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Bu Ay
2013 yılında, Atlas Copco
sondaj ekipmanları bölümünün
Türkiye genelinde bayiliğini
yapmak üzere kurulan Kayen
Sondaj, saha operasyonlarında
aktif olarak rol almış teknik
uzmanlardan meydana gelen bir
oluşum. Madencilik sektörüne
uluslararası tecrübeyle 7/24
profesyonel hizmet sunmak
amacıyla çalışan Kayen Sondaj,
kısa sürede sondaj ekipmanları
sektöründe kaliteyi yukarıya
taşıdı.sunmak amacıyla çalışan
Kayen Sondaj, kısa sürede
sondaj ekipmanları sektöründe
kaliteyi yukarıya taşıdı.
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Madenlerde İş Ka

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.

Editörden
www.madencilik-turkiye.com

Türkiye - Potansiyeli Keşfet
Onur Aydın | onur@madencilik-turkiye.com | twitter.com/OnurMadenTR

Ülkemizde madencilikte yerli sermayenin artması ve güçlenmesi en büyük temennimdir. Ancak
yabancı sermayenin, en başta iş güvenliği standartları, yeni teknolojileri / teknikleri getirmesi ve
yaygınlaştırması, madenlerin bulunabilmesi için riske atılacak sermayeyi bulması ve harcaması,
bu ülkede var olmaları için önemli nedenlerdendir. 80’lerden bu yana gördüğümüz üzere yabancı
sermayeli şirketler, yerli şirketlere örnek olmuş, standartların yükselmesine sebebiyet vermişlerdir.
Ancak 2012 Haziran ayına gelindiğinde, ülke yöneticilerimizin aldığı bazı kararlardan tüm
madencilik sektörü derinden etkilenmiş, ortaya çıkan durgunluğun ardından özellikle bir
kısım yabancı sermayeli şirketler ülkemizden çekilmek ya da projelerini askıya almak durumunda kalmışlardır. Alınan bu kararlardan en çok arama sektörü etkilendiği için ülkemizden
ilk etapta “junior” tabir edilen öncü arama şirketleri çekilmeye başlamıştır. Bilindiği gibi
bu tür arama şirketleri, yaptıkları keşif ve geliştirme çalışmaları ile geleceğin madenlerinin
temellerini atmaktadırlar. Bu yüzden varlıkları son derece önemlidir.
Tabi arama şirketlerinin faaliyetlerini maden fiyatları da önemli oranda etkilemektedir
ancak ülkemizdeki maden potansiyelinin, maden fiyatlarının düşük seyrettiği dönemlerde
bile cazip olduğuna inananlardanım!
Yabancı arama şirketlerinin ülkemizdeki faaliyetlerini durdurması ve/veya ülkemizden
çekilmeleri, gerek kote oldukları borsalara sundukları raporlar ile gerekse bağımsız araştırma
kuruluşlarının yaptığı çalışmalar ile dünya genelinde kısa süre içerisinde duyulmaktadır.
Bunun bir örneği, Kanada merkezli politik araştırma kuruluşu The Fraser Institute tarafından
Mart 2014 tarihinde yayınlanan “2013 Survey of Mining Companies/2013 Maden Şirketleri
Araştırması” raporuna ülkemiz madencilik sektörü hakkında verilen şu görüşlerdir:
“Mevcut kanunların dışında bir girişim ile yeni ruhsat başvuruları, ruhsat devirleri, sondaj
izinleri doğrudan başbakanlık ofisine bağlandı. Bu yüzden maden arama faaliyetleri
Türkiye’de bir bekleme dönemine girdi.” (Bir maden arama şirketi)
“Siyasi değişimin neden olduğu izin problemleri yüzünden, kurallara tamamen uygun büyük
bir maden geliştirme projesi sona erdi. İzinlerde yaşanan gecikmeler, maden ruhsatlarının
iptal edilmesine neden oluyor.” (Bir üretici firma danışmanı)
Bu görüşler, 2012/15 Genelgesi’nin üzerinden yaklaşık 1 yıl kadar geçtiği bir dönemde
verilmiştir. Ocak 2015’e gelindiğinde, yaklaşık 2,5 yıldır Genelge’nin olumsuz etkilerinin
devam ettiğine şahit oluyoruz. 2015 itibariyle, izin süreçlerinde yaşanan gecikmeleri
mali olarak kaldırabilen şirketler çalışmalarına dar bir koridorda devam ediyorlar. Ancak
projelerini durduran ve ülkemizden çekilen şirket sayısı hiç de az değil.
İlgili raporda yer alan bu düşünceleri yorumsuz olarak sizlere sunarken, mevcut maden
potansiyelimiz ve bu potansiyeli ekonomiye kazandırmaktaki ihtiyacımız göz önüne
alındığında yerli yatırımların artmasının, bunun yanında yabancı sermayenin de önemli
ve gerekli olduğunu hatırlıyorum. Yukarıda yer verdiğim değerlendirmeleri ülkem için
gerçekten üzücü bulsam da, herkesin kendisini yatırımcının yerine koyarak yazılanları
değerlendirmesi halinde, bunlara hak verileceğinin de ortada olduğu görülüyor.
Ülkemiz, son yıllarda yabancı sermayeye kapılarını sonuna kadar açmıştır. Ancak kapıların açılması,
yatırım ortamının sorunsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Maden sektörümüzde yatırımların artması için atılması gereken pek çok adım bulunuyor. Bu adımlar atılmadığı ve sağlıklı bir
yatırım ortamı sağlanamadığı takdirde, şu an Ekonomi Bakanlığının web sitesinde yazan “Turkey
- Discover the Potential/Türkiye - Potansiyeli Keşfet” davetinin maalesef anlamı kalmıyor.
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Koza, Himmetdede Projesi
İçin Yasal Yollara Başvuracak
Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Himmetdede Projesiyle ilgili tüm yasal yükümlülükler
yerine getirilmesine rağmen ‘Geçici Faaliyet Belgesi’ verilmemesi nedeniyle yasal yollara başvurma kararı alındığı
bildirildi. Himmetdede Projesi’nin son 12 yıl içerisinde
Türkiye'de keşfedilmiş ve işletme haline getirilmiş ilk ve
tek altın madeni projesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğinin
altı çizildi. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“09.06.2014 tarihinde dosya tekemmül etmesine ve tüm
yasal işlemlerin yerine getirilmiş olmasına rağmen bugüne
kadar geçici faaliyet belgesi tarafımıza verilmemiştir.
Mevzuatın aradığı bütün şartları yerine getirmemize rağmen Bakanlık tarafından geçici faaliyet belgesinin yasal
kriterlerin dışında hareket ederek verilmemesi nedeniyle Himmetdede projesinde üretime geçilememiştir.
17.12.2013 tarihli Ekonomi Bakanlığı belgesine ve işletmemizin üretim planlarına göre yıllık altınüretimi 2,8 tondur.
Uluslararası piyasada belirlenen ortalama altın fiyatlarına
göre bu üretim yaklaşık 120 milyon Amerikan Dolarıdır.
Bakanlıkca, hiçbir gerekçe gösterilmeden Geçici Faaliyet
Belgesi'nin verilmemesi sebebiyle projede üretime geçilememesi, aylık yaklaşık 10 milyon Amerikan Doları üretim kaybı
oluştuğu gibi, aylık yaklaşık 1 milyon Amerikan Doları personel
ve bakım giderleri ödenmektedir.Bunun yanında Ekonomi
Bakanlığı'nın 17.12.2013 tarihli belgesine ve Şirketimizin üretim planlarına göre 300 kişilik ek istihdam sağlayan projenin çalışamaması
nedeniyle tüm personel işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bakanlığın sebepsiz bir şekilde Geçici Faaliyet Belgesi'ni vermemesi
nedeniyle Şirketimizin uğradığı kayıp yanında devletin de üretim yapılamaması nedeniyle milyonlarca TL vergi ve devlet hakkı kaybı vardır.
Tüm yasal mevzuata uygun olarak ve tüm gerekler yerine getirilerek
tarafımızdan yapılan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun Bakanlık

Kasım 2014

tarafından keyfi ve hukuksuz bir şekilde verilmemesi, Şirketimiz ve
ülke ekonomisi açısından da ekonomik ve sosyal zararlara sebep
olmuştur. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle tüm yasal mevzuata
uygun bir şekilde yapılan Geçici Faaliyet Belgesi başvurumuzun
verilmemesi nedeniyle gerekli yasal yollara başvurulması kararı
alınmıştır.
Bu vesile ile;
Tüm işletmelerimiz Türkiye'de en çok ve hassas denetlenen
işletmelerdir.

••Her

ay ilgili İl Valilikleri tarafından oluşturulan, ilgili Bakanlık

ve kamu temsilcilerinin katıldığı izleme ve denetleme kurulları
tarafından denetlenir. Bu denetlemelerde işletme içinde ve çevresindeki hava, toprak, toz, gürültü, yeraltı ve yerüstü suları kontrol
edilir.

••Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeni imzalamış olduğu İLO Sözleşmesi (Uluslararası İş ve İş Güvenliği Organizasyonu) henüz
yasal mecburiyet olmamasına rağmen 2009 yılından itibaren
şirketimizce uygulanmaktadır. Bu kapsamda iş güvenliğinin de
içinde olduğu İSO -9001, İSO-14001, İSO-18001 sertifikaları alman
kuruluşu olan Tüv Rheinhard'dan alınmış, her yıl da Tüv Rheinhard
tarafından sertifikalar denetlenerek yenilenmektedir.

••Tüm işletmelerimiz MİGEM ve ilgili Bakanlıklar tarafından sıklık ve
hassasiyetle denetlenmektedir.

••Yeraltı ocaklarımız tam mekanizedir. Tüm çalışma noktalarına
araçla rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

••Yeraltı ocaklarımızda çelik ve beton tahkimat kullanılmaktadır.
••Bütün yeraltı ocaklarımızda ilk günden beri tüm personelimize
yetecek kadar yaşam odalarımız vardır.

İşletmelerimiz Avrupa Birliği Madencileri tarafından dünya
madenciliğine "Uygulanabilir En İyi Teknoloji" örneği olarak
gösterilmektedir.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Türkiye'nin ilk ve tek Türk Altın Madencilik
şirketidir.”

Soma’da 2.831 Madenci İşten Çıkartıldı
Soma Kömür İşletmeleri AŞ; işlettiği kömür madenlerinden,
2.181'i facianın meydana geldiği Eynez İşletmesi, 637'si merkez
işletme, 13'ü de şirket personeli olmak üzere toplam 2.831 işçinin
iş akdinin feshedildiğini açıkladı.
Şirket konuyla ilgili olarak kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:
“Eynez kömür madeniyle ilgili olarak TKİ ile şirketimiz arasında
5 yıl önce imzalanmış olan sözleşme 2014 Mayıs ayında sona
ermiştir. Bu sözleşme uyarınca mayıs ayı sonunda iş akitlerinin
sonlanması gereken Eynez madeni işçilerine, üretim durduğu ve
madenlerden gelir elde edilemediği için kazadan bu yana geçen
6 ay için Türkiye İş Kurumu İşsizlik Fonundan ve şirketimiz adına
TKİ kurumundan hak edişlerimizden mahsup edilmek üzere her
ay 2 maaş ödenmiştir. Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin, çalıştırmadığı işçilerin bedelini 6 ay ödemesine rağmen artık ödeyecek
gücü kalmamıştır. Çalışma imkanı bulunmayan bu madenin işçi-
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lerinin sözleşmelerinin yasal olarak da devam ettirilme imkanı
bulunmamaktadır.
Bu madende (Eynez) kalan malzemenin tahliye edilmesi için 400
işçi bir süre daha çalışmaya devam edecektir. Şirketimize bağlı
diğer ocaklarda da işçi sayısında aynı nedenle kısmi bir azaltmaya gidilecek ve toplam işçi sayısı 2.182'ye indirilecektir. İş akdi
feshedilecek işçilerden 637'si merkez ocaktan, 13'ü Soma Kömür
İşletmeleri AŞ'den olacaktır. Eynez madeninden ayrılan işçilerle
birlikte iş akdi feshedilen işçi sayısı 2.831'dir.”

Çamur Vanaları
için Kapsamlı ve
Kanıtlanmış bir
seçim.

Weir Minerals, sektörde en geniş seçenekli
çamur vanalarına sahiptir. Uygulamanız ne
olursa olsun, daima size uygun bir vana
çözümü sunabilmekteyiz. Düşük yatırım
maliyeti ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış
olan Isogate ® çamur vanaları, günümüzde
yüksek aşındırıcı çamur uygulamalarınız için
kanıtlanmış bir seçimdir.
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Minerals
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ISOGATE®
Slurry Valves
Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti. T: +90 216 688 16 06 | F: +90 216 688 13 03
sales.tr@weirminerals.com |
www.weirminerals.com/turkey
ISOGATE is a trademark and/or registered trademark of Weir do Brasil Ltda.

Copyright © 2014 Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved.

Şen Madencilik'in Sahibi Erhan Ortaköylü
Kapattığı Ocakları Hakkında Konuştu

Kasım 2014

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 30 yılı aşkın süredir madencilik sektö-

lanıyordu, gazetelerde bahsediliyordu. Maliye Bakanlığı, 'Çok kazandın'

ründe bulunan iş adamı Erhan Ortaköylü, Soma faciasının ardından, şir-

diyerek belge veriyordu, Enerji Bakanlığı 'Çok ürettin' diye beğeniyordu.

keti bünyesinde bulunan 3 kömür ocağından 2'sini kapattığını, birinde

Ne oldu da burası bu hale geldi?" ifadelerini kullandı.

ise üretime ara verdiğini açıkladı. İHA'dan Bahadır Demirçeviren ve

Sözlerine

Taşkın Sarıca'nın haberine göre; 23 Şubat 2010'da 15, 1 Haziran 2006'da

kazası Türkiye'de madencilik açısından bir milad oldu. Basın yayıncılar yük-

da 17 madencisini grizu patlamasına kaybeden Erhan Ortaköylü'nün

sek maden mühendisi oldu. Program yapanlar yüksek maden mühendisi.

kararında Soma maden faciası etkili oldu. Soma'da yaşanan ve 301

Naklen yayın yaptılar, her gün bu konuyu işlediler. Ben işlenmesin demiyo-

madencinin hayatını kaybettiği kazadan sonra çok düşündüğünü

rum, Türk milleti bilgilensin ama bundan ders çıkarılması lazım. Türkiye'de

söyleyen Erhan Ortaköylü, "Sözün kısası korktum" dedi. Türkiye'de sek-

bu şartlar altında yer altı kömür madenciliği yapılması artık imkansız. Ben

törde olmayanların sektör için kanun yaptığını vurgulayan Ortaköylü,

bu dersi çıkardım. Oyun oynarken kural değişmez, kuralı baştan koyarsınız.

bazı gazetecilere de tepki göstererek bazı ünlü isimlere 'yüksek maden

Bir gün içinde ücretleri iki katına çıkartacaksınız. Bugün sadece bende

mühendisi' benzetmesinde bulundu.

değil, hiçbir maden işletmesinde asgari ücretle çalışan maden işçisi bula-

Ortaköylü, sektörü artıları ve eksileri ile birlikte değerlendirerek, "Sessiz

mazsınız. Ayrıca, bir üniversite hocası haricinde bu işi bilerek konuşan

sedasız bir cumartesi günü karar verdim. İşletme müdürünü çağırdım.

kimseye rastlamadım. Soma'da kazanın 5. saatinde tamamen hayali ocak

Kendisine talimat verdim. İçeriden alabildiğin malzemeyi al, ben gelip

planları ya da, 'İnşallah şöyledir' diyerek ocak planları çizdiler. Sözün kısası

işçilerle konuşacağım dedim. 'Teçhizatlardan sökebildiğinizi sökün'

korktum" dedi.

şeklinde talimat verdim. Yer altı kömür işletmeleri, bir fabrika değil, bir

İşçilerinin kendisini sürekli olarak aradığını ve madenin akıbetini sordu-

kahvehane değil, çok farklı bir dünya. İşçilerimiz şaşkın ve üzgündü.

ğunu söyleyen Erhan Ortaköylü, "Türk madencisi kendisine çok güveniyor.

3 gün içinde, senelerce emek verdiğimiz, içeride de 2 yıl bize yetecek

Bazen bilinçli güveniyor, bazen bilinçsiz güveniyor. Siz ne kadar aletler

kömür olmasına rağmen bir hafta içinde ocağımızı söktük ve kapattık.

alırsanız alın. Mesela yer altına dinamit özel cihazlarla patlatılır. Adamın

İşçilerimiz şaşkındı çünkü diğer işletmemiz çalışıyordu.

belinde 4 bin avroluk cihaz var. Adam gene de pille patlatmaya çalışıyor.

Tüm işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını da ödedim. Arkadaşlarımızın

Adam alışmış. Her şeyin başı eğitim. Eğitiyorsunuz, bu kadar eğitiyorsunuz.

kıdem tazminatlarını hemen ödeyince çok fazla bir tepki de görmedik.

İşçilerimiz, işletmenin kapandığı konusunda inançlı değiller. Ocakların

Yasalar da 6-8 ay onlara işsizlik tazminatı veriyor. Şapkayı önüme tekrar

kapandığına inanmıyorlar, inanmak istemiyorlar. Birçok işçimiz ocak

koydum. Ünlü bazı gazeteciler var, onlar daha iyi madenci, onlar bu işi

kapanınca Bursa Karacabey bölgesine göçtü, bir kısmı Çanakkale'nin

daha iyi biliyorlar. Hiç kimsenin olmasını istemediği Ermenek maden

Çan tarafına göçtü. Daha önce, 'Kurban Bayramı'ndan önce açılacak' diye

kazası ile karşıya karşıya kaldık. İçeride işçilerimiz var. Görüyorum ki,

bir söylenti yaydılar, şimdi de duyuyorum yılbaşından sonra açılacak diye

maden işçilerinin anneleri, babaları, ayakkabıları, bunlar gündemde

konuşuyorlarmış.

fakat işçilerimiz gitti. Bu işçilerimiz ile ilgili bir meclis araştırması yapıldı mı

Cumartesi günü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nden bir profesör ve 2

bilmiyorum. Biz de 40'a yakın arkadaşımızı defnettik. Onlar bizim şehitle-

doçent geldi. Bu üretime ara verdiğimiz madende incelemelerde bulundu-

rimizdir. Bu aşamada yatırımda bulunduk ve üretim aşamasına geçmek

lar. Biz üretime devam etmek istiyoruz ancak şartlar bizi umutlandırmıyor.

