelik kamu raporlarını hazırlayan-
lar için yapılması gerekli şeyler konusunda ayrıntılı bir liste 
içermektedir. Kodun ana ilkelerine uyumlu gerekli yorum 
ve açıklamalar “Verilmiyorsa niçin verilmiyor” kavramı 
içerisinde raporun gerekli yerlerinde sağlanmak zorunda-
dır. Bunun amacı, söz konusu maddelerin maden yatağının 
değerlendirilmesi sırasında düşünülüp düşünülmediğinin 
ya da etkilerinin düşük olup olmadığının ya da adı geçen 
konuların süreç içerisinde çözülmesi ya da ilgilenilmesi 
gerektiğini yatırımcıya bildirmektir. 

Somutluk ve ilinti ilkesi bir kamu raporunda “Yetkin Kişinin” 
raporlamayı yapma sırasında neleri verip veremeyeceğini 
belirleyen en temel ilkedir. Yetkin Kişi gerekli olan her konuda 
okuyucunun anlayışını ya da yorumunu etkileyecek açıklama-
ları ve yorumları yapmak zorundadır. 

Tablo 1’de yer alan maddeler, mineral hammaddesini araş-
tırmada kullanılan arama, değerlendirme, kaynak ve rezerv 
tahmin evrelerini kapsayan sistematik bir yaklaşımı içerir ve 
aşağıdaki başlıkları kapsar: 

 • Bölüm 1 - Örnekleme Teknikleri ve Veriler 

 • Bölüm 2 - Arama Etkinliklerinin Raporlaması (Bölüm 1 de kullanı-

lan gerekli ölçütler burada da uygulanır)

 • Bölüm 3 - Mineral Kaynak Tahmini ve Raporlama (Bölüm 1 ve 2 de 

kullanılan gerekli ölçütler burada da uygulanır)

 • Bölüm 4 - Mineral rezerv Tahmini ve Raporlama (Bölüm 1, 2 ve 3 de 

kullanılan gerekli ölçütler burada da uygulanır)

“Tablo 1” de yer alan maddelere ve bunun dışında kalan 
ölçütlerin bir projeye ya da çalışmasına uygulanıp uygu-
lanmayacağına ve bunların denetlenmesindeki bütün 
sorumluluk “Yetkin Kişiye” verilmiştir. Bu arada JORC kodu, 
adı geçen ölçütlerin raporun hazırlandığı döneme uygun 
olarak göreli öneminin yasal ve ekonomik koşullara göre 

değişebileceği vurgusunu “Yetkin Kişilerce” yapılmasını da 
istemektedir. 

Niçin Jorc Kodu?
JORC kodunun dünyanın değişik yerlerinde tanınmasının ve 
kabul görmesinin değişik nedenleri vardır. Bunlar kısaca şu 
şekilde özetlenebilir: 

 • Yasa uygulayıcısı ve düzenleyici birimler, kurumlar (borsalar), yatı-

rımcılar ve finansmancılar (örneğin yatırım bankaları gibi) tarafın-

dan geniş kabul görmesi; 

 • Eski Sovyet Cumhuriyetlerini de içine alan, sınırlar ötesi bir alanda 

geniş kabul görmesi2; 

 • Raporların, işi bilen deneyimli uzmanlar tarafından hazırlanması 

nedeniyle karar mekanizmasında yer alanlara ek güvence vermesi; 

 • Her şey çok saydam olduğu için rapor sonuçlarının herkes tarafın-

dan kolaylıkla irdelenebilir olması; 

 • Kod çok basit olduğu için akla gelebilecek bütün mineral ham-

maddelerini kapsayabilir olması; 

 • Kod içinde yer alan tanımlar, deyimler ve ilkelerin konuda çalışan 

uzman olan ve olmayan herkes tarafından bilinir olması;

 • Kodun bilinçli olarak kuralcı tutulmaması Yetkin Kişiye uzmanlı-

ğını ve mesleki kararlarını uygulaması için geniş bir kişisel özgür-

lük vermesi ve yaptığı işlerin hesabını bağlı olduğu kuruluşlara ve 

onların etik kurullarına verir olması; 

 • Kod çok esnek olduğu için Yetkin Kişiye genel ve de ender görülen 

durumlara uygun yöntemleri seçme ve kullanma özgürlüğünü 

vermesi. 

 • Değişen dünya koşullarına göre kodun, sürekli ve düzenli olarak 

yenilenir olması.

Toronto Borsası
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Türkiye’de Durum
Türkiye’de kaynak ve rezerv 
değerlendirmeleri gelenek-
sel olarak MTA ve Etibank 
gibi devlet kuruluşları tara-
fından gerçekleştirilmiştir. 
MTA’nın yöntemi şu anda 
MIGEM’in (Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü) ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
sorumluluğundaki maden 
mevzuatında yer alan tanım 
ve kategorilerin de temelini 
oluşturmaktadır13. 

MTA’da ciddi anlamda sayı-
labilecek ilk sınıflama, Tokay 
ve Yıldırım15 tarafından 
Reh’in12 sınıflamasını esas 
alınarak gerçekleştirildi. 
Her ne kadar bu çalışma 
MTA dergisinde yayınlan-
mış olsa da, MTA’nın resmi 
sınıflaması olarak kabul 
edilmemiş ancak yine bir 
MTA çalışanı olan Caner’in5, 

6 çalışmasına belli anlam-
larda örnek oluşturmuştur. Tokay ve Yıldırım’ın 
çalışması Sarıkız14 için de bir temel oluşturmuş 
(Çizelge 1) ve Erarslan7 da Tokay ve Yıldırım’ı15 
temel alan Sarıkızın’ın çalışmasını kendi notları 
için baz almıştır. Ancak Caner’in 1983 sınıflaması 
USGS sınıflamasından9 örneklenmiştir (Çizelge 2). 

Bumin ve meslektaşları3, Caner’in 1983 yılına ait 
çalışmasını 2007 yılında daha da geliştirerek Birleşmiş 
Milletler sınıflamasıyla bir karşılaştırmasını yapmıştır. 
2007 yılına ait bu çalışma, Bumin ve Kutluay4 tarafın-
dan yeniden gözden geçirilerek en son MTA sınıfla-
ması olarak sunulmuştur (Çizelge 3).

Bu son gözden geçirmenin ardından, kaynaklar yer 
kabuğunda doğal halde bulunan, günün koşulla-
rında ya da gelecekte ekonomik yarar sağlayacak 
katı, sıvı ya da gaz birikimi olarak tanımlanmış ve “bilinen” ve 
“bilinmeyen” olarak ikiye ayrılmış ve jeolojik belirlilik açısından 
görsel açıdan ayrıntılar belirlenmemiştir4. Bu sınıflamaya göre:

Mümkün kaynaklar var olan kaynakların, jeolojik veriler yeterli 
olmadığından boyutları belirlenmemiş ancak jeolojik extrapo-
lasyonla olabileceği öngörülen bölümüdür. Jeolojik çalışmalar 
kısmen tamamlanmış olup, genel jeolojik yapıya ve varlığı belir-
lenmiş olan diğer kaynak sınıflarına dayanarak, bulunacağı tah-
min edilen, fakat arama çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle 
konumu ve uzanımı hiçbir şekilde tarif edilemeyen kaynaklardır. 
Mümkün kaynak, jeolojik yaklaşımlarla varlığı düşünülen ya da 

bir kaç yarma, bir kaç sondaj, tek galeri gibi yetersiz çalışmalarla 
belirlenen cevherli zonlardır. Hata sınırı ±%50 gibi olup düşük 
güvenilirlikteki kaynak sınıfıdır (Çizelge 3). 

“Muhtemel” kaynaklar var olan kaynakların arama döneminde 
maden yatağının boyut, şekil, yapı ve kalitesi gibi temel jeolojik 
özellikleri saptanmış olan bölümüdür. En az iki boyutu ölçülen 
ve jeolojik deneştirme (korelasyon) ile üçüncü boyutu belirlen-
miş olan ve devamlılığı yüksek risk taşıyan cevher kütlesidir. 
Jeolojik çalışmalar tamamlanmış olup, cevherin muhtemelen 
bulunduğunu gösteren jeolojik kanıtlar bilinmekle birlikte kuyu, 
yarma, galeri gibi işlemler veya sondajların çok geniş aralıklarla 

Reserv Eminlik Düzeyi Hata Sınırı
Yatağın 

Araştırılma Şekli

Yataklanma Bicimi

Çok Düzenli 
Katman ve 
Katmansı

Daha az Düzenli Parçalanmış

Görünür

Çok Kesin ≤ ±5%

Yatay Doğrultu 
Boyunca

200-100m 100-25m -

Eğim Boyunca 100-40m 40-10m -

Sondaj Ağı 200-50m 50-10m -

Kesin ≤20%

Yatay Doğrultu 
Boyunca

1000-200m 200-40m 40-10m

Eğim Boyunca 400-80m 80-20m 20-5m

Sondaj Ağı 1000-100m 100-30m

Örnek alım yerleri arasındaki aralıklar 200-20m 30-5m 5-1m

Muhtemel
- ≤ ±40%

Yatay Doğrultu 
Boyunca

2000-400m 400-80m 80-20m

Eğim Boyunca 800-150m 150-40m 40-10m

Sondaj Ağı 2000-200m 200-40m -

Örnek alım yerleri arasındaki aralıklar 600-100m 100-20m 20-5m

Mümkün

Belirli
- ≤ ±50%

Yatay Doğrultu 
Boyunca Girilen bölümlerin dışında kalan kesimler

Eğim Boyunca

Sondaj Ağı 1600-400m 400-100m -

Örnek alım yerleri arasındaki aralıklar - - -

Tahmini
- -

-
Sondaj ve yer altı çalışmaları mevcut değildir. Sadece jeolojik 
verilere göre rezerv tahmin edilmektedir. Cevherin kalitesi 
konusundaki bilgiler belirli örneklere dayanmaktadır. Rezerv 
için belirli bir değer vermekten kaçınılmaktadır.

-

-

Örnek alım yerleri arasındaki aralıklar

Temel
Maden işletme ve proje hazırlanmasında esas alınacak rezervdir. Görünür ve muhtemel rezervlerin ekonomik olan kütle-

leri ile ekonomik olmayan kütlelerin bir kısmını kapsar.

Jeolojik Temel rezerv miktarına mümkün rezervde ilave edilirse jeolojik rezerv elde edilir. Belirlenen kaynakların toplamıdır.

Çizelge 1: Tokay & Yıldırım (1962) and Sarıkız (1987)’a Göre Rezerv Sınıflaması

Çizelge 2: Önceki MTA Sınıflaması (Caner, 1983)
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Çizelge 3: En Son MTA Sınıflaması (Bumin & Kutluay, 2013)
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yapılmış olması nedeniyle sınırları ve devamlılığı görünür 
kaynakta olduğu kadar kesinlikle tanımlanamayan dolayısıyla 
fizibilite çalışmalarına temel alınabilecek belirliliğe erişmesi için 
ek arama çalışmaları gerektiren bir kaynak sınıfıdır. Bu kaynak 
sınıfında sondaj, kuyu ve yarma sıklığı geniş aralıklıdır. Ekonomik 
veriler olmadığından fizibilite çalışması yapılmamış olup, doğası 
gereği ekonomik olabileceği ön görülen kaynaklardır. Kaynağın, 
belirliliği yeterli güvenlik derecesinde tahmin edilen kısmıdır. 
Hata sınırı genellikle ±%30 olarak kabul edilir (Çizelge 3).

“Görünür” kaynaklar var olan kaynakların ayrıtılı arama döne-
minde maden yatağının yüksek duyarlılıkta belirlenmiş olan 
bölümüdür (Çizelge 3). Üç boyutlu olarak belirlenmiş olan 
ve bu boyutlar içerisinde devamlılığı en az risk taşıyan cevher 
kütlesini belirtir. Ekonomik veriler olmadığından fizibilite ya da 
ön fizibilite çalışması yapılmamış olup, doğası gereği ekono-
mikliği ön görülen kaynaklardır. Jeolojik çalışmalar sonucunda 
kuyu, yarma, galeri gibi işlemler ya da sondajlarla üç boyutlu 
olarak belirlenmiş bulunan, ayrıca jeolojik etkenlerin bilinmesi 
nedeniyle belirli sınırlara erişmesi beklenen ve bu sınırlar içinde 
devamlılık göstermeme olasılığı az olan dolayısıyla planlama 
çalışmalarına ve rezerv hesaplamalarına temel olan bir kaynak 
sınıfıdır. Kaynağın belirliliği - konumu, geometrisi, büyüklüğü 
ve kalitesi ile diğer jeolojik özellikleri – yüksek güvenilirlik dere-
cesinde tahmin edilen kısmıdır ve hata sınırı genellikle ±%10 
olarak kabul edilir (Çizelge 3).

Rezervler varlığı arama çalışmalarıyla belirlenmiş kayna-
ğın, ekonomikliği saptanmış olan bölümünü temsil eder. 
Belirlemede ana etkenler teknik, teknolojik ve ekonomik 
parametrelerdir (Çizelge 3). Değişen ekonomik ve madencilik 
koşullarında dinamik değiştirici faktörlere (madencilik, meta-
lürjik, çevre, pazar, ekonomik, mali, yasal ve sosyal) bağlı olarak 
yeniden sınıflandırabilirler. 

“Muhtemel” rezervler var olan rezervlerin boyutlarına ilişkin 

verilerin gösterilmiş olduğu, veriler arasında jeolojik deneş-
tirmenin yapılabildiği, devamlılığı görünür rezerve göre daha 
yüksek risk taşıyan cevher kütlesini belirtir (Çizelge 3). Jeolojik 
çalışmalar yeterli olup, cevherin muhtemelen bulunduğunu 
gösteren jeolojik kanıtlar bilinmekle birlikte kuyu, yarma, 
galeri gibi işlemler veya sondajların çok geniş aralıklarla 
yapılmış olması nedeniyle sınırları ve devamlılığı görünür 
rezervde olduğu kadar kesin olarak tanımlanamayan ve dola-
yısıyla işletme hesaplama ve planlama çalışmalarına temel 
alınabilecek belirliliğe erişmesi için ek arama çalışmaları 
gerektiren bir rezerv sınıfıdır. Bu rezerv sınıfında sondaj, kuyu 
ve yarma sıklığı geniş aralıklıdır ve ayrıntılı arama ve arama 
yapılan alanlarda ön fizibilite çalışması ile günün koşullarında 
ekonomik olarak işletilebilirliği kanıtlanmış kaynaklardır. Orta 
düzeyde güvenilirlikte olup, hata sınırı genellikle ±%30 ola-
rak kabul edilir (Çizelge 3). 

“Görünür” rezervler var olan rezervlerin boyutları kesin olarak 
bilinen ve bu boyutlar içerisinde devamlılığı en az risk taşıyan 
bölümüdür (Çizelge 3). Jeolojik çalışmaların ışığında kuyu, 
yarma, galeri gibi işlemler ya da sondajlarla üç boyutlu olarak 
belirlenmiş bulunan, ayrıca jeolojik etkenlerin kesin olarak bilin-
mesi nedeniyle belirli sınırlara erişmesi beklenen ve bu sınırlar 
içersinde devamlılık göstermeme olasılığı çok az olan bir rezerv 
sınıfıdır. Ayrıntılı arama yapılan bu alanlarda madencilik ya da 
fizibilite çalışması ile günün ekonomik koşulları içinde işletilebi-
lirliği kanıtlanmış kaynaklardır. Yüksek güvenilirlikte olup, hata 
sınırı genellikle ±%10 olarak kabul edilir (Çizelge 3). 

Tartışma ve Sonuçlar
Her ne kadar Türkiye’de şu anda kullanılan doğal kaynak ve 
rezerv sınıflaması4 başlangıçta önerilen ve farklı felsefeye daya-
nan sınıflamadan evrime uğrayarak günümüze dek ulaşsa da, 
yine de ilerisi için olumlu bir adımdır. Ancak var olan sınıflama 
hala genel anlamda jeolojik temellere dayandığından, CRIRSCO 
çatısı altında yer alan standartların sahip olduğu ayrıntılardan 

Kömür damarı - Mozambik
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ve açıklıktan yoksundur. Özelikle kaynakların ve rezervlerin gör-
sel olarak aynı alt kategori adı altında (görünür ve muhtemel) 
toplanması buna bir örnektir. Eleştiri getirilebilecek diğer bir 
konuysa, kaynakların bilinen ve bilinmeyen diye ikiye ayrılıp, 
bilinmeyen ya da olmayan bir maden kaynağının da hipotetik 
kaynaklar adı altında sınıflamasının yapılmasıdır. 