üzereyken işçilerimizle anlaşarak üretime ara verdik. Yeni yasal yüküm-

Bu saatten sonra yer altı maden işletmeciliği yapacağımı çok küçük bir

lülükleri de yapmak için şu an 18 işçi ile işletmemiz duruyor. 370 işçi ile

ihtimal olarak görüyorum" açıklamasında bulundu.

yollarımızı ayırdık. Bu arkadaşlarımız ile diyaloglarımız devam ediyor.

2006 ve 2010 yıllarında madeninde meydana gelen kazada 32 işçisini

Bunlar Dursunbey yöresinin insanları, bizim insanlarımız. Bizler bugün

kaybeden ve şehit saydığı bu madencilerinin çocuklarına kendi evladı gibi

bir yerlere gelmişsek işçilerimizin bunda büyük emekleri vardır" dedi.

baktığını belirten Ortaköylü, "Şu an benim 38 tane çocuğum var. Benim

Sektörde 35 yılı geride bıraktığını söyleyen Ortaköylü, facianın

madenimde hayatını kaybetmiş arkadaşlarımın evlatları. Karınca kararınca

yaşandığı Soma'daki maden işletmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

bir vakıf kurmak istedik. Bir dernek çatısında bunu yaptık. Rahmetli dayımı-

Ortaköylü, "35 yılını sektöre vermiş bir iş adamı olarak söylüyorum.

zın anısına Hasan Şen Vakfı olarak bir derneğimiz var. Bu dernekten her ay

Bu böyle devam etmez. Maden sektöründe tüm bileşenler bir araya

öğrencilerimize burs veriyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız. Cebimdeki son

gelmeli. Hiç bu sektörde olmayan kişilerin bu sektör için kanun yap-

kuruşa kadar, bu öğrenci kardeşlerimle paylaşmak için söz verdim. Onlar

maları son derece yanlış. Üniversiteler, madenciler, Enerji Bakanlığı,

okumak istediği sürece ben onları okutacağım" dedi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bunlar bir araya gelecek ve asgari müşterekte birleşecekler.
Herkes eteğindeki taşı dökecek ve sonra madencilik tekrardan başlayacak. Şimdi Soma'da kazanın yaşandığı madenin tarihini kim biliyor?
Burada devlet çalışıyordu, devlet çalışmaktan vazgeçti. Sonra bir özel
sektör geldi, 'Ben burayı yapamam' dedi. İhaleyi almış olmasına rağmen, 'Burada çalışılmaz' diyerek gitti. Bir işletmeci arkadaş geldi, 'Ben
burayı çalıştırırım' dedi. Madencilikte, Enerji Bakanlığına, Maden İşleri
Genel Müdürlüğüne, Türkiye Kömür İşletmelerine karşı sorumlusunuz. Günde 20 bin ton üretim yapan bir firmaydı burası. Bunlar alkış-
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"Soma'da

yaşanan
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294 Maden Sahası İhaleye Açıldı
Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2014 tarihli sayısında yer alan ilana
göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hukuki durumları
sona eren 294 maden sahasını ihale yoluyla aramalara açtı.
9 Şubat - 25 Mart 2015 tarihleri arasında ihaleleri gerçekleştirilecek maden sahalarının 8 adedi I-(B) Grubu, 131 adedi

Aralık 2014

II. Grup maden ve 155 adedi IV. Grup madenden oluşuyor.
Yapılacak ihaleler ile ilgili ayrıntılı bilgilere Maden İşleri
Genel Müdürlüğü (MİGEM) web sitesinden ulaşılabilirken
sahaların taban ihale bedelleri 30 bin lira ile 300 bin lira
arasında değişiyor.

Koza, Kaymaz’da Üretime Yeniden Başlıyor
Koza Altın İşletmeleri, Aralık ayı başından bu yana üretimi
durdurulan Kaymaz İşletmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından geçici faaliyet belgesi alındığını duyurdu. Şirket
tarafından borsaya yapılan açıklamada, söz konusu işletmenin
en kısa sürede olağan faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.

Aralık ayı başında Koza Altın İşletmeleri tarafından yapılan
açıklamada; Kaymaz İşletmesinde üretimin geçici faaliyet
belgesinin verilmediği gerekçesiyle durdurulduğu, bu
durum ile ilgili olarak şirket tarafından İdare Mahkemesi’ne
dava açıldığı açıklanmıştı.

Ermenek’te Son Madencilere de Ulaşıldı
Dünya Madenciler Gününün kutlandığı 4 Aralık günü sabaha
karşı, Ermenek faciasının meydana geldiği ocakta mahsur
kalan son 5 madencinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Böylelikle facianın gerçekleştiği 28 Ekim’den itibaren geçen
38 günde, mahsur kalan madencilerin tümünün cansız
bedenlerine ulaşılmış oldu.
28 Ekim 2014 tarihinde 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 kalmış, 8 madenci ise olay anında kaçarak kurtulmayı başarmıştı. Olayın ardından T.C. Enerji ve

Aralık 2014

Aralık 2014

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik
kazanın yaşandığı madene giderek arama ve kurtarma çalışmalarını olay yerinden takip etmişlerdi. 38 gün boyunca yapılan
tüm çalışmalara rağmen de 18 madenci hayatını kaybetmişti.
Kazanın 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, 11 Aralık’ta
nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Mermer Sektöründe Çinliler Krize Sebep Oldu
Son yıllarda Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri
olarak dikkat çeken, madencilik sektöründe de en önemli
ihracat ayağı olan mermer ve doğal taş sektörü, Çinli
yatırımcıların ülkemizde satın aldığı mermer ocaklarının
ardından kriz yaşamaya başladı. Son 10 yılda hızlı bir
büyüme yaşayan sektörün ihracata bağımlı olması, bugünlerde dengeleri sektör aleyhinde değiştirmeye başladı.
Türkiye’nin mermer üretimi konusunda önemli bölgelerinden birisi olan Akdeniz Bölgesi’nde 100’den fazla mermer ocağının, dünyadaki en büyük mermer tedarikçisi

Çin’li firmalar tarafından satın alındığı belirtiliyor. Özellikle
Antalya, Isparta ve Burdur’da çıkartılan mermeri, blok olarak satın alan Çinli tüccarlar, sektörün kurallarını da belirleme konusunda önemli bir aşama kaydetmiş durumda.
Bu satın almalar konusunda özellikle Akdeniz bölgesinde
yer alan sektör temsilcileri Çin Hükümeti’nin Türk mermer şirketlerinin satın alınması için teşvik ve kredi sağladıklarını da iddia ediyor. Türk şirketleri de bu krizi aşmak
için yollar aramaya devam ediyor.

Elbistan için Katarlı Firma ile Görüşme Yapılıyor
Afşin - Elbistan Kömür Havzası’nın kullanımını ve bölgeye termik santral yapılmasını içeren yaklaşık 14 milyar
dolarlık dev yatırım için Katarlı Nebras Enerji şirketi ile
Türk yetkililer arasında müzakereler devam ediyor.
Katar’da yayınlanan Şark Gazetesi’nde yer alan habere
göre; Nebras Enerji CEO’su Halid Muhammed Culu,
bu alandaki projelerin yatırım ve büyüklük cinsinden
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en büyüğü olduğu için önem arz ettiğini, projenin,
üzerinde onlarca yıl çalışılması gereken uzun soluklu
bir proje olduğunu belirtti. Proje kapsamında Afşin ve
Elbistan’daki kömür madenleri geliştirilerek çıkarılacak
kömürle 4.500 Mw’lık yeni elektrik santralinin inşa edilmesi planlanıyor.

Performansı
sizin
kriterlerinize
göre
tanımlıyoruz.

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

Ali Kahyaoğlu: Madencilik
Sektöründe Bir Sınıflandırma Yapmak Şart
Madencilik sektöründe bir sınıflandırma yapmanın şart
olduğunu söyleyen İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, “Yasa taslağında cezai şartlar olağanüstü ağırlaştırılıyor. Kimse güvenlik tedbirleri alınmasın demiyor ama artık madenciliği 1’e,
2’ye değil, 5’e, 6’ya bölmek gerek. Yaptırımlar da buna göre
belirlenmeli” diye konuştu.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu, 4
Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya gelirken
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, Başkan Yardımcısı
Hasan Hüsnü Ayvacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yüce
basının sorularını yanıtladı.
Kahyaoğlu, Türkiye’de madenciliği Soma ve Ermenek öncesi
ile sonrası olarak ayırmak gerektiğine vurgu yaparak başladığı konuşmasına “Artık eskisi gibi madencilik yapamayız.
Güvenlik kurallarını önemsemeyen işçi; işçiye toleranslı
davranan patron ya da mühendisin olma şansı kalmadı.
Patronun eline kırbaç alıp işçiyi eğitmeye çalışması mümkün değil. Herkes hayatın değerini bilmek zorunda. Böyle
olursa alacağınız tedbirler de daha yerini bulacaktır. Artık
profesyonelce bu işe bakmayan firmaların hayatta kalma
şansı olmayacak. Ya yapıları gereği kurallara uymamayı sürdürecekler. Ya da maddi güçleri yetmeyecek. Çünkü bundan böyle eline bir tabanca, bir kompresör alıp ocakçılık
yapanların dönemi kapanıyor.” sözleriyle devam etti.
Yasa taslağında cezai şartların olağanüstü ağırlaştırılacağını belirten Ali Kahyaoğlu, “Tam da burada madencilikte
bir sınıflandırmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.
Madenciliği 1’e, 2’ye değil, 5’e, 6’ya bölmek lazım. Bugün
yer altı madenciliği denince akla sadece kömür gelmemeli. Kömürde grizu, sel tehlikesi olabiliyor ama krom,
bor, bakır da var. Kömüre yaşam odası şart ama belki krom
ocağına yaşam odası gerekmeyecek. Ya da daha ekstra bir
şey istenecek. Yönetmelikleri parlamento çıkarıyor ama
altını bürokratlar dolduruyor. Adam hayatında hiç ocak görmediyse bunun yorumunu nasıl yapacak? Önce ocakta çalışan binlerce kişi arasından akil insanlar seç ve fikir alışverişi

yap! Aşağıda neler oluyor? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz?
Sektördeki insanlarla konuş! Daha sonra topla mühendisleri onlara sor! Böyle olduğu takdirde hazırladığın raporlar
daha gerçeği yansıtır olacaktır. İspanya ve İtalya’daki ocaklarda kademeleri sıfırlıyorlar. Bizde sıfırlayamazsın ‘yeniden
bir kepçenin hareket edebileceği kadar yer açacaksın’
diyorlar. Her kademe arası 6 metre aralık bırakacaksın.
Bizde 11 metre kademeler var. Bugüne kadar çalıştıran ve
5-6 kademe yapan ocaklar bulunuyor. Kademenin boyu 11
metre. Büyük bir ocağı düşünün, üzerine sıfırdan yeni bir
ocak açar gibi kademe açacağım. Bu çok büyük bir maliyet.
Sadece bu yüzden sektörü bırakmak zorunda olacaklar çıkacaktır. Taslak, hayatiyet kazanmadan bu işi bilen insanlarla
konuşulması gerekir. Bu taslak yürürlüğe girerse, maden
işi yapanların %50’si yok olur gider demiştim. Gerçekten
%50’lik bir bölüm bu işi bırakabilir. Kömür ocakları satılıyor.
Adam kömürden çıkmak istiyor, çünkü bir kaza olsa, adamı
idama götürürler. İzinleri bir şekilde çözebiliriz. Ama gerçek
sorun çok daha büyük.” şeklinde konuştu.
Ali Kahyaoğlu, konuşmasının son bölümünü ihracat rakamlarına ayırırken şu ifadeleri kullandı: “İhracatın artmasında
ocakta çalışan kardeşlerimizin çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Onlara minnet borçluyuz. Bu sektör kalkınacaksa
onlarla kalkınacak” diye konuşan Kahyaoğlu, ihracat rakamlarını da şöyle değerlendirdi: “Maden ihracatı Ocak ayına
artışla başlamış. Nisanda artmış ve diğer bütün aylarda
düşüş gösteriyor. Artış aylarından ocak, geçen yıldan,
nisanda ise sezon başladığı için artmış olabilir. Toplam %1819 civarlarında olacak gibi gözüküyor. 2008 yılında yaşamıştık bu da ikinci düşüş oluyor. Güzel bir şey değil, tedbir
almak lazım. Bu ay ülke ihracatı da %6.4 düştü. Buna iyi
bakmak gerekir, Irak ve Suriye ile sorunlar yaşanıyor. Çin’de
bizim sıkıntımız var. Peki diğer bölgelerde sıkıntı ne, onu
incelemek lazım. Kasım ayında doğaltaşta çok daha fazla
düşüş var. Geçen yıla çok yakın bir rakamla kapatacağımızı
sanıyorum. Sadece artış olmayacak gibi gözüküyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ILO Sözleşmesi'nin
Onaylandığı 6580 Sayılı Kanun'u Onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO)'nün maden işyerlerinde güvenlik
ve sağlık konusundaki sözleşmesini onaylayan kanunun da arasında bulunduğu 9 kanunu onayladı. 4 Aralık
Madenciler Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan 6580 sayılı "176
Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" özellikle Soma ve Ermenek maden kazalarının ardından gündemde uzun süre yer almıştı.
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Maden güvenliği konusunda uluslararası bir sözleşme
olan ILO 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi, işverenin maden iş yerlerinde güvenlik ve sağlığa ilişkin risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesine yönelik tedbirleri almasını öngörüyor. Sözleşmeyle
gelen bir diğer önemli gelişme ise işçilere, güvenlik ve
sağlıkla ilgili endişe teşkil eden bir durum oluştuğunda,
inceleme ve denetimlerin yapılmasını talep edebilme
hakkı tanıması olarak gösteriliyor.

Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ve
Taşınmazları İhalesini Çelikler Taahhüt Kazandı
Orhaneli ve Tunçbilek termik santralleri ile Bursa Linyitleri İşletmesi
tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesini, 521 milyon dolarlık teklif ile Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ kazandı.
Özelleştirme İdaresinde gerçekleştirilen ihalede, ilk olarak kapalı
elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda verilen en yüksek teklif 160
milyon dolar olurken daha sonra iki elemeli tur gerçekleştirildi.
Açık artırmada başlangıç tutarı 463 milyon 800 bin dolar

olurken artırım aralığı 100 bin dolar olarak belirlendi. Açık
arttırma, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ ve Çelikler Taahhüt
İnşaat ve Sanayi AŞ arasında devam etti.
Yaklaşık 30 dakika süren ihalenin ardından, en yüksek teklifi
veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ ihaleyi kazandı.
Çelikler Taahhüt, 2012 sonunda düzenlenen Seyitömer Termik
Santral ihalesini de 2,2 milyar dolar teklifi ile kazanmıştı.

Demir Export Taşlıtepe Ek Zenginleştirme Tesisi
İnşaatını 2014 Sonunda Tamamlamayı Hedefliyor
Demir Export’a ait Divriği Demir İşletmesi’nde halihazırda çalışmakta olan iki zenginleştirme tesisine
ek olarak, 2014 Temmuz ayında başlanan Taşlıtepe Ek
Zenginleştirme Tesisi inşaat çalışmalarının yıl sonunda
tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Ana cevher minerali manyetit olup daha az oranda hematit
içeren Sivas-Divriği (Taşlıtepe ve Purunsur) demir cevherleşmesinin, sondaj çalışmaları sonucunda 11,3
milyon ton demir (Fe) içerikli rezerve sahip olduğu
belirlenmişti. Taşlıtepe sahasındaki işletmenin mevcut
150 bin ton yıllık üretim kapasitesi, 2014 yılı sonunda
kurulumu tamamlanacak olan ek zenginleştirme tesisi
ile 400 bin tona çıkacak. Böylece Demir Export, 2015
yılını Divriği Demir İşletmesi’nde 850.000 ton üretim
kapasitesi ile karşılayacak.
Demir Export’a ait Purunsur Demir İşletmesi mücavirinde yer
alan Taşlıtepe sahasının 2013 yılında Ferrocom Madencilik
AŞ’nin satın alınması ile işletme haklarına sahip olunmuş,

Alacer Gold, Çöpler Sülfit
Projesi için ÇED Onayını Aldı
Ülkemizin önemli maden üreticilerinden Alacer Gold,
Erzincan'da yer alan Çöpler Sülfit Projesi için T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED onayını aldığını
duyurdu. Alınan onay, madenin ömrünü 20 yıla ve
üretimi 3,2 milyon onsa çıkarmak için yeni adım oldu.
Alacer CEO’su Rod Antal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ÇED onayı, Çöpler ve Sülfit Projesi için önemli
bir kilometre taşı. Aynı zamanda Türkiye'de madenciliğe
verilen önemin bir göstergesi. Bundan sonra gerekli arazi
kullanım izinlerinin alınması, temel mühendislik ve risk
analiz çalışmalarına başlayacağız. Büyüyen nakit dengesi
ile şirketimiz, Çöpler'in sürdürülebilir bir madencilik operasyonu olmasına odaklanacak.” dedi.
Çöpler Sülfit Projesi Fizibilite Çalışmasına Ait Bazı Bilgiler
Maden ömrü boyunca (Temmuz 2014 - 2034) oksitli ve sülfitli
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rezerv tespit çalışmalarının ardından üretim kapasitesinin arttırılmasına karar verilmişti.
Şirketin Ağaçlandırma Çalışmaları da Devam Ediyor
Demir Export, çevresel performans hedefleri kapsamında,
her sene olduğu gibi bu yıl da Sivas’taki tüm işletmelerinde ağaç dikme faaliyetlerini tamamladı. Kangal Kömür
İşletmesi’nde Demir Export-TEMA ortaklığı ile hayata
geçirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kasım ayı
içinde 45.000 adet meşe fidanı dikildi. Şirketin bölgedeki
diğer maden işletmeleri olan Çetinkaya Demir İşletmesi
ile Divriği Demir İşletmesi’nde de tüm işletme çalışanlarının
katılımıyla toplam 14.400 adet çam, ardıç, akasya, mahlep
ve iğde fidanları dikildi. Fidanların 3.500 adedi işletmelere
yakın olan Pınargözü, Maltepe ve Demirdağ köylerinde
dikilirken, çevre halkı da etkinliğe büyük ilgi gösterdi.
Böylece Demir Export AŞ 2014 ağaçlandırma hedefleri doğrultusunda yaklaşık 60.000 fidanı toprakla buluşturdu.
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cevherler dahil altın üretimi 3,2 milyon ons.
Maden ömrü boyunca tahmini ortalama birim maliyetler:

••Toplam nakit maliyet: 540 dolar/ons
••Her şey dahil sürdürülebilir maliyet: 580 dolar/ons
••Her şey dahil maliyet: 810 dolar/ons (sülfit projesi capex ve maden
rehabilitasyon maliyetleri dahil)

Üretim öncesi sermaye harcaması = 660 milyon dolar
Besleme kapasitesi= 5.000 ton/gün
Sülfit cevherde ortalama altın değerleri= 2,7 g/ton
Altın kazanım oranı= %94
Maden ömrü= 20 yıl
Not: Fizibilite çalışmasında altının ons satış fiyatı 1300 dolar olarak baz alınmıştır.

Aşkale Çimento, Sançim
Bilecik Çimento’yu Satın Alıyor
Sönmez Holding’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Sançim Bilecik
Çimento’nun çoğunluk hisseleri, Aşkale Çimento tarafından satın
alınıyor. İki şirketin satış konusunda anlaştıkları öğrenilirken Rekabet
Kurulundan çıkacak izinle devir işlemi gerçekleştirilmiş olacak.
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez
Sançim Bilecik Çimento’nun satışı için Aşkale Çimento’dan önce
Çimsa ile görüşme yaptıklarına işaret ederek “O görüşmeler sonuca
ermedi. Daha sonra Aşkale ile görüşmeler yürüttük. Kısa sürede
netice alındı. Satış konusunda bir sorun kalmadı. Şimdi, Rekabet
Kurulundan çıkacak izin bekleniyor. Olumsuz bir karar çıkmasını
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beklemiyoruz. Sönmez Holding olarak Adana Yumurtalık’ta bulunan bir tesisimiz var. Tesis faaliyette, ihracata da başladı. Bu tesisin
kapasitesi yılda 2 milyon ton. Dolayısıyla sektörden çıkmıyoruz.
Sançim Bilecik Çimento’yu doğru fiyat verildiği için satma kararı
aldık” ifadesini kullandı.
Beş yıl önce üretime başlayan Sançim Bilecik Çimento’da 300’den
fazla çalışan bulunuyor. Sançim Bilecik Çimento’nun %43’ü Sönmez
Holding’e, %38’i yabancı ortaklı Aunde Teknik AŞ’ye, %10’u E.N.A.
Tekstil AŞ’ye ve %9’u Umut İnşaat AŞ’ye ait. Sançim'i daha önce
Çimsa Çimento’nun 220 milyon dolara satın aldığı açıklanmıştı.

Yırca’daki Kamulaştırma Kararı İptal Edildi
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca mahallesinde yer alan
ve yaklaşık 6.500 zeytin ağacının söküldüğü alanda termik
santral yapılması için Bakanlar Kurulu’nun aldığı acele kamulaştırma kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı veren
Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun kararını da esastan iptal etti.
Bilindiği üzere 7 Kasım 2014 tarihinde, termik santralin yapılacağı Yırca mahallesindeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye
özel güvenlik görevlileri ve iş makineleri ile giren proje sahibi
şirket, yaklaşık 6.500 zeytin ağacını yöre halkının tepkilerine
rağmen kesmişti. Danıştay 6'ncı Dairesi ise kesilen zeytin ağaç-
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larının ardından aynı gün, termik santral yapılacak alan için
geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Danıştay 25 Aralık itibarıyla da bölgede yapılması planlanan termik santral için Bakanlar Kurulu’nun kamulaştırma
kararını esastan iptal etti. Yırca köylülerinin avukatı Deniz
Bayram konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Danıştay 6'ncı
Dairesinin aldığı kararın ardından Bakanlar Kurulu tarafından
alınan karar ile bölge için yapılan kamulaştırma kararının yok
sayıldığını, bundan sonra söz konusu bölgede termik santral yapılamayacağını belirtti.

HEMA Kömür İşletmesi,
500 İşçinin Daha Toplu Çıkışını Gerçekleştirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle madeni kapatma kararı alan HEMA Kömür
İşletmesi'nde 500 işçinin daha toplu çıkışı verildi.
2006 yılından bu yana yıllık ortalama 200 bin ton kömür üretimi yapan ve toplam 8 milyon ton kömür rezervi bulunduğu
belirtilen maden ocağında kalan 300 işçinin de ay sonuna
kadar çıkışının verileceği öğrenildi.
HEMA Kömür İşletmesi, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK)
ile yaşadıkları sorunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda çıkan
torba kanun ile işverenin çalışamaz duruma gelmesinin
ardından işi durdurma kararı almıştı. Belli aralıklarla 850
işçisini çıkaracağını duyuran işveren, iki ayrı grup halinde
150 kişiyi işten çıkarmıştı. Son olarak ise yılbaşından hemen
sonra 500 işçinin daha toplu çıkışını gerçekleştirdi.
Yaşanan işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan
Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, bölgedeki yetkili
siyasetçilerin aktif olarak işin içinde olması gerektiği tespitini yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:
"HEMA ile TTK arasında yaşanan hukuksal bir sorundan
dolayı HEMA, işçilerini çıkarma kararı aldı. Yanlış aksedilmesin bu bir günün meselesi değil, altı aydır devam eden
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bir meseledir. HEMA kademe kademe 480 kişiyi işten
çıkardı. Şu anda 300 kadar işçi çalışmaya devam ediyor.
Hukuksal sorunları eğer çözebilirlerse işten çıkarılanları
tekrar işe alacaklar. Yaşanan sorunlarla ilgili hem muhalefet hem de iktidar milletvekilleri bilgilendirildi. Hepsinin
bu konulardan bilgisi var. Çalışma ve Enerji Bakanlarının
bu konudan bilgisi var. Hatta Zonguldak’ta ki madencilerin genel anlamda sorunlarının çözülmesi için Başbakanın
da talimatı var. Bu konuda çalışma başladı ve Meclise bir
kanun sunuluyor. Bu kanun ile genel anlamda maden işleten şirketlerin sorunları çözülecek. Sorun çözüldüğünde
işletmelerde tekrar eleman alıp çalışmaya devam edeceklerdir. Bölgemizdeki yetkili siyasetçilerin aktif olarak işin
içerisinde olması gerekiyor. Çıkacak olan kanunla ile her iki
tarafın da sorunları tek bir kalemde çözümlenmesi lazım
ki işletmeler tekrar çalışmaya başlayabilsin. Buradaki sorun
sadece Kandilli’nin değil tüm Zonguldak’ı etkiler. Burada
çalışanların yaklaşık 200 kadarı Kandilli’de yaşıyor, diğer
kalan kısım Ereğli ve köylerinden buraya çalışmaya geliyor.
Bizi ekonomik anlamda yüzde 30 etkilerse Ereğli’yi yüzde
70 etkiler. Ereğli bundan ne kadar etkilenir bilemem ama
Kandilli yüzde 30 anlamda küçülür."