Daha önceki sınıflamalar, alt yapılarını oluşturan ilkelerin, 
değişen dünya koşullarına ve CRIRSCO çatısı altında yer alan 
kodların ilkelerine uymaması nedeniyle sürekli eleştiriye uğra-
mışlardı. Bu durum özelikle Türkiye’de yatırım ve arama etkin-
liklerinde bulunmak isteyen uluslararası şirketlerin, ulusal sis-
temde karşılaştığı kavram ve ilke farklılıkları ve bu farklılıkların 
CRIRSCO çatısı içinde yer alan tanım ve kavramlara uzlaştırma-
nın ne denli zor olduklarını görmesiyle doğrulanmıştır. Bu da 
daha önce yapılan bazı çalışmaların bütünüyle reddedilmesini 
ve uzun ve pahalı sayılabilecek gerekli çalışmalara yeni baştan 
başlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Jeolojik verilere dayanan ve alt kategorilere inildikçe daha 
da ayrıntılı hale gelen daha önceki sistemin pratikte yalnızca 
rezervleri tanıdığını ve dönüştürücü etkenler temelinde kay-
nakları ve rezervleri net bir şekilde ayırmadığını vurgulamak 
da burada oldukça önemlidir (Çizelge 1 ve Çizelge 2). 

Bunun dışında kalan arama, madencilik, cevher hazırlama, çevre, 
ulaşım, alt yapı ve ekonomi ile ilgili zorunlu işlemler maden 
yasası ve diğer ilgili yasalarla düzenlenmiştir. 

Bu eleştirilerin ışığında, Jeoloji Mühendisleri Odası 2012 yılında 
bir sunum hazırlayarak JORC kodu ve benzer kodların temelle-
rine inerek ne olduklarını Türkiye’deki durumla karşılaştırmalar 
yaparak ayrıntılarıyla anlatmıştır17. 

Ek olarak, benzer kaygılar Madenbir10 tarafından da dile getiri-
lerek, Avustralya ve Avrupa’dakine benzer bir birim kurulmasını 
ve bu birimin yapacağı çalışmalar sayesinde, kamuya yönelik 
kaynak ve rezervlerle ilgili hazırlanacak raporlarda ek güvence 
verilmesinin sağlanabileceği ve bu ulusal birim aracılığıyla 
Türkiye’deki meslek örgütlerinin de akreditasyonun sağlanma-
sında katkılar oluşturulabileceği belirtilmiştir. 

Özkan ve Akbaba11 maden kaynak ve rezervleri hakkında ulus-
lararası standartlara uyumlu ulusal düzenlemeler yapılması 
konusuna işaret ederek, hem yatırımcıların korunması, hem 
de uluslararası akreditasyon zincirine katılmak suretiyle Türk 
mühendislerine iş piyasalarında getirilen engellerin kaldırılma-
sının büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir.

Yeni bir ulusal koda gereksinimin duyulduğunun ayrımına 
varan MIGEM ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu amaçla 
2012 yılında, ulusal bir sistemin CRIRSCO çatısı altına getirebil-
mek için CRIRSCO ile bir niyet protokolü imzalamış ve birleşik 
MIGEM-CRIRSCO çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir. 
Bu çalışma grubu Türkiye Mineral Arama, Kaynak ve Rezerv 
Sonuçlarının Raporlama Standardını oluşturmak için çalışmalar 

yapacaktır. Türk delegasyonun 2013'te Kolombiya’da yapılan 
CRIRSCO’nun en sonuncu toplantısına katılarak, çalışmalar 
yapması sevindirici bir gelişmedir. 

Türkiye’de kullanılan bir önceki sistemin kaynak ve rezervleri 
açık ve net bir şekilde ayırmaması nedeniyle daha önce deği-
şik cevherler için yapılan rezerv grupları değerlendirilmesini 
CRIRSCO’da yer alan kategorilerle karşılaştırmanın, aradaki 
düşünce farklılığının büyük olmasından ötürü sakıncaları ola-
bilir (Çizelge 1 ve Çizelge 2). Bu özelikle sistemler arasındaki 
uzlaştırma işleminin Türkiye’de ve dünyanın değişik yerlerine 
dağılmış borsa, banka ve maden şirketlerinin yönetim birimleri 
ile bir takım sorunlara neden olma olasılığı nedeniyle zordur. 

Örneğin Türk sistemi içerisinde yer alan bir rezerv çok uzun bir 
maden planına sahip olabilecek iken, aynı kaynağın JORC kodu 
altında değerlendirilmesi durumunda, gerçekçi anlamda şirkete 
ait 20-30 yıllık iş ve ekonomik planları çerçevesinde ancak rezerv 
olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 

Tüm bunlara karşın, Çizelge 1 ve Çizelge 2’yi kullanan tarihsel 
mineral kaynak ve rezerv değerlendirmeleri için sistemler 
arasında genel bir karşılaştırma en azından kaynak bazında da 
olsa yine de olasıdır. Buna göre önceki tarihsel değerlendirme-
lerde “rezerv” olarak kabul edilen tahminler, gerekli koşulları 
sağlamaları durumunda, genel anlamda “kaynak” olarak kabul 
edilebilir. Eğer bu kategoriler CRIRSCO temelli kod tanımla-
rına çevrilmek istenirse “Görünür” kategorisini “Measured”, 
“Muhtemel” kategorisini “Indicated” ve “Mümkün-Belirli” kate-
gorisini “Inferred” olarak çevirmek mümkün olabilir (Çizelge 
4). Bu çevirme işlemini bire bir olarak algılamamak gerekir 
çünkü en son karar yine de “Yetkin Kişinin” incelenen mineral 
yatağının özel durumuna bağlı olarak ve JORC ya da benzeri 
kodlardaki zorunlulukları ve gerekli olan konuları da düşüne-
rek değerlendirmesine göre vereceğinden, çevirme işleminde 

Mozambik'te maden arama çalışması





CRIRSCO’da yer alan alt ya da üst grupları seçmek mümkün 
olabilecektir (Çizelge 4).

Bu kaynak değerlendirmesinin yapılmasının ardından, gerekli 
olan rezerv kategorilerini ancak CRIRSCO çatısı altında yer 
almış kodlardaki dönüştürücü etkenleri, bütün olası maden-
cilik sorunlarının araştırıldığı bir ön-fizibilite ya da fizibilite 
çalışmasında kullanarak gerçekleştirmek olasıdır. 

Önerilen yeni MTA sınıflaması kesinlikle ilerisi için çok doğru 
bir adım olmasına karşın, CRIRSCO kodlarındaki gerekli en 
temel unsurlardan olan “somutluk”, “saydamlık” ve “uzman-
lık” tanımlarından yoksun olması ve kaynak ve rezervlerin 
görsel olarak açık bir şekilde ayırılmaması ve yapılacak ya da 
uygulanması gereken adımları içeren bir kılavuzu içermemesi 
nedeniyle yine de eksik sayılabilir. 

Ek olarak, bu makalenin yazarları gelecekte Türkiye’de kul-
lanılacak CRIRSCO uyumlu ulusal bir sınıflama için Şekil 1’de 
gösterilen kılavuza dayanarak aşağıdaki Çizelge 5’deki Kaynak 
ve Rezerv terimlerini önermektedir.

Bu isimlendirme CRIRSCO kodlarında yer alan kaynak ve 
rezervlerin tanımı, bunların ayrımı ilkesi ve ruhuna sadık kalı-
narak yapılmıştır. 

JORC kodu gibi uluslararası standartlara uyumlu olarak hazır-
lanmış ulusal bir sınıflama, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara 
değişik amaçlarla hizmet edecektir: bunların içerisinde örne-
ğin yabancı sermaye yatırımcısını cezbetme, işletmelere kredi 

sağlama, uluslararası borsalara açılma, şirketleri uluslararası 
düzeye çıkartma ve tanınabilirlik düzeyini yükseltme, şirket 
el değiştirmeleri sırasındaki güvenirlilik boyutuna katkı sağ-
lama, şirket içi denetimlere dayanak oluşturma ve uluslararası 
muhasebe alanlarındaki uygulamalara uyumlu hale getirmek 
gibi konular vardır. 

Sonuç olarak, DMT (eski ismiyle IMC) dünyanın değişik yerle-
rinde edindiği CRIRSCO temelli değerlendirme deneyimlerine 
dayanarak1,2, Türkiye’de CRIRSCO standartlarına uyumlu 
olarak oluşturulacak ulusal bir standardı desteklemektedir. 
Ancak dikkat edilmesi gereken diğer bir konuysa, gelecekteki 
oluşturulacak sistemin aşırı kuralcı ve bürokratik olmamasıdır. 
Böyle bir durum karşısında, Türk sisteminin CRIRSCO çatısı 
altında olmasına karşın uluslararası alanda kabul görmesi zor 
olabilecektir. 

Teşekkür
Makalenin yazarları, yazıyı okuyup gerekli yorum ve düzeltme-
leri yapan DMT çalışanlarına ve makalenin yayınlanmasına izin 
verdiği için DMT yönetimine teşekkürlerini iletir. 
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İngilizce Türkçe İngilizce Türkçe

Resources (Kaynaklar) Reserves (Rezervler)

Measured Ölçülmüş Proved Kanıtlanmış

Indicated Belirlenmiş Probable Olası

Inferred Olabilir

Çizelge 5: CRIRSCO Standartlarına Uygun İsimlendirme Önerisi

Türk Sistemi
JORC Kaynak Kategorileri

Rezerv Alt-Küme

Görünür

Çok Kesin [Most Certain]
Measured

Kesin [Certain]

Indicated

Muhtemel -

Inferred

Mümkün
Belirli

Tahmini -

Çizelge 4: Geçmişteki Tarihsel Rezerv Gruplarının ve JORC Kaynak Kategorileri ile 
Karşılaştırılması 
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Ocaktan Reaktöre Uranyumun 
Üretim Aşamaları

Uranyum nedir?
Uranyum elementi 1789 yılında Alman kimyager Martin Klaproth 
tarafından keşfedilmiştir. Elemente uranyum adı Uranüs geze-
geninin 1791 yılında keşfedilmesinden sonra verilmiştir. Atom 
numarası 92, kütle numarası ise 238 olan element periyodik 
cetvelde aktinit grubu içerisinde yer almaktadır. Yoğunluğu 
suyun yaklaşık 18,7 katıdır. Uranyumun doğada bilinen üç izo-
topu vardır; bunlar U-238 (%99,275), U-235 (%0,72) ve U-234 
(%0,005) tür. Cevher halinde iken zayıf radyoaktivite özelliğine 
sahip olan uranyum, zenginleştirme işlemlerinden sonra güçlü 
bir radyoaktif element haline gelir. U-238 izotopunun radyoaktif 
yarılanma yaşı dünyanın da yaklaşık yaşı olan 4.468×109 yıldır. 
U-235 izotopunun yarılanma yaşı ise 7.13×108 yıldır.

Uranyum seramik sanayinde renklendirici, silah sanayinde 
bomba yapımı gibi çeşitli alanlarda kullanılsa da, ağırlıklı olarak 
nükleer enerji santrallerinde elektrik üretimi için yakıt olarak kul-
lanılmaktadır. Tabiatta hiç bir zaman serbest olarak bulunmayan 
uranyum, çeşitli elementler ile birleşerek uranyum minerallerini 
meydana getirir. Doğada yaklaşık 200 farklı uranyum minerali 
bulunmaktadır. Bilinen en yaygın mineraller, uraninit (UO2), 
otinit (Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O), karnotit (K2(UO2)2(VO4)2·3H2O), 
torbernit Cu(UO2)2 (PO4)2·12 H2O, brannerit (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6 
ve kofinit U(SiO4)0.9(OH)0.4 dir (Resim 1 ve 2).

Uranyum hemen hemen her tür kayaç içerisinde ve sularda 
eser miktarda da olsa bulunmaktadır (Tablo.1). Antimon, kalay, 
kadmiyum, cıva ve en önemlisi gümüş elementlerine göre 
uranyum yerkabuğunda daha fazla miktarda bulunmakta ve 
bu değerlendirmeye göre uranyum 51. sırada yer almaktadır.2

Uranyum Madenciliği
Uranyum madenciliği dünya üzerinde 20 farklı ülkede yapıl-
maktadır. Üretimde Kazakistan, Kanada, Avustralya ve Nijer’in 
payı çok büyüktür4. Ağırlıklı olarak bu ülkelerde üretimin top-
lanmasının ana sebepleri ise uranyum cevherleşmesine olanak 
sağlayan çok büyük boyutlarda çökelme havzalarının bulun-
ması, bu havzaların jeolojik yaşı çok eski olan kıtalarda olması 
ve tektonik etmenlerin cevherleşmeye yardım etmesidir.

Metal madenciliğinde olduğu gibi uranyum madenciliğinde 
de açık ocak işletmeleri, yer altı işletmeleri ve in situ recovery 
(ISR) tesisleri ile üretim yapılmaktadır. Cevher üretiminde, açık 
ocak ve yer altı işletmelerinin payı %47, ISR yönteminin payı 
%46, Ürdün ve ABD’deki bazı fosfat yataklarından üretilen 
uranyumun payı ise %7 dir. 2013 yılında dünya genelinde 
59.380 ton sarı pasta üretimi gerçekleşmiştir (Tablo 2). 

Dünyada sarı pastaya olan arz ve talep eğilimi dengede seyret-
mektedir. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen Fukuşima 
nükleer enerji santrali kazası sonrasında kısa süreli talep azalması 
olsa da, günümüz koşullarında enerjiye olan ihtiyacın hızla 

Makale
www.madencilik-turkiye.com

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

Resim.1 Uraninit - UO2

Resim.2 Torbernit - Cu(UO2)2(PO4)2·12 H2O

Kayaç ve Ortam Tipi Uranyum Konsantrasyonu (ppm)

Ultrabazik 0,001

Bazaltik 1

Granitik 3

Siyenit 3

Şist 3,7

Okyanus Suyu 0,0013

Tablo.1 Uranyumun Çeşitli Kayaç ve Ortamlardaki Konsantrasyonu

Ülke 2009 2010 2011 2012  2013 

Kazakistan 14.020 17.803 19.451 21.317 22.451

Kanada 10.173 9.783 9.145 8.999 9.331

Avustralya 7.982 5.900 5.983 6.991 6.350

Nijer 3.243 4.198 4.351 4.667 4.528

Namibya 4.626 4.496 3.258 4.495 4.323

Rusya 3.564 3.562 2.993 2.872 3.135

Özbekistan 2.429 2.400 2.500 2.400 2.400

ABD 1.453 1.660 1.537 1.596 1.792

Çin 750 827 885 1.500 1.500

Malavi 104 670 846 1.101 1.132

Diğer 2.429 2.372 2.545 2.457 2.438

Toplam 50.772 53.671 53.493 58.394 59.380

Tablo.2 Dünyada 2009-2013 yılları arasında gerçekleşen Sarı Pasta Üretimi (ton)
Kaynak: WNA
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artması sebebiyle nükleer enerji santrallerinin proje ve inşa çalış-
maları tekrardan ivme kazanmıştır. Dünya uranyum rezervlerinin 
90 yıl daha yeteceği öngörülmektedir. Diğer metalik madencilik 
işletmelerindeki gibi uranyum yataklarının da işletme yönteminin 
belirlenmesinde aşağıdaki temel faktörler etkilidir;

 • Yatağın tipi

 • Yatağın derinliği

 • Yatağın büyüklüğü

 • Cevherin ve ortamın jeolojisi

 • Cevherin tenörü 

Açık Ocak Uranyum İşletmeciliği
Uranyum cevherleşmesinin yeryüzüne yakın olduğu yatak-
larda açık ocak işletmeciliği yöntemi tercih edilmektedir. 
Rezerv büyüklüğü ve yıllık üretim miktarları göz önüne alındı-
ğında dünya çapında en önemli açık ocak uranyum işletmeleri, 
Ranger-Avustralya (Resim.3), Rossing-Namibya, McClean Lake-
Kanada ve Arlit-Nijer’dir. 

Yer Altı Uranyum İşletmeciliği
Uranyum cevherleşmesinin 
ortalama 600m derinliğe kadar 
olduğu yataklarda uygulanan 
bir yöntemdir. Daha derin sevi-
yelerdeki uranyum yatakları 
günümüz piyasa koşullarında 
pek de ekonomik değildir. 
Üretim esnasında tenör takibi 
radyoaktivite ölçümleri yapan 
sintilometre ve gamma ray 
spektrometre cihazları ile 
yapılmaktadır. Ayrıca jeo-
kimyasal örnekler de alınarak 
laboratuvarda elde edilen 
sonuçlar radyoaktivite verileri 
kontrol edilerek üretimde 
tenör kararlılığı sağlanır. Rezerv 
büyüklüğü ve yıllık üretim mik-
tarları göz önüne alındığında 
dünya çapında en önemli 
yeraltı işletmeleri, Olympic 

Dam-Avustralya, Cigar Lake-Kanada, McArthur River-Kanada, 
Rabbit Lake- Kanada, Akouta-Nijer ve Kraznokamensk-Rusya’dır.

In Situ Recovery (ISR)
Bazı uranyum cevherleşmeleri hem açık ocak ve hem de yer 
altı işletmecilik tekniklerine uygun olmayabilmektedir. Bu 
tip yataklardan cevher elde edebilmek için konvansiyonel 
madencilik teknikerinden farklı uygulamalar kullanılmaktadır. 
In Situ Recovery-ISR (yerinde kazanım) yönteminde öncelikle 
enjeksiyon kuyularından sülfürik asit H2SO4 solüsyonu yer 
altındaki uranyum cevherleşmesi içerisine gönderilmektedir. 
Asit yardımıyla çözünen uranyum formasyon içerisindeki 
gözeneklerden geçerek re-enjeksiyon kuyuları vasıtasıyla yer-
yüzüne pompalanmaktadır. Herhangi bir öğütme/değirmen 
işlemlerine gerek kalmadan doğrudan iyon değişimi, filtrasyon 
ve çökeltme reaksiyonlarına sokulabilmektedir (Resim.4). 

ISR yönteminin diğer madencilik tekniklerine nazaran çevreye 
etkisi daha az olduğu düşünülmektedir1. Öğütme/değirmen 
işlemleri by-pass edildiğinden operasyon maliyetlerinde azalma 
gerçekleşmektedir. Bu işletme yöntemin uygulanabilmesi için, 
uranyum cevherleşmesinin taban ve tavan kayaçlarının kapan 
oluşturabilecek özelliğe sahip olması, cevher içeren formasyo-
nun yeterince gözenekli ve geçirgen olması, asit solüsyonu ile 
kolaylıkla çözülebilir olması ve en önemlisi de yer altı içme suyu 
kullanımının etkilememesi gerekmektedir. Yeraltı içme suyu kul-
lanılan yerleşim yerlerine yakın yataklarda bu üretim yöntemi-
nin kullanılmasına izin verilmemektedir. Bütün bu koşullar yatak 
da sağlandığında ISR üretim yöntemi kullanılabilmektedir. ABD, 
Avustralya ve Kazakistan’da bu yöntem kullanılmakta, dünyada 
üretilen uranyumun %46’sı bu yöntem ile üretilmektedir. Belli 
başlı en önemli ISR tipi uranyum üretim işletmeleri, Tortkuduk, 
Inkai, Budenovskoye 2-Kazakistan ve Beverly-Avustralya’dır.Resim.3 Ranger açık ocak uranyum işletmesi.

Resim 4. ISR yönteminin genelleştirilmiş şeması.
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Sarı Pasta Üretimi
Açık ocak veya yer altı işletmelerinde üretilen uranyum cevheri, 
kamyonlar, bantlar ve vagonlar aracılığı ile kırma ve parçalama 
tesislerine taşınır. Cevher, kırıcılar ve değirmenlerde milimetre 
boyutuna indirilir. Toz haline gelen uranyum cevheri yıkama ve 
eleme işlemlerine tabi tutulur. Bu işlem esnasında istenmeyen 
materyallerin cevherden uzaklaştırılması sağlanır. Tanklar içe-
risine alınan cevhere sülfürik asit eklenir ve uranyumun asit ile 
etkileşime geçerek çözünmesi sağlanır. ISR üretim yönteminde 
ise kırma, ufalama, yıkama ve eleme işlemleri by-pass edildiğin-
den, asit çözeltisi ile çözünen cevher re-enjeksiyon kuyuları ile 
doğrudan yeryüzündeki tanklara gönderilir. Asit yüklü solüsyon 
filtre işlemine tabi tutulur ve sonrasında amonyum sülfat (NH3) 
eklenerek asidin sistem ayrıştırılması sağlanır. Gaz fazında 
amonyum, solüsyona gönderilerek uranyumun, amonyum diu-
ranat (NH4)2U2O7 halinde çökelmesi sağlanır. Elde edilen bileşim 
yüksek sıcaklık altında kurutulur ve amonyum buharlaşarak son 
ürün olan sarı pasta (U3O8) elde edilir. Toz halindeki sarı pasta, 
en son işlem olarak önce plastik poşetlere, sonrasında ise 200 kg 
kapasiteli metal variller içerisine depolanır (Resim.5).

Kimyasal Zenginleştirme
Maden işletmelerinde fiziksel ve kimya-
sal işlemlerden geçirilerek üretilen sarı 
pasta (U3O8) yaklaşık %85 saflıktadır. 
İçerisindeki istenmeyen materyalleri 
uzaklaştırmak ve bileşikteki uranyumun 
miktarını artırmak için kimyasal zengin-
leştirme tesislerine getirilir. Bu tesislerde 
kuru florit buharlaştırması ve ıslak yön-
tem olmak üzere iki farklı metotta dönü-
şüm işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Kimyasal zenginleştirme ve dönüştürme 
tesisleri sadece Amerika, Kanada, Çin, 
Rusya ve Fransa’da bulunmaktadır.

Islak yöntemde sarı pasta (U3O8) nitrik 
asit yardımı ile çözülür ve uranyum 
nitrat elde edilir. Fosfat ve bazı organik 
ayraçlar ile nitrik asit solüsyondan ayrılır. 
Yüksek ısı uygulanarak uranyum trioksit 
(UO3) çökelimi sağlanır. 

Kuru florit buharlaştırması yönteminde ise katı fazdaki sarı 
pasta (U3O8) aşağıdaki tepkimelerden geçerek uranyum hexaf-
lorit (UF6) gazına dönüştürülmektedir. 

U3O8 + 2H2 → 3UO2 + 2H2O (hidrojen gazı ile tepkimeye soku-
larak indirgenir)

UO2 + 4HF → UF4 + 2H2O (hidrojen florit gazı eklenerek, uran-
yum tetraflorit elde edilir)

UF4 + F2 → UF6 (tetraflorit ısıtılmış ortamda flor gazı ile tepki-
meye girerek uranyum hexaflorit haline dönüşür)

ABD’de kuru yöntem kullanırken, diğer ülkeler ıslak yöntemi 
tercih etmektedirler. Yabancı maddeler ve empüriteler her iki 
metot içerisinde gerçekleşen tepkimeler esnasında ortamdan 
uzaklaştırılmaktadır. UF6 son derece aşındırıcı bir gazdır. Düşük 
sıcaklık ve orta dereceli basınç altında UF6 sıvı faza geçer. 
Uranyum hexaflorit, kalın çelik duvarlı silindirik tanklar içeri-
sinde gemiler vasıtasıyla moleküler zenginleştirme tesislerine 
nakledilir. Tanklarda soğutulan gaz beyaz renkli kristal haline 
dönüşür. Isıtıldığında yeniden gaz formuna dönüşen UF6 mole-
küler zenginleştirme işlemine hazır hale gelmektedir.

Moleküler Zenginleştirme
Günümüzde 500’ün üzerinde nükleer enerji santrali U-235 
moleküllerince zenginleştirilmiş yakıt kullanmaktadır. Gaz halin-
deki UF6 santrifüj yöntemi ile zenginleştirmek uygulanılan en 
yaygın metottur. Avustralya'da lazer ile zenginleştirme yöntemi 
üzerine çalışılmakta birlikte henüz ticari bir çözüm elde edileme-
miştir. Uranyumun enerji santrallerinde yakıt olarak kullanılabil-
mesi için %0,7 - %5 oranında U-235 molekül konsantrasyonuna 
zenginleştirilmesi gerekmektedir. U-235 ve U-238’in kütle fark-
lılıkları onların ayrılmasını kolaylaştırmaktadır. Kanada üretimi Resim.5 Metal varil içerisine depolanmış sarı pasta.

Resim.6 Uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj yöntemi.
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CANDU ve Birleşik Krallık üretimi Magnox reaktörleri uranyum 
zenginleştirilmesine gerek kalmadan U-238’i doğrudan kullana-
rak enerji üretebilmektedir.

Zenginleştirme işleminde öncelikle yüksek basınçlı UF6 
gazı yaklaşık 3-5m uzunluğunda ve 20 cm çapında silindi-
rik santrifüj tüplerinin içerisine gönderilir. Bu santrifüjler 
içerisindeki rotorlar dakikada 50.000-70.000 kez dönmek-
tedir. Yüksek hızda dönen rotorlar silindirler içerisinde 
güçlü bir itme kuvveti meydana getirirler. Bu kuvvet küt-
lece daha ağır olan U-238 içeren gaz molekülleri silindirin 
dışına iterken, daha hafif olan U-235 gaz moleküllerinin 
merkezde toplanmasına sağlamaktadır3. Santrifüj işlemi 
sonucunda U-235 molekül konsantrasyonu zenginleşmiş 
UF6 gazı elde edilir (Resim.6).

Uranyum zenginleştirme tesisleri dünya üzerinde belli başlı 
ülkelerde bulunmaktadır, bunlar Fransa, Almanya, Hollanda, 
Amerika, Birleşik Krallık, Rusya ve Çin’dir. 2013 yılında dünya 
genelinde 52.525 ton zenginleştirilmiş uranyum üretimi 
yapılmıştır. Nükleer enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün 
artması nedeniyle yeni zen-
ginleştirme tesisi yatırımları 
yapılmaktadır. 2020 yılında 
toplam üretimin yaklaşık 
80.000 ton seviyelerini 
aşacağı öngörülmektedir 
(Tablo.3). 

Yakıt İmalatı
Santrifüj işleminden sonra 
U-235 moleküllerince 
zenginleştirilmiş olan UF6 
gazının nükleer enerji 
santrallerinde yakıt olarak 
kullanılabilmesi için UO2’ye 
dönüştürülmesi gerekmek-
tedir. UF6 gazı iki aşamadan 
geçirilir, 1. aşamada UF6 
gazı tanklar içerisinde 

yüksek sıcaklık altında buharlaştırma işlemine tabi tutulur. 
2. aşamada uranyum hexaflorit, H2 gazı ile kimyasal reaksi-
yona girerek florun bileşikten ayrılmasını sağlar. Kimyasal 
olarak indirgenen uranyum hexaflorit ’den UF6 toz halinde 
uranyum dioksit UO2 elde edilir. 

Elde edilen UO2 parçacıkları homojen olarak aynı boyut-
larda olmadıklarından kırma ve ufalama işlemlerine tabi 
tutulurlar. Bu işlemi takiben toz içerisine yanma önleyici 
ve gözenek oluşturucu kimyasallar eklenir. Elde edilen 
homojen boyuttaki toz parçacıkları 300 Mpa basınç altında 
iki yönden yüksek hızda sıkıştırılarak yaklaşık 1 cm yüksek-
liğinde ve 9 mm çapında silindirik seramik yapılı peletler 
haline getirilir. Her bir pelet yaklaşık 7 gram ağırlığındadır. 
Yeşil renkteki bu peletler 1.750 C°’de fırınlarda ısıtılarak 
pelet içerisinde kalan argon ve hidrojen gazlarının buhar-
laştırılması sağlanır. Peletlerin boyut ve ağırlık bakımın-
dan kalibrasyon işlemlerini takiben zirkonyum alaşım 
kaplamalı silindirik tüpler içerisine dizilerek yerleştirilirler. 
Zirkonyum çubuklar belirli düzende bir araya getirilerek 
yakıt demetlerini oluşturulur (Resim.7). 

Yakıt Demetlerinin Oluşturulması ve Çekirdeğe Yerleştirme
Yakıt çubuğu ve yakıt demeti sayıları reaktör tiplerine göre değişik-
lik göstermektedir. Örneğin PWR tipi bir reaktör için 17x17 çubuk 
dizilimi bir yakıt demetini oluşturmaktadır. Yaklaşık 5m uzunluğun-
daki yakıt demeti yaklaşık 500 kg ağırlığındadır (Resim.8). 1100 Mw 
gücündeki PWR tip santral için 193 yakıt demeti gerekmektedir. Bir 
başka değişle 50.000 den fazla yakıt çubuğuna ve 18 milyon uran-
yum peletine ihtiyaç vardır. Hazırlanan yakıt toplulukları nükleer 
enerji santrallerinin reaktör çekirdeklerine yerleştirildikten sonra, 
aktifleştirme çubukları devreye alınır. Bu çubuklar ve yakıt arasında 
fizyon tepkimeleri başlar. Tepkimeler sonunda yüksek ısı enerjisi 
açığa çıkmakta ve bu enerji elektrik enerjisine çevrilerek santralden 
elektrik dağıtım ağına verilmektedir. Yakıt çubuklarının verimlilikleri 
belirli periyotlarda kontrol edilerek, enerji verimi azalan çubuklar 
yenileri ile değiştirilmektedir. Çekirdekten çıkarılan yakıt moleküler 
zenginleştirme tesislerinde %97 oranında yeniden kullanılabilir 

Ülke Şirket ve İşletme Adı 2013 2015 2020

Fransa Areva, Georges Besse I & II 5.500 7.000 8.200

Almanya-Hollanda-
Birleşik Krallık

Urenco: Gronau, Germanu; Almelo, 
Netherlands; Capenhurst, UK.

14.200 14.200 15.700

Japonya JNFL, Rokkaasho 1.050 1.050 1.500

ABD USEC, Paducah & Piketon 0 3.800 3.800

ABD Urenco, New Mexico 3.500 5.700 5.700

ABD Areva, Idaho Falls 0 1.500 3.300

ABD Global Laser Enrichment 0 1.000 3.000

Rusya
Tenex: Angarsk, Novouralsk, 
Zelenogorsk,

26.000 30.000 37.000

Çin CNNC, Hanzhun & Lanzhou 2.200 3.000 8.000

Diğer   75 500 1.000

  Toplam üretim 52.525 67.750 87.200

Tablo.3 Dünya çapında zenginleştirilmiş 2013 yılı uranyum üretimi ve gelecek 
projeksiyonu (ton)

Resim.7 Uranyum peleti, yakıt çubuğu ve demetinin bir araya getirilmesi.



Resim.8 Zirkonyum alaşım kaplı zenginleştirilmiş uranyum yakıt demeti.

hale getirilmektedir. Kalan %3’lük kısım özel tasarlanmış beton 
muhafazalar içerisinde saklanmaktadır.

Sonuç ve Tartışma
Hızla büyüyen ülkemizde elektrik enerjisine olan ihtiyaç her 
geçen gün artmakta, hidrolik, rüzgar, güneş enerjisi ve 
fosil yakıt ile çalışan santraller vasıtası ile bu enerji 
açığını kapatmak gittikçe zorlaşmaktadır. Ayrıca 
doğalgaz ve ithal kömürü yakıt olarak kulla-
nan enerji santrallerimiz için yakıt ihtiya-
cımızı ülkemizin öz kaynaklarından 
saylayamadığımız için bu da dış 
ticaret açığımızı gün geçtikçe 
artırmaktadır. Enerji açığımızı 
kapatmak için nükleer enerji 
santralleri yatırımlarına ağırlık 
veren ülkemizde günümüzde 
devam eden, sarı pasta ve yakıt 
üretimi hakkında herhangi 
bir çalışma bulunmamaktadır. 
Geçmişte pilot çapta gerçekleştirilmiş olan sarı pasta üretiminden 
alacağımız güç ile var olan uranyum yataklarımızı değerlendirerek 
sarı pasta ve yakıt üretimi teknolojilerini takip etmemiz ülkemizin 
sürdürmekte olduğu büyüme politikaları için önem arz edeceği 
aşikârdır. Ülkemizde uranyumun cevher halinden yakıt çubuğu 
şekline dönüştürülmesi teknolojisi üzerine vakit kaybetmeden 
çalışılması gerekmektedir. 
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Çevre Mevzuatının 
Uygulanması Açısından 
Jeokimya Atlasının Önemi

Çevre, tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini 
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde 
bulundukları biyolojik, kimyasal, fiziksel, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ortam olarak, çevre kirliliği 
ise canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik 

dengeyi bozabilecek çevrede meydana gelen her türlü olum-
suz etki olarak tanımlanır1.

Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte doğal kay-
naklar ve arazi kullanımı üzerinde artan olumsuz etki ve çevre 
üzerinde artan baskı; hava, su ve toprak gibi alıcı ortamların 
kalite durumunda değişime yol açar. Dolayısıyla hem çevrenin 
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında hem 
de karar verme mekanizmalarında kullanılabilecek doğru, 
güvenilir, ulusal ve uluslararası ölçekte karşılaştırılabilir ve 
kabul gören çevresel veri ve bilgiye ihtiyaç vardır. Farklı çevre 
bileşenleri için hazırlanan jeokimya atlasları, bu bağlamda, 
ülkelerin “çevresel bilgi ve veri” temelini oluşturur. Şöyle ki;

Çevre bileşenlerinden olan fiziksel ve kimyasal çevre (fizi-
kokimyasal çevre), jeoloji ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla 
insan ve fizikokimyasal çevre arasındaki ilişkiyi açıklamak 
jeolojik bilgiyi gerektirir. Su, hava ve toprak gibi alıcı ortamlar, 
fizikokimyasal çevrenin bir öğesidir ve bu alıcı ortamların kalite 
durumu, içinde bulunduğumuz yerkürenin yer kimyası ile yani 
jeokimya ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla insan kaynaklı 
(antropojenik) ve/veya doğal yoldan (jeojenik) oluşan çevre 
kirliliğinin tespiti, önlenmesi ve denetimi öncelikli olarak 
elementlerin farklı çevre bileşenlerindeki (toprak, sediman, 
yüzey ve yer altı suyu, bitki gibi) mevcudiyeti ve mekânsal 
dağılımı bilgisine dayanır.