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Imerys, S&B Minerals ile Birleşti
Dünyada pek çok endüstriyel ham maddenin üretiminde
lider olan Imerys, bentonit üretiminin lider oyuncularından
S&B Industrial Minerals’ı birleşme yoluyla satın aldı. S&B’nin
hisselerinin tamamının satın alındığı anlaşmanın bedeli 525
milyon euro olarak açıklandı. Ülkemizde de feldspat, kalsit ve
perlit sahaları bulunan Imerys’in S&B’yi bünyesine katması

sonrasında bentonit, perlit ve wollastonit üretiminde de
dünya lideri olacağı belirtildi.
S&B’nin Yunanistan’da bulunan boksit madenlerinin anlaşmanın dışında tutulduğu öğrenilirken, birleşmenin ABD ve
Avrupa rekabet otoritelerinin onayının ardından 2015’te
yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kanada, Dünyanın En Büyük
Bakır - Altın Projesini Onayladı
Kanada Çevre Bakanlığı, 19 Aralık’ta dünyanın en büyük bakır
- altın projesini onayladı.
Seabridge tarafından, 2006'dan beri projenin keşif, mühendislik ve çevre çalışmaları için 176 milyon dolar harcandı. Bu
çalışmalar sonunda 38,2 milyon ons altın, 4,5 milyon ton bakır,
191 milyon ons gümüş ve 96.615 ton molibden rezervi olduğu
sonucuna ulaşıldı.
Seabridge, madeni hem yer altı hem açık işletme olarak planlıyor. Maden üretime geçtiğinde 52 yıl boyunca günde 130.000
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ton cevher üretileceği tahmin ediliyor.
Seabridge, projenin 5 yıl sürecek inşaat periyodunda 1.800
direk, 4.770 dolaylı istihdam sağlayacak. Firma, maden üretime
geçtiğinde de 1.040 kişilik istihdam tahmininde bulunuyor.
İnşaat süresince firma, sahanın bulunduğu British Columbia’da
3,5 milyar dolar, Kanada’da ise 6 milyar dolar harcayacak.
Maden, operasyonu boyunca British Columbia için 400 milyon
dolardan fazla, Kanada içinse 42 milyar dolardan fazla GSYH
oluşturacak.

2014 Yılının En Önemli Birleşmeleri
ve Başarısız Birleşme Girişimleri
2014 yılı ülkemizde olduğu gibi dünyada da madencilik firmaları için zor bir yıl oldu. 2014 yılı önceki yıllara göre daha az
satın almaya sahne olurken, 2015’in satın almalar ve genişlemeler için daha aktif bir yıl olması bekleniyor.
Analiz şirketi EY’nin yaptığı araştırmaya göre röportaj yapılan
firmaların %46’sı, 2015 yılı içinde bir satın alma teklifi bekliyor.
Araştırma şirketi bu rakamın son iki yıldaki en yüksek seviye
olduğunu belirtiyor.
Diğer bir analiz şirketi olan Grant Thornton da iletişim kurduğu
250 büyük madencilik şirketi yöneticisinin %32’sinin bir satın
alma gerçekleştirmeyi, %27’sinin ise şirketlerinin tamamen
veya parçalı olarak satın alınacağını düşündüğünü açıkladı.
2014 yılında öne çıkan birleşmeler:
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•• Coeur Mining, Paramount’u satın aldı. 2014’ün son satın alması olarak
kayıtlara geçen işlem sonrası Coeur, 146 milyon dolar karşılığında
Meksika’daki varlığını güçlendirmiş oldu.

2014 yılında olumsuz sonuçlanan en önemli birleşme girişimleri:

•• Glencore - Rio Tinto: Geçtiğimiz yıl Xstrata ile birleşmesi tamamlanan
Glencore, bu yıl Temmuz ayında da Rio Tinto’ya teklif götürmüştü. Birleşme teklifi reddedilmiş olsa da Rio Tinto CEO’su Sam Walsh 2014’ün
sonlarında, ellerindeki bazı varlıkları satmayı düşündüklerini açıkladı.

•• Barrick - Newmont: Dünyanın en büyük altın şirketlerinden ikisi Barrick ve Newmont, daha önceki yıllarda da denemiş oldukları gibi, birleşmek için görüşmelere başladıklarını duyurdular. Fakat 7 yıl içindeki
bu dördüncü girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. Analistlere göre iki
firma 2015’te birleşmeyi bir kez daha deneyecekler.

•• Yamana ve Agnica Eagle firmaları, Osisko’yu 3,9 milyar dolar karşılığı

•• Mick ‘the Miner’ Davis - Anglo ve Billiton’un Bazı Varlıkları: Glencore

Nisan ayında satın aldı. Uzun süredir Osisko’yu satın almaya çalışan

ile birleşmeden önce Xstrata’nın CEO görevini yürüten ünlü iş adamı

Goldcorp ise hedefine ulaşamamış oldu.

Mick Davis, Xstrata’dan ayrıldıktan sonra kurduğu X2 firması ile

•• Curis Resources, Taseko Mines tarafından satın alındı. Bu satın alma

Anglo’nun ve BHP Billiton’un gözden çıkarmak istediği bazı varlıklarını

sonrası Taseko, Arizona’da ileri düzey bir bakır projesinin de sahibi

satın almak istediği söylendi. Haber, 2014 yılında gerçekleşmedi ve

olmuş oldu.

söylenti olarak kaldı.

•• First Quantum, Lumina Copper’ı 470 milyon dolara bünyesine kattı. Bu
sayede Arjantin’deki Taca Taca Projesi, dünyanın en çok üretim yapan
bakır madeni First Quantum’un olmuş oldu.

•• Nisan ayında satın alınıp ismi Osisko Gold Royalities olarak değiştirilen
Osisko, Virginia Mines ile birleşme kararı aldı. Kasım ayında yapılan
açıklamada 424 milyon dolar karşılığı Virginia Mines’ı bünyesine katan
Osisko, Kanada, Quebec’te bulunan Malartic ve Éléonore altın madenlerinin yeni sahibi olmuş oldu.
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Moğolistan’daki Tavan Tolgoi Projesi’ni Shenhua
Energy, Sumitomo ve Energy Resources Geliştirecek
Dünyanın el değmemiş en büyük kok ve taşkömürü yatağı
olan Moğolistan’daki Tavan Tolgoi Projesi’nin işletme ihalesi,
Shenhua Energy, Sumitomo ve Energy Resources tarafından
oluşturulmuş bir konsorsiyum tarafından kazanıldı. ABD
merkezli Peabody Energy de teklif veren diğer bir firmaydı.
Moğolistan Hükümeti’ne ait olan Tavan Tolgoi’nin ihalesini
kazanan firmalar yıllık 30 milyon ton kömür üreterek bu
kömürleri en az iki ithalat pazarında satışa sunmak durumundalar. Ulanbatur merkezli Moğol madencilik şirketi Energy

Resources’ın Tavan Tolgoi kömür baseninde, hali hazırda
başka bir işletmesi de bulunuyor.
Düşük seyreden emtia fiyatları ve Moğol ekonomisinin
canlanmasını sağlamak amacıyla açılan Tavan Tolgoi ihalesine Japonya’dan Itochu firması da ilgi göstermiş fakat
diğer firmalarla rekabet edememişti. Çin sınırının 240 km
kuzeyinde yer alan Tavan Tolgoi’de 7,4 milyar ton kömür
rezervi olduğu biliniyor.

UC Rusal, Jamaika’daki Alpart Boksit / Alümina
Madenini Yeniden İşletmeye Alıyor
Rusya merkezli alüminyum firması UC Rusal, Jamaika’nın
Nain şehrindeki Alpart boksit/alümina madenini tekrar
işletmeye almayı planladığını açıkladı. Bilim, Teknoloji,
Enerji ve Madencilik Bakanı Philip Paulwell, Başbakanlık
Ofisinde yapılan bir basın toplantısıyla UC Rusal ile anlaşma
sağlandığını, başlayacak üretim ile birlikte tahmini değeri
60 milyon dolar olacak 2 milyon ton civarı ham boksitin,
önümüzdeki 18 ay içinde ihracatının yapılmasının hedeflendiğini belirtti.
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Kömür ihracatındaki vergilerin kaldırılması, Çin Ulusal Kömür
Derneği tarafından, düşük kömür fiyatları sonucu üyelerinin %70’inin çalışanlara maaş borcu olması nedeniyle yaptığı yoğun lobi faaliyetlerinin bir sonucu olarak gösteriliyor.
Analistler, yapılan vergi indirimine rağmen özellikle kömür
ve kauçuk sektörlerinde yaşanan sorunların aşılamayacağını, iyileştirmelere rağmen derinleşmiş sıkıntıların önüne
geçilemeyeceğini söylüyorlar.

Çin’deki Bir Kömür Madeninde
Yaşanan Grizu Patlaması 10 Can Aldı
Çin’deki Xingyun Yer Altı Kömür Ocağı’nda meydana gelen patlamada
10 madenci hayatını kaybetti. Devlet haber ajansı Xinhua Haber Ajansı’na
göre, Heilongjiang eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan madende
yaşanan patlama sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında 10
madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Uzmanların verdikleri bilgilere
göre patlamanın kaynağı henüz kesinleşmedi. 27 Kasım tarihinde de
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Madenin Ocak ayında işlemeye başlayacağı ve ilk ihracatın
ise Temmuz 2015’i bulacağı verilen bilgiler arasında. Bakan,
toplantıda ayrıca ülkedeki boksit/alümina potansiyelinin
en etkin şekilde ekonomiye kazandırılması konusundaki
isteklerinden de bahsetti. Yapılacak anlaşma ile Jamaika’ya
400 milyon dolarlık bir yatırım yapılması bekleniyor. Yatırım
kalemleri olarak da işletmenin modernizasyonu, ulaşım altyapısı, liman koşullarının iyileştirilmesi ve etan güç santrali
belirtiliyor.