Yani, çevre kirliliği ile ilgili konularda yapılacak çalışmaların 
temeli, jeokimya veri ve bilgisine (jeokimya atlası bu verilen 
dokümante edilmiş halidir) dayanır. 

Darnley ve arkadaşları (1995) jeokimya atlasının önemini şu 
şekilde ifade etmektedir2:

“Yer kabuğu içinde ve üzerinde bulunan her şey - mineral, hay-
van ve sebze - doğal olarak bulunan 86 elementten biri veya 
genelde 86 elementin kombinasyonundan oluşur. Yetiştirilen 
ya da oluşan her şey uygun elementlerin mevcudiyetine bağ-
lıdır. Hayatın varlığı, kalitesi ve hayatta kalma doğru oranlarda 
ve kombinasyonlarda elementlerin mevcudiyetine bağlıdır. 
Çünkü, doğal süreçler ve insan faaliyetleri, çevremizin kimyasal 
bileşimini sürekli değiştirir. Elementlerin yeryüzünde mevcut 
bolluk ve mekânsal dağılımının şimdiye kadar yapılanlardan 
daha çok sistematik bir tarzda belirlenmesi önemlidir.”

Amerika Jeoloji Birliği önceki başkanlarından Dr. Mary Lou 
Zoback ise şöyle ifade etmektedir3:

“Hemen hemen her çevre probleminde doğal derişimi anlamak ve 
dokümante etmek can sıkıcı konudur. Temel seviye aralığı belirlen-
memişse doğal sistemlerdeki değişimler nasıl fark edilir ve anlaşılır?

Doç. Dr. Nuray Karapınar
Maden Y. Müh.
MTA Genel Müdürlüğü
karapinarnuray@hotmail.com

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Eskişehir – Kırka Bor Madeni 2010
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Bu bağlamda, sistematik jeokimyasal haritalama, farklı çevre 
bileşenlerindeki kimyasal elementlerin seviyelerindeki deği-
şimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için en uygun yöntem 
olarak gösterilmektedir. 

Artan dünya nüfusu, kentleşme ve sanayileşmenin bir sonucu 
olarak 20‘inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hissedilir 
hale gelen çevre kirliliği olgusu ile birlikte Çevre Jeokimyası 
konusu da önem kazanmıştır. Bu alanda yapılan birçok çalışma 
göstermiştir ki çevre kirliliği birçok durumda sanılanın aksine 
insan kaynaklı değil jeolojik yapı kaynaklıdır. 

Yeryüzü yakın çevrenin jeokimyasal karakteristiklerinin tespiti 
yani jeokimyasal veri ve bilgi,

1. Doğal ve insan kaynaklı proseslerle çevrede gelişen değişimlerin 

anlaşılması ve belirlenmesi,

2. Çevrenin korunması

3. Tıbbi jeoloji

4. Sürdürülebilir arazi yönetimi / arazi kullanımı, açısından önemlidir 4. 

Jeokimyasal haritalama, elementlerin background (arka 
plan) derişimleri, bunların dağılım özellikleri, birliktelikleri 
ve potansiyel kaynak ve yerleşimi hakkında bilgi sağlar. Yer 
bilim araştırması; ister doğal isterse insan kaynaklı olsun, 
insanlar için toksik olan maddelerin jeolojik proseslerle nasıl 
taşındığı ve depolandığını tanımlar. Bu prosesler anlaşıldı-
ğında ancak, kirlilik önleme, azaltma ve rehabilitasyon için 
stratejiler geliştirilebilir. Örneğin, tarım, sulama, madencilik, 
endüstriyel kirlilik, şehirleşme, atık depolama gibi arazi kulla-
nım faaliyetlerinin etkisini ortaya koymak için öncelikli olarak 
doğal jeokimyasal arka plan değerlerinin bilinmesi gerekir, 
bilinmiyorsa insan faaliyeti kaynaklı kirliliği ayırt etmek de 
zorlaşır. Bu nedenle, çevresel kirliliğin derecesi ve geniş-
liğini değerlendirme girişimine geçmeden önce mevcut 
jeolojiden kaynaklı güvenilir bir arka plan hakkında bilgi 
sahibi olmak önemlidir. Çünkü, doğal jeolojik kaynak kuv-
vetli bir çevresel iz yani kirlilik oluşturabilir. 

Elementlerin jeokimyasal arka plan derişimleri hakkında detaylı 
bilgi, çok sayıdaki idari ve yasal düzenleme ve hukuki konuyla da 

ilgilidir. Örneğin, atık su arıtma çamurlarının bertarafı büyüyen bir 
sorundur. Bununla birlikte, arıtma çamurlarının toprak düzenleyi-
cisi ve gübre olarak kullanılabilirliği çözüm yollarından birisi olarak 
görülmektedir. Ancak, bu durum, potansiyel zararlı elementlerin 
toprakta ve çamurda kabul edilebilir yasal sınırların altında olması 
ile mümkün olacaktır. Bu sınırları belirlemek için güvenilir, bağımsız 
jeokimyasal arka plan verisine ihtiyaç vardır2. 

Burada örnek verilebilecek bir başka konu ise maden atıklarının 
karakterizasyonu konusudur. İnert maden atığı tanımına göre5 
potansiyel zararlı bileşenlerin, kısa ve uzun vadede insan sağlığı ve 
ekoloji açısından önemli derecede risk oluşturmayacak biçimde 
yeteri kadar düşük olması gerekmektedir. “Yeterince düşük” limiti 
de o bölge için (kirlenmemiş) belirlenen doğal arka plan seviyesi 
olarak ele alınmaktadır.

Yani, çevresel limit standart değerleri belirlerken ülke genelin-
deki doğal jeokimyasal arka plan değerlerinin dikkate alınması 
ve eşik değerlerin ona göre belirlenmesi gerekir. Bu nedenle-
dir ki dünya örneklerinde birçok ülkede otorite kurumlar ve/
veya politikacılar karar verme sürecinde jeolojik surveyler gibi 
teknik kurumlarca desteklenmektedir. Çünkü, sistematik temel 
çevresel jeokimya verisi politika oluşturucuları bilgilendirmek 
ve mevzuat için sağlam bir temel oluşturmak için gereklidir. 

Jeokimyacılar, elementlerin doğal derişimlerinin değişik 
yeryüzü bileşenlerinde farklı olduğunu bilir. Ancak, mevzuat 
oluşturanlar ve karar vericiler bu doğal değişimin farkında 
olamayabilir ve limit değerler belirlenirken bu gerçek ihmal 
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edilebilir. Hâlihazırda bazı durumlarda doğal derişimlerin çok 
altında limit değerler getirilmesi söz konusudur. Jeokimyasal 
haritalama çalışmaları, bu limitlerin belirlenmesinde temel 
kriterlerden biri olarak kullanılabilir. Avrupa’daki jeokimyasal 
haritalama çalışmalarının başlangıcı da buna dayanmaktadır. 
Artan çevresel ilgi ile birlikte AB çevre otoriteleri potansiyel 
zararlı elementlerin güvenli seviyelerinin belirlenmesinde sis-
tematik ve karşılaştırılabilir bir çevresel jeokimya temel bilgi-
sine ihtiyaç duymuştur6. 90’lara kadar geliştirilen mevcut jeo-
kimyasal verilerin bu amaç için kullanımı uygun olmadığından 
AB ülkelerinin jeolojik surveylerinin yer aldığı FOREGS (Forum 
of Eropean Geological Surveys/EuroGeoSurveys) jeokimyasal 
baseline (temel) haritalama programı 1998’de başlatılmış ve 
toplanan jeokimyasal veriler jeokimyasal atlas olarak 2 cilt 
şeklinde yayımlanmıştır7-8.

Anlaşılacağı üzere sistematik çevresel temel jeokimyasal veri 
ve bilgi politika oluşturucuları bilgilendirmek ve mevzuat 
için de sağlam bir temel oluşturmak için şarttır. Bu ihtiyacı 
karşılamak üzere oluşturulan Avrupa Jeolojik Surveyleri 
(Eurogeosurveys) Jeokimya 
Uzman Grubu birçok çalışma 
yürütmüş, özgün araştırma-
lar, yenilikçi uygulamalar ve 
durum çalışmalarına dair 
raporlar, kitaplar ve atlaslar 
yayımlamıştır. En önemli 
olanları; Avrupa Jeokimya 
Atlası, Kent Alanlarının 
Jeokimya Haritalaması, 
Avrupa Şişelenmiş Su 
Jeokimyası, Avrupa Tarım 
ve Mera Toprağı Jeokimya 
Atlası’dır. Ayrıca düzenledik-
leri seminer, konferans ve 
çalıştaylar ile bulgu ve tecrü-
belerin paylaşım ve yayılımını 
sağlamıştır9. Çünkü, birçok 
Avrupa Komisyonu Direktifi 
Avrupa’ya dair oldukça 
geniş, birbiri ile uyumlu bir 
jeokimyasal veriyi gerektir-
mektedir. Bu Direktiflerin bir 
özeti Çizelge 1’de verilmiştir.

Sonuç olarak belirtmek 
gerekirse;
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne 
entegrasyonunun bir 
sonucu olarak AB çevre 
müktesebatının ulusal 
mevzuata aktarımı çalış-
maları devam etmektedir. 
AB uygulamalarına bakıl-
dığında çevre alanında 
gerçekleştirilen politika 

geliştirme ve karar 
verme süreci, mev-
zuat oluşturma 
ve uygulanması 
gibi her aşamada 
gerekli teknik ve 
bilimsel alt yapı-
nın, AB komisyonu 
tarafından teşvik ve 
desteklenen teknik 
ve bilimsel uzman 
birlik, komite ve/
veya gruplarca 
o l u ş t u r u l d u ğ u 
g ö r ü l m e k t e d i r . 
AB kurumlarınca 
da belirtildiği üzere birçok çevre direktifinin uygulaması; 
doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir ve sistematik olarak sağla-
nan jeokimyasal veri ve bilgiye dayanmaktadır. Bu bağlamda 
ülkemizdeki duruma baktığımızda ulusal mevzuatımıza 

AB Direktifi Özet Jeokimyasal veri ve bilginin kullanımı

Su Çerçeve Direktifi (WFD)
(2000/60/EC)

Bu direktif, üye ülkelerden
-su kalitesi hedefleri için (standartlardan sap-
maların gerekçelendirildiği durumlar hariç) iyi 
bir ekolojik durum sağlamalarını,
-noktasal kaynak ve kirlilik yayılımını önle-
mek için temel ve tamamlayıcı önlemlerin 
belirlenmesini gerektirir. 
Direktif nehir havza temelinde (bir veya daha 
fazla drenaj alanı) yönetilecektir.

Avrupa Jeokimyasal Atlası projesinde dereler (low order 
streams) için belirlenen jeokimyasal arka plan verileri 
yüzey suyu kalitesi hakkında bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, 
şişelenmiş su ile yapılan yeraltı suyu jeokimya projesi 
verileri yeraltı suyu kalitesi hakkında bilgi sağlayacaktır. 
Yasa oluşturucular ve idareciler bu verileri sınır değerleri 
tespit ederken kullanabilir.

Entegre Kirlik Önleme ve Kontrol 
Direktifi (IPPC)
(2008/1/EC), 
96/61/EC Direktifinin yerini almıştır

Amacı sanayi kaynaklı kirliliği kontrol altına 
almaktır.

Jeokimyasal arka plan verileri hem endüstri hem de 
yasa düzenleyiciler tarafından endüstrinin çevreye olan 
etkisinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Jeokimya-
sal arka plan verileri çevredeki değişimin ölçülmesi için 
referans değeri sağlar.

Atıksu Arıtma Çamuru Direktifi 
(86/278/EEC)

Bu direktif atık su arıtma çamurunun tarımda 
kullanımını teşvik etmeyi araştırır. Ancak, 
zararlı etkilerinden çevreyi korumak için 
kullanımını düzenler.

Jeokimyasal arka plan verileri atık su arıtma çamurunun 
çevresel etkilerinin izlenmesi ve modellenmesinde 
kullanılabilir.

Öneri AB Toprak Direktifi Toprak kirliliğinin önlenmesini amaçlar. Jeoloji Araştırma Kurumları kentsel çevrede sistematik 
toprak örneklemesinin gerçekleştirilmesinde tek 
organizasyon olup insan kaynaklı kirliliğin değerlen-
dirilebilmesi için kentsel çevredeki jeokimyasal arka 
planı belirleyebilir. Jeolojik Araştırma Kurumları aslında 
kıtasal temelde jeokimyasal haritaların oluşturulması 
ve izleme projelerinin yürütecek tecrübeye sahip 
Avrupa’da tek organizasyondur.

Maden Atıkları Direktifi (2006/21/EC) Maden atıklarının olumsuz çevresel etkileri-
nin azaltılmasını hedefleyen ve atık çerçeve 
direktifini tamamlayan bir direktiftir.

Jeokimyasal arka plan verileri maden atıklarının 
çevresel etkilerinin izlenmesi ve modellenmesinde 
kullanılabilir.

Habitat Direktifi (92/43/EEC) Doğal habitatların ve yabani flora ve faunanın 
korunması ile ilgilidir.

Flora ve fauna üzerinde etkileri olabilecek, jeokimyasal 
çevredeki iklimsel ve insan kaynaklı değişimler yeryüzü 
çevresi jeokimyasal arka plan değerleri kullanılarak 
izlenebilir.

Atıkların Düzenli Depolanması 
Direktifi (1999/31/EC)

Atıkların depolanmasının olumsuz çevresel 
etkilerinin önlenmesi veya azaltılmasını 
amaçlar

Jeokimyasal veriler atıkların depolanmasının çevresel 
etkilerinin izlenmesi ve modellenmesinde kullanılabilir.

INSPIRE Direktifi (2007/2/EC) Çevreye doğrudan yada dolaylı etkisi olan 
politika ve aktivitelerin formülüze edilmesi, 
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 
için uygun, harmonize ve kaliteli coğrafik bilgi 
sağlamak için AB temelinde mekânsal bilgi 
altyapısını oluşturmak

Çevreye olan etkileri değerlendirmek için tüm Avrupa 
için harmonize jeokimyasal arka plan verisine ihtiyaç 
vardır.

REACH Direktifi (Kimyasalların 
Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, 
Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması)
(EC1907/2006)

REACH’in amacı kimyasal maddelerin temel 
özelliklerinin erken tanımlanması yolu ile 
çevre ve insan sağlığının korunmasının 
iyileştirilmesidir.
Endüstrinin tehlike ve riskleri değerlendi-
rebilmesi ve insan ve çevreyi korumak için 
risk yönetimi önlemlerini tanımlama ve 
uygulayabilmesi için gerekli bilgi açığının 
doldurulması ihtiyacı vardır:

Avrupa genelinde jeokimyasal arka plan değişimini 
ortay koymak ve gelecekteki değişimlerin izlenebileceği 
lokal maksimum sınır değerleri tespit etmek için jeokim-
yasal arka plan verisine ihtiyaç vardır.

Çizelge 1- Birbiri ile uyumlu karşılaştırılabilir jeokimyasal arka plan verisi ihtiyacını ortaya çıkaran Avrupa Komisyonu Direktifleri9
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aktarılan çoğu çevre direktifinin altının teknik ve bilimsel 
veri ve bilgi ile doldurulamadığı görülmektedir. Ülkemiz için 
kamuya açık, ulaşılabilir ve tüm çevre bileşenleri için siste-
matik yolla belirlenmiş doğru, güvenilir ve AB ile karşılaştı-
rılabilir jeokimya atlası, kent jeokimya haritaları veya toprak 
haritaları yoktur. AB ölçeğinde yürütülen çalışmalarda ise 
ülkemizin yer almadığını görmekteyiz. Bu alanda yürütülen 
bazı çalışmaların ise AB’deki ile karşılaştırılabilir nitelikte 
olup olmadığı muğlaktır. 

Jeolojik çevre içerisinde yer alan ve jeokimyasal haritalama 
programı içerisinde farklı bileşenleri oluşturan ancak birbirle-
riyle ilişkili jeolojik etmenler (kayaç, toprak, sediman, yüzey/yer 
altı suyu, doğal radyasyon gibi), ülkemizde farklı kurumların 
yetki ve sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz 
için planlanacak bir çalışmada kurumların yetki ve sorumlu-
luklarının ve de kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak söylemek gerekirse politikacılar, idari düzenle-
yiciler, yatırımcılar, araştırmacılar ve toplumun kullanımına 
sunulacak, ülkemiz için tutarlı ve uluslararası karşılaştırılabilir 
örnekleme ve analitik yöntemler kullanılarak tüm çevre bile-
şenleri için oluşturulacak bir jeokimya veri bankasına ihtiyaç 
vardır. Jeokimyasal veri ve bilgi, çevre mevzuatının doğru 
uygulanabilirliği açısından önemli bir değerdir. Bu altyapı, 
mevzuatın uygulanmasındaki çoğu aksaklıkları da ortadan 
kaldıracaktır. 
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Avustralya’da Madencilik 
ve Metal Kazanımı 

Ahmet Deniz Baş (ADB): Uzun yıllardır Avustralya’da 
görev yapıyorsunuz. Akademik / çalışma hayatınızı 
kısaca özetler misiniz?

Erkan Topal (ET): Türkiye’de maden mühendisliği derecesi 
aldıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarım için 
Amerika’daki Colorado Madencilik Okulu’na (Colorado School 
of Mines) gittim. Burada, iki yüksek lisans ve doktora derecelerini 
aldıktan sonra Türkiye’de bir süre görev yaptım. Avustralya’ya 
2006 yılında geldim. Üç yıl süre ile Queensland Üniversite’sinde 
Maden mühendisliği bölümünde ve CRC Mining Araştırma 
Enstitüsü’nde sırasıyla kıdemli akademisyen ve araştırmacı 
olarak hizmet verdim. Daha sonra, Curtin Üniversitesi’ne bağlı 
Batı Avustralya Madencilik Okulu’nda (Western Australian 
School of Mines, WASM) Doçent ve Maden Mühendisliği Bölüm 
başkanı olarak 2009 yılında göreve başladım. 2013 yılına gelin-
diğinde, aynı üniversitede tam zamanlı profesör ünvanını aldım 
ve 5 yıl devam ettikten sonra bölüm başkanlığı görevimden 
2014 yılında ayrıldım. Halen aynı bölümde araştırma ağırlıklı 
tam zamanlı profesör olarak görevime devam etmekteyim. 
Madenlerin planlanması, optimizasyonu ve maden ekonomisi 
genel anlamdaki uzmanlık alanlarımdır.

ADB: Görev yapmakta olduğunuz Curtin Üniversitesi 
bünyesindeki maden mühendisliği ve metal kaza-
nımı bölümleri hakkında neler söylemek istersiniz? 
Örneğin, üniversite - şirket iş birliği açısından ne gibi 
uygulamalar mevcut?

ET: Batı Avusturalya Madencilik Okulu ilk kez 1902 yılında 
hizmete başlamış, Avustralya’daki en eski ve en büyük yer 
bilimleri enstitüsüdür. Günümüzde maden mühendisliği başta 
olmak üzere, metalurji mühendisliği, jeoloji, jeofizik ve harita 
mühendisliği dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora dere-
celeri verilmektedir.

Okulumuzun Endüstri ve Maden Mühendisleri odası ile kolektif 
çalışma içerisinde olması, öğrencilerimizin mezuniyetlerinden 

hemen sonra kendi dallarında mühendis statüsünde çalış-
malarını sağlamaktadır. Özellikle madencilik ile ilgili branş 
derslerinde, endüstride görev yapan profesyonel mühendisler 
misafir akademisyen olarak derslere çağrılarak seminerler 
düzenlenir. Ayrıca, hemen hemen her derste teknik maden 
gezisi organize edilmektedir. Endüstri ile birlikte çalışma kül-
türü ayrıca araştırma projelerinde de geniş yer tutmaktadır. 
Bunun yanında bölümün dokuz tane maden sirketinin genel 
müdürlerinden oluşan kendine ait endüstri danışma kurulu 
bulunmaktadır. Bu kurulun görevleri arasında, ders içerikleri 
ve geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak, bölümün 
teknik gezilerinde ve yaz stajı konusunda yardımcı olmak gibi 
hususlar yer alır.

ADB: Avustralya ve dünyadaki madencilik, cevher 
hazırlama ve metalurji alanlarında neler söylemek 
istersiniz? Avustralya’nın bu alanlardaki yerini nasıl 
özetlersiniz ve yine bu alanlarda dünyaya katkıları 
neler olmuştur?

ET: Madencilik sektörü zamana bağlı olarak ekonomik yükse-
lişleri ve durgunlukları olan riskli bir sektördür. Kolay cevher 
dediğimiz yüzeye yakın, yüksek tenörlü madenleri artık tüket-
miş bulunmaktayız. Gelecekte daha derin ve düşük tenörlü 
cevherlerin kazanımı söz konusu ve bunun üzerine çevresel 
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Resim 1. Curtin Üniversitesi Batı Avusturalya Madencilik Okulu’ndan bir görünüm



kısıtlamalar ve düşük cevher fiyatları da eklenirse gelecekte 
sektörü daha zorlu günler beklemektedir. Buna rağmen eğer 
günümüz teknolojisi yakından takip edilip bilinçli madencilik 
yapılırsa her zaman olduğu gibi kârlı bir sektör olacağından 
hiç şüphem yok.

Avustralya’ya baktığımızda, madencilik endüstrisi açısından 
dünyanın en büyük maden ülkelerinden bir tanesi olarak 
gösterilebilir ve hatta belki de teknoloji ve istihdam açı-
sından ilk sırada denilebilir. Avustralya’da metal madenleri 
genel olarak batı ve güneyde, kömür madenleri ise doğuda 
yer almaktadır. Avustralya ihracatının yaklaşık %55’ini 
madencilik ürünleri oluşturmaktadır. Avustralya dünyada; 
boksit, kurşun üretiminde ilk sırada, demir, alüminyum, 
manganez üretiminde ikinci, altın, nikel, uranyum ve linyit 
üretiminde ise üçüncü sırada yer almaktadır. Avusturalya 
aynı zamanda dünya madencilik sektörüne yön veren ülke-
lerin başında gelmektedir. Bir diğer önemli husus ise dünya-
daki madenlerin %60’ı Avusturalya’da üretilen madencilik 
ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanmaktadır. 

ADB: Geleceğe yönelik dünyada madencilik ve cev-
her hazırlama alanlarında ne gibi konuların daha 
revaçta olacağını öngörüyorsunuz? 

ET: Daha öncede bahsettiğim gibi dünyada kolay cev-
her dediğimiz yüzeye yakın ve yüksek tenörlü madenleri 

tüketiyoruz. Gelecekte 
daha derinlerdeki 
düşük tenörlü maden-
lerin kazanılması söz 
konusu olacaktır. 
Bu da derin yer altı 
madenciliğini, düşük 
tenörlü cevherlerin 
olması dolayısıyla da 
mass mining metotla-
rını öne çıkaracaktır. 
Derin madenciliğin 
getireceği ekstra 
mühendislik gerek-
tiren sorunlar, kaya 
mekaniği, havalan-
dırma, cevher nakliyatı 
önem kazanacaktır. 
Madenlerde otomasyon, yüksek kapasiteli yer üstü ve 
yer altı ekipmanlarının kullanımı önem kazanacaktır. 
Madencilik projelerinde riski göz önünde bulunduran ve 
azaltan planlama ve ekonomik analiz metotlarının ön plana 
çıkacağını düşünüyorum. Cevher hazırlama konusunda ise 
düşük tenörlü cevherin en ekonomik olarak kazanımı, bu 
cevherin bulunduğu yerdeyken (çözelti madenciliği) veya 
çıkarıldıktan sonraki ekonomik kazanımı önem kazanacak 
diye düşünüyorum.
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ADB: Özellikle metal kazanımı konularında 
Avustralya’da lisansüstü eğitim almak isteyen veya 
mühendis olarak çalışmak isteyen arkadaşlarımıza 
önerileriniz nelerdir?

ET: Bu konuda yapmaları gereken ilk şey, gerekli olan 
yabancı dil seviyesine ulaşmaları olacaktır. Örneğin, benim 
çalıştığım üniversiteye girmek istiyorsanız, IELTS’ten 
almanız gereken ortalama skor 6,5 olmalı ve testin her bir 
bölümünden en az 9 üzerinden 6 skoru alınmalıdır. Mezun 
olduğunuz üniversite İngilizce eğitimi verebilir veya ver-
mez bu size üniversiteye veya maden şirketine giriş için 
olanak vermez. Dil bildiğinizi dünyaca kabul edilen IELTS 
veya TOEFL gibi dil sınavlarının birinden alacağınız puanla 
kanıtlayabilirsiniz. Bunun yanında eğer üniversitede 
lisansüstü eğitimi yapmayı düşünüyorsanız, daha önceki 
mezun olduğunuz üniversiteden aldığınız not ortalaması 
önemli olacaktır. Buna ek olarak, daha önce yaptığınız 
yayınlar ve çalıştığınız projeler size yurt dışında lisansüstü 
eğitim için burs bulmada fayda sağlayacaktır diye düşü-
nüyorum. Maden şirketleri öncelikli olarak sizin endüst-
riyel tecrübenize bakacaktır. Kişilere e-mail yazarken her 
konuda çalışabilirim mantığının yerine, “benim uzmanlık 
alanım budur, daha önce bu konudaki çalışmalarım şun-
lardır, bu konuda sizinle çalışabilir miyim” denmesi daha 
faydalı olacaktır. Yurtdışında yüksek öğretim yapabilmek 
için, Türkiyedeki kamu ve özel kuruluşlardan burs imkanı 
bulabilecekleri gibi, Avustralya’daki üniversitelerin ulus-
lararasi öğrenci burslarınada başvurabilirler. Uluslararası 
öğrencilere Avusturalya’da yüksek öğrenim görmeleri için 
tahsis edilen önemli burslardan bir tanesi “International 
Postgraduate Research Scholarship” (IPRS) denilen ulusla-
rarası lisansüstü araştırma bursudur. Bu burs uluslararası 
bir öğrencinin iki yıllık yüksek lisans ya da üç yıllık doktora 
calışmaları süresince eğitim, sağlık sigortası ve yaşam 
giderlerini kapsar. IPRS  bursuna başvuru sayısı cok fazla 

olduğundan bu bursu kazanmak için  dil sorunu olmayan, 
yayınları ve araştırma tecrübesi olan potensiyel öğren-
cilerin şanslarının daha yüksek olacağını düşünüyorum. 
Bunun yanında üniversitelere ait araştırma enstitülerinin 
ve bölümlerinin kendilerine ait burslarıda mevcuttur. Bu 
burslarla ilgili bilgiler üniversitelerin web sayfalarından 
temin edilebilir. Ayrıca üniversitede çalışan hocaların 
projelerinde çalışmak üzere lisansüstü bursu verilebilir. 
Maden Endüstrisinde mühendis olarak çalışmak isteyen 
adaylar şirketlerin web sitelerindeki İnsan Kaynaklari 
bölümlerinden başvurularını yapabilirler. Buna ek olarak, 
şirket başvurularında eğer şirkette sizi önceden tanıyan 
bir kişi aracılığı ile yapacağınız iş başvuruların başarı şansı 
daha fazla olacaktır.

ADB: Kısa bir süre önce Türkiye’de Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde ve 
ardından McGill Üniversitesi’nde (Kanada) bulundu-
ğunuzu biliyorum. Bu ziyaretleriniz hakkında neler 
paylaşmak istersiniz?

ET: Buradaki üniversitelerde belli bir hizmet süresinden 
sonra akademisyenlere “Sabbatical Leave” denilen aka-
demik çalışma izni hakkı verilir. Genellikle 6 ay olan bu 
izinle istediğiniz bir ülkeye gidip kısa süreli akademisyen 
ya da araştırmacı olarak çalışabilirsiniz. Ben de bu hak-
kımı Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (K.T.Ü), McGill 
Üniversitesi’nde ve Colorado Madencilik Okulu’nda 
(Colorado School of Mines) kullandım. K.T.Ü’de dünya 
enerji tüketiminin modellenmesi konusunda çalışmalarda 
bulundum. Sanırım bu konuda en az iki tane yayın çıkartı-
yoruz. Ayrıca bölümdeki öğrencilere ve akademisyenlere 
maden mühendisliği eğitimi ve maden planlaması ve opti-
mizasyonu konusunda çeşitli seminerler verdim. McGill 
Üniversitesi’nde ve Colorado Madencilik Okulu’nda da 
maden planlaması ve optimizasyonu konusundaki yeni 
gelişmelerle ilgili birçok görüşmem ve gelecekteki pro-
jelerde birlikte çalışma yapma olanakları üzerinde pozitif 
girişimlerim oldu.

ADB: Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 

ET: Dışarıdan takip ettiğim kadarıyla ülkemiz de son 
yıllarda madencilik ülkesi olma yolunda önemli kade-
meler aldı. Günümüzdeki aktif maden sayısını yirmi yıl 
öncesiyle karşılaştırdığımızda büyük değişimi görmek hiç 
de zor olmayacaktır. Ülkemiz madenciliğinin gelişmesi 
ve uluslararası standartlara uygun yapılması için bilgi 
transferinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 
madencilik sektörünün bireyleri olarak hepimize görevler 
düşüyor. Ben ve meslektaşlarım Türkiye’deki üniversiteler, 
endüstri ve araştırma kurumları ile kolektif çalışmaya hazir 
oldugumuzu belirtmek isterim. Yapilacak bu calismalar 
kapsaminda öğrenci değişimi ve teknoloji transferi ger-
çekleştirilebilir. 

Resim 3. Avustralya’da madencilik etkinliklerinden bir görünüm 
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Özellikle siyanürün geçmişte suç işleme, intihar ve en 
çok da kasıtlı olarak cinayet amacıyla öldürücü bir zehir 
olarak kullanımı nedeniyle kazanmış olduğu kötü 
şöhret, son yıllarda siyanürün özellikle altın işleme 

ve üretimi ile ilişkisinde medya yoluyla popülerlik kazanmasıyla 
birlikte yazılı vegörsel medya haberleri ve çevre hareketlerinin 
madencilik karşıtı gündem yaratma çabaları kapsamında devamlı 
surette ön planda tutulan bir olgu olarak kamuoyunu meşgul 
etmeye devam etmektedir. Politik ve ideolojik hesapların da işin 
içine girdiği düşünüldüğünde siyanürün kamuoyu tarafından 
doğru ve tarafsız olarak anlaşılması gerçekten güç görünmektedir.

Bu güçlüğü aşmada, doğru bilgiyi etkin bir şekilde yayma ve 
kamuoyunu aydınlatma görevine sahip taraflara (akademis-
yenler, özel sektör ve ilgili devlet kurumları) büyük görev düş-
mektedir. Özellikle, paydaşlarla iletişim ve müzakere yollarının 
doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasının uzun vadede olumlu 
sonuçlar verebileceğini göz önünde tutmakta fayda var. 
Dolayısıyla, topluma ve çevreye saygılı, sorumlu madencilik 
faaliyetlerin başta madencilik faaliyetlerinin yerine getirildiği 
yöre dâhilinde ve devamında ülke için olumlu katkılarını ön 
plana çıkarmanın yanında potansiyel olumsuz etkilerin hangi 
yöntemler kullanılarak bertaraf edildiğinin de şeffaf, doğrudan 
ve basit bir biçimde aktarılması gerekmektedir. 

Bilimsel olarak da kabul edildiği üzere, endüstriyel kullanımda, 
küçük boyutlu altın taneciklerini bünyesinde barındıran cevher-
lerden kıymetli metalleri kimyasal bir işlem olan siyanür ile çözün-
dürme ile kazanmak günümüzde bilinen tek ekonomik, etkin ve 
güvenli yöntem olma özelliğini taşımaktadır. Bu çerçevede, siyanü-
rün altın madenciliğinde kullanılmasının bir tercihten çok kapsamlı 
teknik çalışmalar sonucu ulaşılan veriler kapsamında meydana 
gelen teknik ve iktisadi bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.1

Bu makalede siyanürün madencilikteki rolü ve kullanımı bağ-
lamında genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 

siyanür ve maden ilişkisinin üçüncü taraflara ve paydaşlara doğru 
ve etkin bir biçimde anlatılması gerekliliği üzerinde durulmaya 
çalışılmıştır. Siyanür ve madencilik ilişkisi çerçevesinde ortaya 
konan hurafelerin ve bilinçli çarpıtmaların önüne geçilmesinin 
en önemli yolu, sektör mensuplarının potansiyel istişare, lobi ve 
iletişim becerilerini güçlendirmesi ve harekete geçirmesidir.