Çin Kömür İhracatı
Vergilerini Kısmayı Hedefliyor
Çin, 1 Ocak 2015 itibarıyla, ticaret hacmini yeniden düzenlemek ve ekonomik büyümeyi devam ettirmek adına
kömür ihracatındaki vergileri kısma kararı aldığını açıkladı.
Dünyanın en büyük kömür tüketicisi konumundaki Asya
ülkesi, kömür dışında başka diğer emtialarda da vergileri
düşürmeyi planladığı belirtildi. Ekonomi Bakanının verdiği
bilgilere göre, işlenmemiş kömürün ithalatındaki vergi
%10’dan %3’e düşürülecek. Ferronikel ve ferrokrom’daki
%1 olan ithalat vergisi de kaldırılıyor.
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en az 11 madencinin öldüğü açıklanan bir başka kömür madeni kazası
da Guizhou eyaletinde gerçekleşmişti. Çin’de her yıl yüzlerce madenci
hayatını kaybetmekte, kayıtlara geçmeyen kaçak madenlerde de ciddi
oranlarda ölümler yaşandığı bilinmektedir. Çin, 2015 yılında 2000’e
yakın küçük ölçekli kömür madenini kapatarak, ülkenin madencilik
sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarını arttırmayı planlamakta.

Güvenli Madencilik. MineARC
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Çinko Yeni Yılda da Üreticinin Yüzünü Güldürecek
2014’te son üç yıldaki en yüksek seviyesine ulaşan çinko fiyatları son
çeyrekte düşüşe girip yıl sonunu bir önceki yıla göre sadece %1,5’luk
bir artış ile kapatmış gibi gözükse de 2015 için umut vadediyor.
2014 yılında stoklarda yaşanan azalmalar ve üretimlerde yaşanan
aksaklıklar nedeniyle özellikle üçüncü çeyrekte önemli artışlar
yaşandı. Bu artış sonrası Kuzey Amerika’da üretimler artarken,
İsveç, Hindistan, Meksika ve Peru’da da yeni kapasite hedefleri
belirlendi. 2014 sonundaki çinko fiyatlarında gözlenen düşüş ise
doların yükselmesine bağlanıyor.

2015’te de çinko fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor.
Londra Metal Borsası ve Çin’deki stokların azalma eğiliminde
olması özellikle stoklara bağlı seyreden fiyatların yüksek seviyelerde devam etmesine sebep olacak. Çin’deki ve dünyanın
diğer bölgelerindeki yeni madenlerin üretimlerinin ise yıllık
%4 oranında artan küresel çinko talebini karşılayabilecek gibi
görünmüyor.
Analistlere göre çinko fiyatları 2015’te 2.400 dolar/ton seviyelerinde devam edecek ve 2016’da yükseliş eğilimine girecek.

2015’te Bakır Fiyatı Düşecek mi Artacak mı?
Bakır fiyatı 6330 dolar/ton seviyelerinde yılı kapatarak bir önceki
yıla oranla %14’lük bir düşüş göstermiş oldu. 2010 yılından
bu yana en düşük seviyeye gerileyen bakır, pazar ihtiyacının
üstünde üretilmeye devam ediyor. 2014’ün üçüncü çeyreğinde
üretim miktarlarındaki düşüş de fiyatlarda bir miktar düşüş
yaşatsa da son çeyrekte ortaya çıkan arz fazlası kırmızı metalin
fiyatının ibresini yine düşüşe döndürmüş oldu. Üçüncü çeyrekte, dergimizin ilgili sayısında da bahsettiğimiz Endonezya
konsantre ihracatındaki durmalar ve bazı projelerde yaşanan
aksaklıklar arzdaki düşüşü yaratan etmenler olmuştu.
2015’te de bakır fiyatlarında ciddi bir hareketlenme beklenmiyor diyebiliriz. Çin’in bakır üretimindeki artış, Ocak 2014’ten
Kasım 2014’e yaklaşık %11,5 seviyelerine ulaşmışken, en büyük
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karşılık verememeye başlayacak. Çin’in, stoklarının Nisan - Mayıs
2014 civarında iyice azalması ve yeniden nikel alımına başlamak
zorunda kalması bekleniyor. Paslanmaz çeliğin en çok kullanıldığı
otomotiv sektörünün ABD, Avrupa, Japonya ve Çin’de yükselişte
olması da nikel talebinin yüksek seyretmesinde önemli bir etken
olacak gibi duruyor. Üretim maliyeti sınırına düşen nikel fiyatları
nedeniyle nikel üretiminde 2014’te yaşanan %9’luk düşüşün,
2015’te de %6 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Tüm bu sebepler
dolayısıyla nikel fiyatlarının 20.000 dolar/ton seviyelerine ulaşmasa
da seneyi artışla kapatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Vale 14 Milyar Dolar Değerindeki
Baz Metal Birimini Satışa Hazırlanıyor
Brezilyalı Vale, değeri yaklaşık 14 milyar doları bulan baz metal
işlerini borsada satışa çıkarmayı hedefliyor. Düşük seyreden demir
fiyatları nedeniyle yeni sermaye kaynağı arayan şirket, baz metal
biriminde %30 - %40 oranlarında satış yaparak, Toronto ve Londra
borsalarına girmeyi planlıyor. Şirketin toplam metal birimi değeri
35 milyar dolar olarak belirtiliyor.
Vale’nin CEO’su Murilo Ferreira’nın Financial Times’a verdiği
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bakır ihracatçısının talebinin geçtiğimiz yıla benzer seyretmesi
bekleniyor. Bunun yanında Oyu Tolgoi projesinin hayata geçmesi ve üretim rakamlarının olması gereken seviyelere yaklaşması da bakırın talep fazlası seviyelerde kalmasına etken
olacak gibi görünüyor. Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi de
madenlerdeki maliyeti düşürerek, üretimin yavaşlamamasına
sebep oluyor.
Bunun yanında 2016’ya doğru bir yükselme eğilimine girilmesi
de ihtimaller arasında. Şili ve Peru’da sıklıkla yaşanan üretim
durmaları, iyileşecek ekonomik durumlar sonrası üretimlerin
artması nedeniyle bakır ihtiyacının artması ihtimali, analistler
tarafından altı çizilen diğer etmenler.

Nikel Fiyatlarının 2015 Beklentileri
2014'e 2009’dan beri en düşük seviye ile başlayan nikel, yılı
düşük de olsa bir artışla kapatmayı başardı. Endonezya’nın
nikel ithalatını durdurması, Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı
gerginlik ve savaş ortamı nedeniyle Norilsk’in üretimlerinin tehlikeye girme ihtimali, yıl ortasında nikel fiyatlarının
20.000 dolar/ton seviyelerine tırmanmasına neden oldu.
2014’ün sonlarına doğru Filipinler’in arzı, stokların yeterince dolu
olması ve Çin ekonomisinin düşük seyretmesi nedeniyle alımlarını
azaltması nikel fiyatlarında gerilemeye sebep oldu.2015’te nikel
fiyatını etkileyecek faktörler ise analistler tarafından şu şekilde veriliyor: Filipinler’in arzı düşük tenörleri nedeniyle fiyatlarda ihtiyaca
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demeçte şirket, baz metal biriminin gizli bir değeri olduğuna inandıklarını ve düşündükleri satışı herhangi bir rakama değil, hedefledikleri rakamlara gerçekleştirmeyi istediklerini belirtiyor.
Çin’in talebinin azalmış olmasına rağmen Vale rekor bir hızda
üretimlerini sürdürüyor. En büyük demir ithalatçısı konumundaki
Çin’in talebindeki azalma, demir fiyatlarını 2014’te son beş yılın en
aşağı seviyelerine çekmişti.

Analiz Hizmetleri / Analysis Services
Jeokimya Analizleri / Geochemical Analyses
Değerli Metal Analizleri / Precious Metal Analyses
Cevher Numunesi Analizleri / Ore Grade Analyses
İthalat - İhracat Numunesi Analizleri / Import - Export Samples Analyses
Metal Alaşım Analizleri / Metal Alloys Analyses
Endüstriyel Hammadde Analizleri / Industrial Raw Materials
Kömür Külünde Majör - Minör Element Analizleri

Major - Minor Elements Analyses in the Coal Ash

Nadir Toprak Elementleri / Rare Earth Elements
Bor Analizleri / Boron Analyses
Online Hizmetler / Online Services

Özel Haber
www.madencilik-turkiye.com

Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Meclise Sunuldu
Aralık 2014

Ruhsat Bedeli, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler
Tanımları
Kanun değişiklikleri arasında yer alan “ruhsat
bedeli” ve “yetkilendirilmiş tüzel kişi” kavramları ile yeni bir işleyişe geçilecek.
Mevcut kanun kapsamında ruhsat sahiplerinden teminat ve harç isimleri altında çeşitli
bedeller talep edilmekteydi. Alınan bedellerin
takip ve tahsilinde yaşanan sorunlar nedeniyle
yapılan değişiklik ile ruhsat bedeli adı altında
tek bir bedel alınması isteniyor.