Siyanürün Madencilikteki Rolü Nedir?
Siyanür; meyveler, yemişler, bitkiler ve haşereler dahil olmak 
üzere doğada düşük konsantrasyonlarda bulunan ve doğal 
olarak oluşan bir kimyasaldır. Altın ve gümüş parçacıklarını 
cevherden ayırmak için maden endüstrisi tarafından 120 yılı 
aşkın süredir kullanılmaktadır. Doğru bir kullanım ve yönetim 
ile siyanür, zehirli olmasına rağmen çevreye zarar vermeden 
güvenli bir şekilde kullanılabilir.2

Siyanür Hakkında Genel Bilgi
Siyanür, siyano grubunu (CN kimyasal formülü ile üç - bağlı 
karbon ve nitrojen) içeren ve çeşitli formlarda doğal olarak veya 
insan eliyle üretilen kimyasalların genel adıdır. Düşük konsant-
rasyonlardaki siyanür, sofra tuzundaki dengeleyici, manyok ve 
bambu filizi dâhil olmak üzere 1000’i aşkın bitkide ve erik ve 
kaysı gibi çekirdekli meyvelerin çekirdeği gibi günlük yaşantı 
dâhilindeki çevremizde bulunmaktadır. Aslında, insanların ve 
açık alanda dolaşan hayvanların siyanüre en büyük maruz kalma 
kaynağı, siyanür içeren gıda bitkileri ve tahıllarıdır. Siyanür, 
ayrıca kullanışlı bir endüstriyel kimyasaldır. Yılda bir milyon 
tonun üzerinde elektro - kaplama, metal işleme, organik kimya-
sal ve plastik üretimi ve fotoğraf uygulamalarında kullanılmak-
tadır. Maden endüstrisi siyanürü 120 yılı aşkın süredir cevher 
işlemesinde kullanmaktadır ve küresel çapta endüstriyel siyanür 
üretiminin %20’sinden daha azını tüketmektedir.3,4

Siyanürün Cevher İşlemedeki Rolü
Siyanür, oldukça seyreltilmiş sodyum siyanür çözeltisi formunda, 
altını cevherden çözmek ve ayırmak için kullanılmaktadır. 
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Siyanür kullanılarak altın çözündürme işlemi İskoçya’da 1887 
yılında geliştirilmiştir ve ilk olarak geniş ölçekli ticari maden-
cilikte Yeni Zellanda’da Crown Mines Company tarafından 
Karangahake’de 1889’da kullanılmıştır. Siyanürle yıkama, altını 
cevherinden çözündürmek için daha önceden ana yöntem ola-
rak kullanılan sıvı cıva ile çıkartmaya göre çok daha güvenli bir 
alternatiftir. Siyanürle altın ayrıştırma 1970’lerden bu yana baskın 
bir altın çıkartma teknolojisi olmakla birlikte, halen küçük ölçekli 
ve zanaatkar madenciler, dünyanın bazı yerlerinde cıva kullan-
maya devam etmektedirler. Örneğin, Kanada’da işlenmekte 
olan altının %90’ından fazlası siyanür kullanılarak cevherinden 
ayrılmaktadır. İşletmede kullanılan siyanür konsantrasyonu, 
normal olarak %0,01 ve %0,05 sodyum siyanür (milyonda 100 ile 
500 ölçek) aralığındadır. En iyi uygulamalarının bir parçası ola-
rak madenler; çevre, güvenlik ve ekonomik nedenlerden dolayı 
mümkün olduğunca küçük miktarlarda siyanür kullanmaktadır. 
Siyanürle yıkama, genellikle öğütme, ezme veya ağırlık farkı ile 
temizleme gibi fiziksel işlemlerle birlikte yapılmaktadır. Ortaya 
çıkan çözeltinin pH derecesi, kireç veya başka bir alkali eklene-
rek siyanür iyonlarının zehirli siyanür gazına (HCN) dönüşmesini 
engellemek için yükseltilir. Altın, daha sonra altın külçesine 
eritilmeden önce konsantre edilerek azaltılır.5,6

Siyanürün Zehirleyici Özelliği ve Yönetilmesi 
Siyanür, yüksek dozlarda zehirli olup insanların, hayvanların ve su 
ortamının korunması amacıyla dünya çapında birçok uluslararası 
ve/veya ulusal kurum ve organizasyon tarafından katı bir şekilde 
kontrol edilmektedir. Siyanür, vücudun oksijen almasını engeller 

ve derhal ilk yardım uygulanmadığı takdirde insanlar ve hayvanlar 
için ölümcül olabilecek boğulmaya neden olur. Bununla birlikte, 
insanlar ve hayvanlar çok hızlı bir şekilde ölümcül olmayan mik-
tarlardaki siyanürü herhangi bir olumsuz etki olmaksızın vücut-
larından atarlar ve tekrarlayan küçük dozlarda alımlar, birçok tür 
tarafından tolere edilebilmektedir. Aslında, insanlar için yüksek 
derecede zehirli olmasına rağmen, geçen 100 yıl içinde Avustralya 
ve Kuzey Amerika maden endüstrilerinde siyanür zehirlenmesine 
bağlı herhangi bir ölümlü kaza belgelenmemiştir, bu da siyanü-
rün insanlar üzerindeki tehlikesinin ve endüstriyel maruz kalma 
risklerinin minimuma indirilmek suretiyle kontrol altında tutul-
duğu anlamına gelmektedir. Siyanürün küçük ölçekli (zanaatkar) 
madenciler tarafından geniş ölçekte sınırlı atık kontrolü ve emniyet 
uygulamaları ile kullanıldığı alanlarda dahi insan ölümleri özellikle 
cıva ve diğer tehlikelerle kıyaslandığında nispeten minimumdur.7

Yüksek konsantrasyonlarda siyanür, su yaşamı için, özellikle 
insanlara kıyasla siyanüre bin kat daha fazla hassas olan balıklar 
için zehirlidir. Siyanürün su yaşamına karşı en büyük çevresel 
tehdidi, bilinçli veya bilinçsiz olarak yüzey sularına boşaltılması 
olduğundan, maden sahalarında suyun izlenmesi ve su yönetimi 
oldukça önemlidir. Yönetmelikler, çevreye bırakılacak siyanür 
miktarını düzenli olarak sınırlamaktadır ve siyanürün maden 
suyundan çıkartılması için çeşitli su arıtma teknolojileri bulun-
maktadır. Kuyruk göletlerini su içmek ve yüzmek için kullandıkları 
takdirde kuşlar ve diğer yabanıl hayat da siyanür zehirlenmesine 
maruz kalma riski altındadırlar. Yabani hayat ölümlerini önlemek 
için, kuyruk göletlerindeki siyanür, kullanılan siyanür miktarı 
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azaltılarak, atık akıntılarındaki siyanürü çıkartıp arıtarak ve siya-
nürü daha az zehirli kimyasallara dönüştürecek biyolojik veya 
kimyasal reaksiyonları kullanarak güvenli seviyelere düşürülebilir.8

Standart 50 mg/L zayıf asitte çözünür (WAD) siyanür, yaygın 
olarak yabani hayata ulaşan su için güvenli seviye olarak kabul 
edilmektedir ve öncelikli olarak bu nedene bağlı göçmen kuş 
ölümlerini ortadan kaldırmaktadır. Çitler, polietilen toplar ve 
ağ gibi önleyiciler de kuşları maden alanlarındaki su oluşum-
larından uzak tutmak için kullanılmaktadır.9

Siyanür, kansere neden olmaz ve yiyecek zincirinde birikmez veya 
“biyolojik artış” oluşturmaz. Çevrede kalıcı değildir ve hızlı bir şekilde 
güneş ve hava ile daha az zehirli olan kimyasallara bölünür.10 

Siyanür Kullanılan Madenler için Yasal Çerçeve 
Kanada ve Avustralya dâhil olmak üzere birçok ülke, siyanür 
kullanan madenlerin; kullanılan siyanür miktarının minimuma 
indirgenmesini sağlayan, yüzey ve zemin sularının korunması için 
önlemler tasarlayan, atık sulardaki siyanür seviyelerini minimuma 
indirgeyen sistemleri tasarlayan ve işleten, serpintilerin önlenme-
sini sağlayan Uluslararası Siyanür Yönetimi Kanunu’na uygun ola-
rak siyanürü kullanmasını önermektedir. Kanada’da siyanür, teh-
likeli madde olarak görülmektedir ve bölge ve federal mevzuat, 
bunların belgeli muhafaza konteynırlarında tam eğitimli kişiler 
tarafından taşınmasını, istiflenmesini ve atılmasını şart koşmakta-
dır. Maden sahalarında bunların atılması ve çevreye boşaltılması, 
izin ve lisanslar ile yönetilmektedir. Ayrıca, bir metal madeni 
işletmesinden çıkan atık suyun siyanür konsantrasyonun, federal 
Balıkçılık Yasası altında Metal Madenciliği Atık Su Yönetmelikleri 
tarafından belirlenmiş olan, izin verilen maksimum konsantras-
yon 1,0 mg/L’nin altında olması gerekmektedir. Atık su içindeki 
siyanür, sudan numune alınarak ölçülmektedir ve 2010’da metal 
madenleri siyanür için %100 uygunluk sağlamışlardır.11, 12

Ülkemizde Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde AB ÇED 
Direktifi ve yönetmelikleri dâhilinde yasal olarak iyileştirme çalış-
maları yapılmaktadır. Çevre Yasası ve ilgili mevzuatın uluslararası 
standartlara uygun bir değişim sürecine girmesi ve Uluslararası 
Siyanür Yönetimi Kanunu kapsamında iyileştirilmesi gerekmekte-
dir. Hâlihazırda yabancı sermayeli altın madeni şirketleri, uluslara-
rası yasa ve standartları ülkemizde uygulamaktadırlar.

Siyanüre Alternatif Teknolojiler
Her ne kadar siyanür güvenli bir şekilde kullanılabilse de 
maden endüstrisi siyanür için alternatifleri ve kullandıkları 
siyanür için yönetim tekniklerini geliştirmek üzere araştır-
malarına devam etmektedir. Bazı durumlarda ağırlık farkı ile 
altını konsantre etmek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, 
benzer yoğunluğa sahip başka bileşenler olduğunda veya 
altın konsantrasyonu düşük olduğunda bunlar ekonomik veya 
uygulanabilir olmamaktadır. Alternatif çıkarma kimyasalları 
üzerinde de çalışmalar yapılmıştır ancak bunlar çevreye siyanür 
ile eşit düzeyde veya daha fazla zarar vermektedir. ABD Çevre 
Koruma Kuruluşu ve Prude Üniversitesi tarafından yapılan risk 
tabanlı değerlendirmede, çevresel ve işçi risklerini göz önünde 

bulundurarak siyanür-kireç sisteminin, altının kurtarılmasında 
en güvenilir kimyasal çıkarım metodu olduğuna karar verilmiş-
tir. Maden endüstrisi yenilikleri ayrıca siyanür konsantrasyon-
larını, zehirliliğini ve potansiyel etkilerini azaltmak için siyanür 
imha teknolojilerini ve yönetim stratejilerini sağlamıştır.13 

Hurafeler ve Gerçekler
1. Siyanür ölümcül olabilir: Gerçek

2. Geçmişte madencilik faaliyetleri kapsamında kullanılan siyanür 

çevreye geniş çapta zarar vermiştir: Hurafe 

3. Siyanürle zehirlenmiş et / balık yemek ölümcüldür: Hurafe

4. Siyanür bir gübredir: Gerçek

5. Siyanür zehirli zirai ürüne neden olur: Hurafe

6. Maden işletmelerinde siyanür kullanımı nedeniyle birçok ölüm 

yaşanır: Hurafe

7. Siyanürün salındığı alanlar uzun yıllar boyunca çorak ve zehirli 

kalır: Hurafe

8. Sofra tuzu topaklanmayı önlemek için genellikle siyanür içerir 

(zararsız bir şeklinde): Gerçek

9. Siyanür, insanlar için sakat bırakıcı, kanserojen ya da yapı bozucu 

değildir; sakat doğuma neden olmaz; besin zincirine yayılmaz 

(siyanür yüzünden ölmüş balık ya da koyun, keçi, sığır yemekten 

zehirlenemezsiniz): Gerçek

10. Siyanüre maruz kalma, hastalıkların belirtilerinin geç görülmesine 

sebep olmaz: Gerçek

11. Maden sahalarında mevcut olan siyanür antidotu kitleri, kaza 

sonucu maruz kalmaya karşı oldukça etkilidir: Gerçek

12. Kazara maruz kalma sonucu hayatta kalanlar nadiren herhangi 

bir tıbbi tedaviye gerek duyarlar ve maruz kalma nadiren 24 saat 

sonra tespit edilebilir: Gerçek

13. Son yüzyıllık tarihte dünyada faaliyet gösteren altın madenlerinde 

siyanürle altın işleme kapsamında dörtten az ölümcül siyanür 

kazası yaşanmıştır: Gerçek 
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13.05.2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan 
kömür madeninde meydana gelen ve 301 maden işçisinin 
hayatını kaybettiği, yüreklerimizi burkan maden kazasından 
sonra; 28.10.2014 tarihinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
meydana gelen maden kazasında da 18 işçi yerin altında, 
suyun içerisinde mahsur kaldı. Bu ve bunun gibi farklı 
sektörlerde birçok kazanın meydana gelmesi, iş kazaları 
oluşmadan önce önlem alınmasının ve proaktif bir yaklaşım 
sergilenmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. 

TÜİK tarafından ilki 2007 yılında yapılan “İş Kazaları ve İşe 
Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları” araştırması, 
ikinci kez 2013 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ger-
çekleştirilmişti.    Bu sonuçlar bize, 2007 yılı 2013 yılı karşı-
laştırmasında en çok kazanın madencilik ve taş ocakları iş 
kolunda meydana geldiğini göstermekteydi. Ayrıca yine 
araştırmaya göre son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorununa 
(işten veya çalışma koşullarından kaynaklanan veya iş nede-
niyle kötüleşen hastalık, sakatlık, fiziksel veya ruhsal sağlık 
sorunları) maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sek-
tör yine madencilik ve taş ocakçılığı sektörü idi.

Genel olarak iş kazaları ve 
sebeplerine baktığımızda 
görüyoruz ki gerekli önlem-
ler alındığı takdirde iş kaza-
larının büyük bir çoğunluğu 
önlenebilir. Bildiğimiz üzere 
iş kazası, iş yerinde veya 
işin yürütümü esnasında 
meydana gelen; önceden 
planlanmamış, bilinmeyen 
ve kontrol altına alınmamış 
olan, kişide yaralanma vb 
durumlara sebebiyet veren 
olaylardır. İş kazalarının 
%88’i güvensiz davranışlar, 
%10‘u güvensiz koşullar-
dan kaynaklanır. %2‘si ise 
nedeni saptanamayan 

kazalardır. Bu da demektir ki %98‘i önlenebilir.

Güvensiz koşullara örnek olarak çalışma ortamı, yetersiz 
ışık, havalandırma, emniyetsiz çalışma metodu, çalışma yeri 
dağınıklığı, yeterli koruyucu malzemenin olmaması, yeterli 
derecede korunmamış olan makine ve cihazlar; güvensiz 
davranışlara ise işçinin yapması gereken bir hareketi yapma-
ması veya yapmaması gereken hareketi yapması, koruyucu 
malzeme kullanmaması, tehlikeli bölgede çalışma, verilen 
emri uygulamama gibi durumlar örnek gösterilebilir.

Biz bu durum ve davranışlara dikkat ettiğimizde, gerekli 
önlemleri aldığımızda kazaların %98‘ini önleyebiliriz. Bu çok 
yüksek bir orandır. Unutmamak gerekir ki kaza geliyorum 
demez. Bu sebeple yapılması gereken, iş kazaları meydana 
gelmeden gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır. Geriye kalan 
%2’lik kısım ise deprem, su, doğal felaket vb. durumlar gibi 
kaçınılmazlık halidir. 

İş güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde, bir iş kazası meydana geldikten sonra bu olayın 

İş Kazalarına Bakış
Ebru Şimşek
İnsan Kaynakları Yöneticisi
İş Güvenliği Uzmanı
ebrusimsek@outlook.com
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görünen ve görünmeyen 
birçok maliyet unsuru ola-
caktır. Görünür maliyetler; 
ilk müdahale, ambulans 
ve tedavi masrafları, geçici 
veya sürekli iş göremezlik 
ve ölüm ödemeleri, işçiye 
veya yakınlarına ödenen 
maddi ve manevi tazminat-
lar, sigortaya ödenen taz-
minatlardır. Görünmeyen 
maliyetler ise buzdağının 
görünmeyen yüzüdür. Bu 
maliyetlere; işletmenin, 
makinelerin, prosesin ya da 
fabrikanın bir bölümünün 
ya da tamamının kaybe-
dilmesi, işçinin üretimde 
çalışmaması nedeniyle iş 
gücü ve maliyet kaybı, adli 
masraflar (mahkeme), işe 
yeni bir işçinin alınması 
gerekiyorsa veriminin 
düşük olmasının getirdiği maliyet, kazanın getirdiği fazla 
mesainin maliyeti, kaza esnasında, ilgili bölümde işin 
durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı, ürünün ya da 
hammaddelerin zarara uğraması, çalışanların moral bozuk-
luğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız iş yavaşlatmaları, yeni 
işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi 
öğrenmesi esnasında geçen sürenin getirdiği maliyet gibi 
unsurlar örnek verilebilir.

İşverenler tarafından iş güvenliği anlamında alınacak birçok 
önlem maliyet olarak gözüktüğünden, gerekli tedbirler en 
başta alınmamaktadır. Fakat maliyet olarak gözüken bu 
tedbirler alınmadığında ve bir iş kazası meydana geldiğinde 
açığa çıkan maliyet, alınacak önlem maliyetinden çok daha 
fazla olacaktır. Yani en başta maliyet olarak gözüken unsurlar, 
daha sonrasında işverene farklı açılardan ve çok daha fazla 
bir şekilde yansıyacaktır. Görünür maliyetlerin yanında, fazla-
sıyla görünmeyen maliyetlerde oluşacak, ileri boyutta işvere-
nin prestijini kaybetmesine de sebebiyet verebilecektir. 

Bu sebeple işyerlerinde iyi bir iş güvenliği yönetimi, orga-
nizasyonu olmalı ve iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır. 
İşçiler yaptıkları işin tehlikeleri hakkında bilgilendirilmeli, 
tehlikelerin önlenmesi ve alınması gereken tedbirlere dair 
eğitilmelidirler. Unutmamak gerekir ki her şeyin başı eği-
timden geçmektedir.

Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Maden 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19.09.2013 tarihinde yayın-
lanarak yürürlüğe giren “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliğine” birtakım maddeler eklenmiştir. 

Eklenen ilk madde, yeraltı kömür madenlerindeki acil durum 
planı ile ilgili olup, bu planda belirtilen kaçış güzergâhlarına 
uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
tahliyesini sağlamak için; yer altı faaliyet alanında meydana 
gelen göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz 
intişarı ve benzeri olaylar meydana gelmesi durumunda 
tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde intikalleri sağlanmalıdır.

Sağlanamaması durumunda ise, faaliyet alanları ile yeryüzüne 
çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları 
kurulmalıdır. Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi deği-
şim istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi 
mesafeler arasında olacağına dair ilgili bilgiler ilgili yönet-
melikte yer almaktadır. Lağımlarda 30 metrede bir, taban 
yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda 10 metrede bir 
basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulmalı ve acil kaçış plan-
larında gösterilmelidir.  İşveren ise, istasyonlarda bulunacak 
donanım sayısı ve  ekipmanını, bu durumdan yararlanacak 
çalışan sayısını %10 yedekleyecek şekilde belirlemelidir. 
Alınacak olan bu önlemler, maden işletme projesinde ve 
revizyonunda da projede yer almalı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmalıdır.

Ayrıca, aynı yönetmelikte yer alan Ek-3 Yer Altı Maden 
İşlerinin Yapıldığı İş Yerlerinde Uygulanacak Asgari Özel 
Hükümler bölümüne ise grizulu veya yangına elverişli 
kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanla-
rın, çalışma süresince, yanlarında en az 30 dakika kullanım 
süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşıması ve gerektiğinde 
kullanması gerektiği de eklenmiştir.  



Cevher Zenginleştirme & Analiz Hizmetleri
 

Mineral Processing & Analysis Services
 

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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Teknoloji İhtiyacı
ve Uygulaması

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

Ekim ayı içerisinde Madencilik Türkiye dergisinin ve 
özellikle Editör Onur Aydın’ın büyük emekleriyle, Hacet-
tepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün 
katkıları ve Titan Makina Ltd. firmasının sponsorlu-

ğunda “Yeni Maden Teknolojileri ve Maksimum Fayda” konulu 
seminere konuşmacı olarak katılma imkânı buldum. Öncelikle 
bu yazı vesilesiyle organizasyonda emeği geçenlere ve katılım-
cılara teşekkür etmek isterim. Seminerin içeriği; madencilikte 
gelişmiş kabul edilen Kuzey Amerika’daki madenlerde son 
dönemde kullanılan yeni ve mevcut teknolojiler, bunların 
seçim ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu 
tür teknolojilerin verilerinden nasıl fayda sağlanabileceği idi. 
Akademiden, özel sektörden, kamu kurumlarından ve halen 
öğrenim gören öğrenci arkadaşlardan oluşan geniş bir yelpa-
zeye sahip katılımcı kitlesi ve göstermiş oldukları ilgi ve merak, 
ülkemiz madencilik sektörünün geleceği açısından beni umut-
landırdı. Malum, yine bir büyük kaza sonrasındayız ve sektör 
olarak üzücü günler geçirmekteyiz. Seminer süresinin yarım 
günle sınırlı olması ve benim de bir hastalıktan yeni çıkmış 
olmam sebebiyle üzerinde duramadığım bir kaç konuyu bu 
sayıdaki yazımda ele alacağım: “Teknoloji ihtiyacı, teknoloji 
uygulama sonrasında dönüşüm ve adaptasyon”.

Birçok defa maden şirketleri gerçekten hangi teknolojinin ihti-
yaç hangisinin ise lüks olduğu konusunda karar vermekte zor-
lanabiliyorlar. Bu tür bir değerlendirme yapılırken ihtiyaçların 
listelenip önem sırasına göre düzenlendiği ve notlandırıldığı 
bir matris yapılması nispeten süreci kolaylaştırsa da temelde 
teknoloji yatırımının geri dönüşünün (ROI) araştırılması gerek-
mektedir. Sadece bir ekskavatör ve 4-5 kamyondan oluşan bir 
ocakta, filo yönetim sisteminin büyük bir kârlılık sağlamayacağı 
tahmin edilebilir. Ancak 5-6 ekskavatör ve 25 üzeri kamyonun 
olduğu bir operasyonda ise bir analizin yapılması sonucunda 
durum daha farklı çıkabilir. Madencilik, özü itibariyle son 100 
yılda büyük değişiklikler göstermemiş olsa da yapılan işin 

verimliliği, kalitesi ve kârlılığı bakımından ciddi mesafeler kat 
edilmiştir. Bu sebeple, yeni teknolojileri sorgularken işlet-
menin şartları iyi bilinmeli ve buna göre bir değerlendirme 
yapılmalıdır. Bir operasyon için olmazsa olmaz bir proses 
veya teknoloji, bir diğer işletme için zarara yol açabilir yahut 
verimliliği düşürebilir. Ancak, karar noktasında gelenekselleş-
miş uygulamalardan ve duygulardan çok, verilere dayanarak 
davranılması gerekmektedir.

Yeni teknolojiler genellikle ihtiyaçlardan doğmaktadır. Zaten 
bugün birçok maden makinesi veya teknolojisi tedarikçiliği 
yapan firmaların kurulması, esasında maden operasyonlarının 
ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak, özellikle bir tek-
noloji piyasaya yeni sürüldüğü dönemde nispeten daha pahalı 
fiyatlarla satılmaktadır (deneme amaçlı sağlananlar hariç). Bu 
durumda sektördeki diğer şirketlerin de bu alana girmesi ve 
teknolojinin ilerlemesiyle belli bir süre içerisinde fiyatlar aşa-
ğıya doğru inmektedir. Ancak maden operasyonlarına yönelik 
çözümler üreten az sayıda firma olduğu için sonuç itibariyle 
fiyatlar halen yüksek sayılabilecek noktalarda kalmaktadır. 

Çok çabuk dönüşen bir toplumda ve dönemde yaşamakta-
yız. Yaklaşık 15 sene kadar önce hayatımızda olmayan şeyler 
bugün bizler için vazgeçilmez hale gelebilmişse, hızlı bir 
dönüşümden bahsedebiliriz. Teknoloji uygulamalarında da 
dönüşüm oldukça yaygın bir durum. Özellikle yeni teknolojiler 
çıktıktan sonra, bunlara alternatiflerin ve tamamlayıcı ürünle-
rin çıkması maden şirketlerinin lehine bir durum. Örneğin 90’lı 
yılların sonlarında bir sondaj makinesini yüksek çözünürlüklü 
GPS ile takibiyle başlayan yüksek çözünürlükte ekipman takip 
serüveni bugün; dozerlerde, draglaynlarda, şovellerde ve 
diğer birçok yerde kullanılmaktadır. Bu dönüşümler aslında 
ihtiyaçlar sonucu gündeme gelmekte ve tedarikçi firmalar 
için de bir fırsata dönüşmektedir. Türkiye gibi, nispeten daha 
küçük işletmelere sahip ülkelerde, mevcut olan bir teknolojinin 
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dönüştürülmesi ve basitleştirilmesiyle, fiyat ve performans 
açısından ihtiyaca yönelik uygulamaların ve teknolojilerin 
sunulması veya oluşturulması elbette ki mümkündür. 

Teknolojinin birlikte getirdiği en büyük olgu değişimdir. 
Eğer bir teknoloji uygulaması sonucunda hiçbir değişiklik 
olmuyorsa bu yatırımın başarısı tartışılır. Bir teknoloji yatı-
rımına karar vermeden önce, bu yatırım sebebiyle prosesin 
yeniden dizaynının yapılması gerekmektedir. Çok basite 
indirgeyecek bir örnek verecek olursak; akıllı bir telefon 
satın aldığınızı, ancak halen e-maillerinizi okumak ve inter-
nete bağlanmak için masaüstü bilgisayarınızı kullandığınızı 
düşünün. Telefona yaptığınız yatırımdan tam olarak fayda 
sağlamadığınızı düşünebilirsiniz. Aynı şekilde operasyonel 
anlamda da yapılan bir yatırımın belli roller ve çalışma düze-
ninde değişikliklere sebep olacağını söylemek mümkündür. 
Ancak, temel mesele bu değişimin doğru yönetilmesi 
meselesidir. Çoğu zaman gerekli hesaplar yapılmadan yeni 
teknoloji alındığından, çalışanların benimsemedikleri veya 
asgari gerekliliği sağladıkları uygulamalar ortaya çıkmakta-
dır. Bunun en yaygın örneklerinden birisi ERP sistemleridir. 
Bu sistemlere hatırı sayılır yatırım yapılmasına rağmen 
birçok çalışan halen stok yönetimini veya finansal verileri 
Excel’de manuel olarak tutabilmektedir. Bu sebeple tek-
noloji alımında ve uygulamasında kısa, orta ve uzun vadeli 
hedefler konulmalıdır. Bu hedeflerin, çalışanların ve işleyişin 
yeni uygulamaya gerekli adaptasyonu sağlayacak şekilde 
tasarlanması ve uygulamanın takibinin sağlanması maden 
firmalarının lehine olacaktır.

Bir operasyonda doğru kararların alınabilmesi için doğru veri-
lere ve bunların analizine ihtiyaç vardır. Çoğu kez işletmeler 
o kadar yoğun ve tempolu çalışmaktadırlar ki verilerin doğru-
luğunu veya analizinin yapılıp yapılmadığını sorgulamak bile 
insanların aklına gelmemektedir. Yeni teknolojilerin temel 
amaçları arasında üretkenliği arttırmak, operatörlerin görev-
lerini kolaylaştırmak, emniyetliliği arttırmak, ekipmanların 
durum ve yerlerinin takibi ilk akla gelenlerdir. Sonuç itibarıyla 
çalışanların ve yönetimin kontrolünü arttırırken; maliyetleri 
düşürmek ve emniyetliliği arttırmak temel başlıklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yeni teknolojiler, öncelikli görevlerini 
yerine getirirken diğer bir taraftan da bu verileri kayıt altına 
almaktadır. Maden operasyonlarının çoğunlukla 7/24 çalıştık-
larını düşündüğümüz zaman çok ciddi bir veri toplanması bu 
süreçte oldukça doğal hale gelmektedir. Günümüzde yaygın-
lıkla duyduğumuz bir şikâyet; “verilere boğuluyoruz ancak 
bilgiye ihtiyacımız var” şeklindedir. Bunun sebebi, verilerden 
yeterince faydalanılamamasıdır. Türkiye’de bulunduğum 
süre içerisinde görüştüğüm birçok şirkette verilerin yönetimi 
üzerine bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu gözlemlediğimi 
söyleyebilirim. Özellikle operasyonların daha uzun yıllar 
çalışıp yeni teknolojileri bünyelerine kattıkça bu ihtiyacın 
da paralel bir biçimde artacağını söylemek mümkündür. Bu 
sebeple maden firmalarının teknoloji satın alınması, uygula-
ması ve verilerine yönelik bir politikaya sahip olmaları uzun 
vadede şirketlerin faydasına olacaktır.

Ermenek’te yaşamını yitiren madenci kardeşlerimize rahmet 
ve ailelerine sabır dileklerimle. 
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Maden Mevzuatında 
Son Durum

Son yazılarımızın üçü, Maden Yasası Değişiklik Taslağı, ikisi de 
Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Taslağı hakkında olmuştur. 
Ancak, alınması gereken zorunlu izinler konusunda müspet bir 
iyileştirmeye taslaklarda yer verilmemiştir.

5177 sayılı Yasa yürürlüğe girerken dillendirilen anahtar 
teslimi ruhsat verileceği söylemleri sadece lafta kalmış, daha 
ağır mükellefiyetler izinler konusunda yürürlüğe konulmuştur. 
Özellikle sözü edilen Yasada, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
izni alınması gerekliliğinin getirilmesi ve bu konuda ruhsat 
sahiplerine süre de verilmemesi, İşletme Ruhsatlı çok sayıda 
sahada teminat iradına sebep olmuştur.

3213 sayılı Yasada ve Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik 
taslakları MİGEM internet sitesinde yayımlanmıştır. Yazılarımız 
bu taslaklar üzerine olmasına rağmen, son şekliyle değişiklikler 
yürürlüğe henüz girmemiştir. 

Maden mevzuatında değişiklik getirilen taslaklara bakıldı-
ğında; harç, teminat gibi mali mükellefiyetlere artış getirildiği, 
bazı grup ruhsatlarda başvurunun değil de ihalenin esas alına-
cağı, buna karşın ruhsat güvencesi konusunda iyileştirmelere 
yer verilmediği görülmektedir. Böylesi bir durumda bilgi biri-
kimi olan ancak büyük sermaye sahibi olmayan madencinin 
sektör dışında kalacağı açıktır. Zaten amaç da budur. İdare 
yetkililerinin söylemlerinde de çok sayıda maden ruhsatı veril-
diği, ilk hedefin bu sayıyı düşürmek ve maden müracaatlarına 
kısıtlama getirerek zaman içinde ruhsat sayısını azaltmak 
olduğu ifade edilmektedir.

1954 - 1985 yılları arasında yürürlükte olan 6309 sayılı Maden 
Yasası döneminde, devletçe İşletilecek Madenler Hakkında, 
04.10.1978 tarihli 2172 sayılı Yasa çıkmış, özel sektörün elinde olan 
demir, kömür ve bor sahaları devletçe işletilecek madenler kapsa-
mına alınmıştır. Bu durum, özel sektörü madencilikten soğutmuş-
tur. 2172 sayılı Yasanın yürürlüğü ve rüzgârı ile o tarihlerde ruhsat 
sahalarında en küçük eksiklik, ruhsat iptalini getirmiştir. 

1980 sonrası, özel sektörü madencilik konusunda özendirmek 

için, Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının 
Bazılarının İadesini Düzenleyen, 10.06.1983 tarihli 2840 sayılı Yasa 
yürürlüğe konulmuş, söz konusu Yasa ile 62 adet kömür sahası, 4 
adet de demir sahasının iadesi Yasa hükmüne bağlanmıştır. 2840 
sayılı Yasa ile 2172 sayılı Yasa kapsamına alınan sahaların tamamı 
iade edilmemiş, iddialı sahalar devlette kalmıştır. Aynı düşünce 
ile Jeotermal Enerji 09.05.1983 günlü ve 63/6568 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla, Maden Yasası kapsamına alınıp, 18.06.1983 gün 
18081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. O 
zamanki adıyla MTA Enstitüsü Genel Müdürlüğü 7426 sayılı Yasa 
ile çok sayıda kapama yaparak jeotermal etüdü gerçekleştirmiştir. 
Bu iyileştirmelerin madencilerde çekinceyi kaldırdığını, olumlu 
tepki verdiğini düşünmek zordur. 

1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Yasa sektördeki 
çekinceyi ortadan kaldırmıştır. Yasanın Genel Gerekçesinde; 
Mevcut Yasayla (6309) Türkiye’nin maden potansiyelinin atıl 
kalma durumuna kadar gerilediği, arama ve işletme safha-
sında potansiyeli bilinen 40 - 50 bin maden sahasından bu 
gün için yaklaşık 5000 adedinin faal durumda olduğu, bu 
sebeplerle Yasanın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler de 
dikkate alınarak, madencilik faaliyetlerine hız, yön ve verimlilik 
getirmenin amaçlandığından söz edilerek Tasarı ile devletin 
yükümlülüklerinin asgari düzeye indirilerek zamanında yerine 
getirilmeyen vecibelerden doğacak gecikmelerin önleneceği 
ayrıca hak sahipleri ile ilgililerin yetki ve sorumluluklarına 
kesinlik getirileceği gibi çarpıcı ifadeler kullanılmıştır.

Gerekçenin yukarıya aktarılan kısmı madenlerin 1985 yılındaki 
halini ortaya koymaktadır. 

Potansiyeli bilinen 40 - 50 bin sahanın varlığı, ancak bunla-
rın sadece 5000’inin faal durumda olduğu, mevcut Yasanın 
uygulanmasında güçlük çekildiği, devlet’in yükümlülüklerinin 
asgari düzeye indirileceği, hak sahipleri ile idarenin yetki ve 
sorumluluklarına kesinlik getirileceği, beyan usulü, teşvik 
tedbirleri, üretimde istikrarın sağlanması, gerekçenin ana baş-
lıklarını oluşturmaktadır. 

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

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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İdare Hukukunda, idarenin yaptığı her türlü eylem ve işlem, 
hukuka uygunluk karinesi taşır, ilkesine 3213 sayılı Maden 
Yasası istisna getirmiştir. 3213 sayılı Yasanın 10’uncu maddesi 
ilk fıkrası; madencilik faaliyetlerinin bu Yasa hükümlerine 
göre devamı süresince teknik ve mali konularda yapılan yazılı 
beyanlar ile yetkili kişilerce tanzim edilen raporlar doğru kabul 
edilir, şeklindedir. Yasanın bu hükmüne göre beyan esas kabul 
edilecek, beyanın doğru olmadığının ispatı idareye düşecektir. 

3213 sayılı Yasanın yürürlüğü ile maden başvuruları ücretsiz 
kabul edilmiş, bu uygulama beraberinde sakıncalar da getir-
miştir. Bazı madenciler bir günde yüzlerce başvuru yapmış, 
bunun üzerine o tarihte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, çok 
sayıda ücretsiz başvuruyu önleyebilmek için, başvuru alanının 
%10’u kadar teminat yatırılmadan, başvuruların kabul edilme-
yeceği uygulamasına gitmiştir. 

Daha önce 1/25000 ölçekli haritalara göre ve maden cinsine 
göre kabul edilen başvuruların, 3213 sayılı Yasa ile koordinat sis-
temi ve tek maden olarak yapılmasının sonucu, başvurular kısa 
sürede sonuçlanamamıştır. 1985 - 1987 yılları arası, idare için çok 
zor geçen yıllardır. 3213 sayılı Yasa ile hem başvuru sistemi hem 
Yasa kökten değişmiştir. 1986 ile 1987 yılları arasında Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünde teknik eleman olarak bir Maden 
Mühendisi, dört Jeoloji Mühendisi, dört topograf vardır. 

3213 sayılı Yasanın getirdiği en büyük ve en olumlu değişiklikler-
den birisi de, 1317 (1901) Tarihli Taşocakları Nizamnamesi hüküm-
lerine göre İl Özel İdarelerince ruhsatlandırılan mermer sahalarının, 
3213 sayılı Maden Yasasına tabi hale gelmesidir. 3213 sayılı Yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihte, ülke genelinde tüm mermer üretiminin 
40.000 m3 olarak hesaplandığı düşünüldüğünde, bugün geli-
nen noktanın 3213 sayılı Yasanın eseri olduğu kolayca anlaşılır. 
Taşocakları Nizamnamesine göre verilen ruhsatların kısa sürelerle 
ihale edilmesi ruhsat güvencesini ortadan kaldırmakta idi. Mermer 
ruhsatlarının Maden Yasasına tabi olması ruhsat güvencesini getir-
miş ve ruhsat sahiplerinin yatırımlarının önünü açmıştır.

5177 sayılı Yasa ile 1317 (1901) tarihli Taşocakları Nizamnamesi 
yürürlükten kaldırılmış, Nizamnameye göre verilen maddeler 
de Maden Yasasına tabi hale gelmiştir. Kaba inşaat malzeme-
leri olarak adlandırılan bu maddeler Maden Yasasında grup-
landırılmış, maden olarak kabul edilmiş ancak bu maddelere 
özgü ayrıksı hükümler getirilmiştir. Özellikle şehir merkezine 
ve yerleşim yerine yakın taş ocağı maddelerine getirilen kısıt-
lamaların ayrı bir yasal çerçevede ele alınmaması sonucu diğer 
madenleri de bu kısıtlamaların etkilediği tartışmasızdır.

5177 sayılı Yasa ile getirilen zorunlu izin müessesesi, 5995 sayılı 
Yasa ile daha da ağırlaştırılmış ve zorunlu izinleri üç yılda alma-
yan ya da alamayan işletme ruhsatlarının iptali öngörülmüştür. 
Daha önceki yazılarımızda bu konunun üzerinde detaylı olarak 
durulduğundan burada konuya yeniden girmek istemiyoruz. 

3213 sayılı Yasa ile verilen ruhsatların çokluğu övünç kaynağı 
iken, 5177 sayılı Yasanın yürürlüğünden sonra ne kadar fazla 

ruhsat iptal edildiği, 5177 sayılı 
Yasanın başarısı olarak ifade 
edilmiştir. Yetkililer; madenci-
likte nicelikten ziyade niteliğe 
önem verileceği, daha az 
ruhsat ve daha fazla sermaye 
ile üretimlerin artırılarak, 
verimliliğin sağlanacağını ileri 
sürmüşlerdir. Böylece yürür-
lükteki Yasa ile bir maden 
ruhsatının mevzuat karşısında 
iptalinin önlenmesi oldukça 
zor hale gelmiştir.

Zorunlu izinler dışında, bazı illerde işletme izni verilebilmesi için 
valilik uygun görüşünün aranması, kısıtlı alanlar gibi engelleyici 
uygulamaya gidilmiştir. En önemlisi ise 16.06.2012 gün 28325 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/15 
sayılı Başbakanlık Genelgesidir. Maden Yasası uyarınca yapılan 
başvuruların Yasaya uygunluğu yetmemekte, konu hakkında 
Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığından 
görüş sorulmaktadır. Söz konusu Başkanlığın ruhsat verilip 
verilmemesi konusunda hangi kıstasları esas aldığı ya da hangi 
mevzuat çerçevesinde konuyu incelediği bilinmemekte, sadece 
uygun ya da uygun değil görüşü verilmektedir. Görüşe sadece 
ruhsat verilmesi aşamasında başvurulmamakta, ruhsat devri, 
işletme izin alanının hazine arazisi olması durumu, temdit işlem-
lerinde de başvurulmaktadır. Konu sadece Maden Yasası ile de 
sınırlı tutulmamakta; mera tahsisi, orman izni gibi hallerde de 
Başbakanlıktan görüş istenmektedir. 

Yasada öngörülmeyen uygulamaların yürürlüğe konması, bu 
sektöre olan ilgiyi azaltacaktır. Ruhsat fazlasını eritmenin yolu, 
mevcut ruhsatlarda ruhsat güvencesini azaltacak ya da ortadan 
kaldıracak şekilde olmamalıdır. İşletme ruhsatlarına ruhsat süresi 
genelde on yıl olarak verilmektedir. On yıl sonunda ruhsat tem-
ditlerinin olumlu olarak sonuçlanmasını beklemek bu günkü 
uygulamalara bakıldığında zordur. Ruhsat işlemlerinin deva-
mında harç eksikliği bile işlemlerin durmasına sebep olmaktadır. 

Soma felaketinden sonra Ermenek’te de aynı durum yaşanmıştır. 
Maden kazalarını önlemenin tek yolu bu sahaların çok sıkı deneti-
minin yapılmasından geçer. Mevzuata göre bu işi yapacak olanlar 
da bellidir. Çalışma yapılan sahanın muhtelif yerlerine tabela asıl-
masıyla emniyet tedbirlerinin alındığını düşünmek hatadır. 

Madende çalışacak kişi; dışarıda işsizlik garanti, madende ölüm ihti-
mal düşüncesindedir. Bir yer altı kömür madeninde çalışan Maden 
Teknikerinin, Nisan 2014 maaş bordrosunda eline geçen net mik-
tar, 1.038,61 liradır. Bu kişi, haftanın altı günü yer altı ocağına girmiş, 
bir hafta da Pazar günü tam mesai yapmıştır. Mali mükellefiyetlerin 
artırılmasının, ücretlere yansıdığını bu örnek somutlaştırmaktadır.  

Maden kazalarında yaşadığımız acı büyüktür. Bu kazaların bir 
daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin gecikmeksizin 
alınması da en büyük dileğimizdir. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

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

Eki. 2014 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

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

Eki. 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

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

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

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

Eki. 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

13.Kas.14 Altın 1141,00 -4,73 1197,70 USD / tr. oz

13.Kas.14 Gümüş 15,42 -21,61 19,67 USD / tr. oz

13.Kas.14 Platinyum 1208,00 -11,63 1367,00 USD / tr. oz

13.Kas.14 Rodyum 1280,00 21,90 1050,00 USD / tr. oz

13.Kas.14 Palladyum 760,00 6,74 712,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim London M

etal Exchange

13.Kas.14 Aluminyum 2038,00 15,08 1771,00 USD / ton

13.Kas.14 Bakır 6646,00 -10,03 7387,00 USD / ton

13.Kas.14 Çinko 2219,00 5,42 2105,00 USD / ton

13.Kas.14 Kalay 19540,00 -14,30 22800,00 USD / ton

13.Kas.14 Kurşun 1975,00 -11,83 2240,00 USD / ton

13.Kas.14 Nikel 14980,00 6,89 14015,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2013)
Birim

N
orthernM

iner

13.Kas.14 Antimuan 9100,00 -3,19 9400,00 USD / ton

13.Kas.14 Bizmut 12,60 41,57 8,90 USD / lb.

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

13.Kas.14 İridyum 540,00 30,12 415,00 USD / tr. oz

13.Kas.14 Kadmiyum 0,95 2,15 0,93 USD / lb.

13.Kas.14 Kobalt 14,90 19,20 12,50 USD / lb.

13.Kas.14 Magnezyum 2500,00 -13,79 2900,00 USD / ton

LM
E

13.Kas.14 Manganez 2300,00 -2,13 2350,00 USD / ton

13.Kas.14 Molibden 21000,00 -17,00 25300,00 USD / ton

13.Kas.14 Rutenyum 58,00 1,75 57,00 USD / tr. oz

13.Kas.14 Selenyum 26,00 -7,14 28,00 USD / lb.

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

U
XC

13.Kas.14 Tungsten 350,00 -10,26 390,00 USD / ton

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

13.Kas.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 13.11.2014

IHLAS 0,42 0,3 -28,57 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 7,18 1,43 -80,08 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,12 1,65 -47,12 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,15 2,93 36,28 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 25,90 29,45 13,71 İZOCAM AŞ

KCHOL 8,80 11,75 33,52 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 248,00 249,50 0,60 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 2,42 1,76 -27,27 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 22,20 13,3 -40,09 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,91 2,79 46,07 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 3,38 2,88 -14,79 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,06 2,33 119,81 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,05 3,55 73,17 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,71 0,53 -25,35 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,26 5,02 17,84 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 9,22 9,69 5,10 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,92 4,01 -18,50 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,97 3,15 6,06 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,72 3,38 24,26 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,60 4,16 60,00 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,54 3,03 19,29 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,96 4,66 -21,81 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 0,78 1,04 33,33 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2013 13.11.2014

ADANA 3,61 5,25 45,43 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,57 3,63 41,25 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,56 0,68 21,43 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 53,50 53,7 0,37 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 11,80 14,00 18,64 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 14,45 15,6 7,96 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 1,92 1,86 -3,13 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 27,70 28,35 2,35 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 2,47 4,35 76,11 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

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

BTCIM 5,66 6,82 20,49 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,13 5,34 29,30 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,16 3,81 20,57 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,71 0,75 5,63 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,11 1,73 55,86 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 11,40 15,65 37,28 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 32,70 31,3 -4,28 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 6,04 8,14 34,77 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 5,96 7,8 30,87 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,74 3,63 32,48 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,58 4,57 77,13 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 47,60 58,00 21,85 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,28 4,21 -1,64 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

1 - 5 Aralık Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenlşiği Konferan-
sı 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, 
Ankara, demosfuar.com.tr

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

18 - 19 Mart 14. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz (TUROGE) Konferan-
sı, 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 Kong-
resi 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

27 - 29 Ağustos 2. Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 
İstanbul, www.tunnelexpoturkey.com

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

8 - 9 Ekim 1. Mezopotamya Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
Sempozyumu, Diyarbakır, www.maden.org.tr/etkinlikler/mzp/

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

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, 
Kongo Cumhuriyeti ciemcongo.com

27 - 29 Nisan Kömür Hazırlama Konferansı 2015 (Coal Prep 2015 
Conference) Lexington, ABD www.coalprepshow.com

4 - 5 Mayıs 3. Uluslararası Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir 
Gelişme Konferansı (3rd International Conference on CSR and Sus-
tainable Development) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 
www.serd.org.in/csr2015/ 

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

27 - 28 Mayıs AIMS 2015 - 5. Uluslararası Maden Kaynakları ve 
Geliştirme Sempozyumu (AIMS 2015 - 5th International Symposium - 
Mineral Resources and Mine Development) Aachen, Almanya 
www.aims.rwth-aachen.de 

1 - 2 Haziran Dünya Kaynakları Fuarı Asya Pasifik (World Resources 
Forum Asia Pacific) Sydney, New South Wales, Avustralya 
www.wrfasiapacific2015.net 

1 - 3 Haziran Maden Kapatma (Mine Closure 2015) Vancouver, Kana-
da, mineclosure2015.com

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

10 - 15 Haziran Bilgisayarlı Modelleme '15 (Computational Modelling 
'15) Falmouth, İngiltere www.min-eng.com/modelling15/ 

11 - 12 Haziran Fiziksel Ayırma '15 (Physical Separation '15) Fal-
mouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation15/ 

16 - 19 Kasım Flotasyon '15 (Flotation 2015) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/flotation15/ 

2016
11 - 14 Nisan Öğütme '16 (Communition '16) Cape Town, Güney 
Afrika www.min-eng.com/comminution16/

20 - 22 Haziran BiyoHidroMetalurji '16 (Biohydrometallurgy '16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/biohydromet16/ 

23 - 24 Haziran Sürdürülebilir Madencilik '16 (Sustainable Minerals '16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/sustainableminerals16/ 



Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 

22-24 OCAK 2015

Expo thermalGeo
2. JEOTERMAL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

VE EKİPMANLARI FUARI

CONGRESIUM ANKARA - TURKEY

.
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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
17, 122 ABB Türkiye / abb.com.tr

43 Ada Mühendislik / adataahhut.com

99 Altınbilek / abms.com.tr

91 Ant Group / antgroup.com.tr

23 Agrevis / agrevis.com

135 Argetest / argetest.com

34, 35 AutoDesk / autodesk.com.tr

65, 109 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

5, 9, 66, 67 Barkom / barkomltd.com

39 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

Ön Kapak İçi Castrol / castrol.com.tr

55 Cleanair Technology / cleanairfans.com

75 Çayeli Bakır / first-quantum.com

27 Daniels Company / daniels-wv.com

143 Demos Fuarcılık / demosfuar.com.tr

129 DMT / dmt.de

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

33 Draeger / draeger.com.tr

Sayfa Firma
77 ECS Kimya / ecskimya.com

131 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

53 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

81 Esit Elektronik / esit.com.tr

107 FKK / fkk.com.tr

21 GMS / globalmagnetgroup.com

83 Haus / haus.com.tr

19 InterGEO / intergeoservices.com.tr

103 İntermobil / intermobil.com.tr

63 Karma Makina / karmamakina.com

47 Kayen Sondaj / kayensondaj.com

97 Ketmak / ketmak.com

121 Labris / labris.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Martin / martin-eng.com.tr

59 Metrans / metrans.com.tr

11 Metso / metso.com

125 MineRP / minerpsolutions.com

71 Minerva Müh. / minervamuhendislik.com

Sayfa Firma
117 New Wisdom / wisdom.hk

85 Otkonsaş / otkonsas.com

51 Pena Maden / penamaden.com

31 Petrofer / petrofer.com.tr

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

29 Putzmeister / putzmeister.com.tr

111 Ridgid / ridgid.eu

Ön Kapak, 127 Sandvik / sandvik.com

25 Securitas / securitas.com.tr

61 Shell / shell.com.tr

133 Sika / sika.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

57 SRK Danışmanlık / srkturkiye.com

93 Süzerteks / suzerteks.com.tr

115 Victaulic / victaulic.com

7 Weir Minerals / weirminerals.com

89 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

87 Yünel / yunel.com

41 Zitron / zitron.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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