Arama Dönemi Ruhsat Bedel Tablosu
Tüm Gruplar

Sektör tarafından bir süredir beklenen 3213
Sayılı Maden Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Maden
Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerden bazıları aşağıdaki şekilde oldu:

Alan
(Hektar)
0,00

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler: Genel
Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken
faaliyet raporları, projeler gibi her türlü teknik
belgeyi hazırlamaya ve faaliyetleri izlemeye
yetkili olan tüzel kişiler.
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Detay Arama Ruhsat
Bedeli (TL)

Taban Katsayı Toplam Taban Katsayı Toplam Taban Katsayı Toplam
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2000,01
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4000
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5

5000

Üzeri
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İşletme Dönemi Ruhsat Bedel Tablosu
Maden
Grubu

İşletme Ruhsat Bedeli (TL)

Alan
(Hektar)

Taban

Katsayı

Toplam

I (a)

Kum Çakıl

0,00

10,00

10.000

1,5

15.000

I (b)

Tuğla, Kiremit,Çimento Kili ve
Diğerleri

0,00

25,00

10.000

1,8

18.000

25,01

Üzeri

10.000

2

20.000

Maden
Grubu

II (b)

1,8

18.000

50,01

100,00

10.000

2

20.000

100,01

250,00

10.000

7

70.000

500,00

10.000

9

90.000

500,01

1.000,00

10.000

11

110.000

1000,01

Üzeri

10.000

15

150.000

0,00

50,00

10.000

2

20.000

50,01

100,00

10.000

2,5

25.000

100,01

Üzeri

10.000

3

30.000

Maden
Grubu

V

İşletme Ruhsat Bedeli (TL)

Alan
(Hektar)

Karbondioksit, Hidrojen Sülfür,
Deniz Tuzu (Sodyum Klorür)Göl
Tuzu (Sodyum Sülfat,Sodyum
Klorür) ve Diğerleri

Değerli Taşlar
( Elmas, Yakut,
Kuvars Kristali,
Ametist) ve
Diğerleri

Toplam

10.000

Kaynak Tuzu (Sodyum Klorür)

Maden
Grubu

Katsayı

50,00

250,01

Tuğla, Kiremit,Çimento Kili
ve Diğerleri

Taban

Muaf

Katsayı

Toplam

Muaf

0,00

250,00

10.000

1,5

15.000

250.01

500,00

10,000

2

20.000

500,01

Üzeri

10.000

3

30.000

Alan
(Hektar)

IV

Taban

0,00

Maden
Grubu

III

İşletme Ruhsat Bedeli (TL)

Alan
(Hektar)

Kum - Çakıl

Konuyla ilgili tanımlamalar ise aşağıdaki
şekilde yapıldı:
Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, maden
grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen
katsayılarla çarpılarak EK-1 ve Ek-2’de yer
alan tabloda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl Ocak ayının sonuna kadar; arama
ruhsatlarında tamamı genel bütçeye gelir
kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi
hesabına, işletme ruhsatlarında ise % 70’i
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili
muhasebe birimi hesabına, % 30'u çevre ile
uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere
maden gruplarına göre teminat olarak ruhsatı
veren idarenin muhasebe hesabına yatırılması gereken tutarı.

Genel Arama Ruhsat
Badeli (TL)

1000,00 1000

II (a)

Ayrıca Kanun kapsamında Migem’e verilmesi
gereken faaliyet raporları, projeler gibi her
türlü teknik belgeyi hazırlamak ve faaliyetlerin
projesine ve raporlara uygunluğunun izlenebilmesi için genel müdürlükçe yetkilendirilmiş
tüzel kişiler sistemi devreye alınmak isteniyor.

Ön Arama Ruhsat
Bedeli (TL)

İşletme Ruhsat Bedeli (TL)
Katsayı

Toplam

0,00

100,00

10.000

2

20.000

100,01

500,00

10.000

3

30.000

500,01

2.000,00

10.000

4

40.000

2.000,01

4.000,00

10.000

5

50.000

4.000.01

6000,00

10,000

6

60.000

6.000,01

Üzeri

10.000

7

70.000

Alan
(Hektar)

Taban

İşletme Ruhsat Bedeli (TL)
Taban

Katsayı

Toplam

0,00

500,00

10.000

1

10.000

500,01

1.000,00

10,000

1,5

15.000

1.000,01

Üzeri

10.000

2

20.000

Devlet

Uranyum

Altın
Gümüş
Platin
Bakır
Kurşun
Çinko
Krom Alüminyum
Ruhsat Devirleri Bakan
Hakkı
Oksit
S/oz
S/oz
S/oz
S/oz
S/oz
S/oz
S/oz
S/oz
Oranı (%)
S/oz
Onayına Bağlanıyor,
2
<800
<10
<500
<5000
<1000
<1000
<100
<1000
<20
Devirlere "Devir Bedeli"
4
801-1250
11-20
501-1000 5001-7500 1001-2000 1001-2500 101-300
1001-2000
20-40
Geliyor
6
1251-1500
21-25
1001-1250 7501-8000 2001-2250 2501-3000 301-500
2001-2350
41-80
Ruhsatlar ve buluculuk
8
1501-1750
25-30
1251-1500 8001-8500 2251-2500 3001-3500 501-700
2351-2600
81-110
hakkının devredilmesinde
10
1751-2000
31-35
1501-1750 8501-9000 2501-3000 3501-4000 701-900
2601-2850
111-140
Bakanlık Makamının bilgi14
2001-2250
36-40
1751-2000 9001-9500 3001-3500 4001-4500 901-1100 2851-3100
141-170
sinin ve onayının olması ve
16
>2251
>41
>2001
>9501
>3501
>4501
>1101
>3101
>171
ayrıca bu işlemlerden bir
1) Devlet hakkının oluştuğu döneme ait Londra Borsası ortalama değeri esas alınır. 2) Devlet hakkının oluştuğu döneme ait Türkiye Cumhuriyet
Mekez Bankası ortalama döviz kuru değeri esas alınır. 3) Borsada işlem görmeyen madenler için Bakanlıkça açıklanan fiyatlar esas alınır.
bedel alınması amacıyla
3213 sayılı Kanun’un 5.
verilmesi uygulamasına geçiliyor. İhalelik sahalar için sürekli
maddesine şu ibare ekleniyor: “Maden ruhsatları ve buluihale edilme imkanı sağlanması ve sahaların uygun zamanda ve
culuk hakkı Bakan onayı ile devredilebilir. Devir yapılmadan
değerinde sahiplendirilmesi amaçlanıyor.
önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki
ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır.”
Ayrıca havza madenciliğinin geliştirilebilmesi amacıyla herhangi
İşletmelerdeki
sorumlu
yöneticilerin
rahatlıkla
bir sebeple hükümden
düşmüş,
terk edilmiş veya
taksir edilmiş
Denetimlerin Etkinliği İçin Ruhsat Sahibi ya da Vekili
sahaların alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale
Denetime Eşilik Edecek
erişim kayıtlarını kontrol edebileceği ve
edilebilmesine olanak sağlanarak ihale edilmesi ve büyük çaplı
Ruhsat sahalarında tetkik heyetlerinin daha etkin ve verimli deneyatırım ortamı sağlanması
da hedefler
tim yapabilmeleri için ruhsat sahibinin ya da vekilinin heyete eşlik yönetebileceği
özelliklere
sahiparasında.
olan G-Risk
etmesi zorunlu hale getiriliyor.
sistemin
deKömür
birimÜreticisi
ve bölüm
çalışanları
ayrı
Özel Sektör
Sahasını
Rödovansaiçin
Veremeyecek
Kamukategorize
kurumları ve iştirakleri
dışındaki yerAynı
altı kömür
üreticileri
Devlet Hakkı Bedellerinde Değişiklik
ayrı
edilebilmektedir.
modül
ruhsat alanlarının bir bölümünde ya da tamamında üçüncü kişiDevlet hakkı bedelleri aşağıdaki şekilde düzenleniyor:
içerisinde
dahi
yöneticiler
kullanıcıların
hangi
lerle rödovans
sözleşmesi
yapamayacak.
Aksi halde
rödovans
a) I (a) Grubu madenin valilik/il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen
sözleşmesi ile yapılan faaliyetler durdurulacak. Ancak kamu
fonksiyonlara
ulaşabileceklerine
karar
boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4,
madenlerinde rödovans sistemi devam edecek.

b) I (b) Grubu madenlerden %4,
c) II. Grup (a) bendi madenlerden %4, (kaba inşaat, baraj, gölet, liman

verebilmektedir. Sistem yöneticileri tarafından
Rödovans Usülü İşletme Yapacak Firmalar Bakanlık

risk,
kontrol
ve tehlike
kayıtlarının
sistem
aracılığıyla etkin ve önleyici risk
gibi
yapılarda
kullanılan
tüvenan
hammaddekolaylıkla
dışında bu yapılandırılabildiği
maddeOnayına Tabi
Tutulacak
sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak rödovans
yönetimi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Çeşitli kaza Ruhsat
ve olay
kayıtlarının hazırlanabildiği sistem ile

deki Devlet hakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden alınır).

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulun-

sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabi olacak. Bu şekilde rödovansçı

d) III. Grup kaynak tuzlarında %1, bu grubun diğer madenlerinden %5,

tespiti ve yapılan sözleşmelerin kanuna uygunluğu bakanlık

standart
hadiselere
özel
olarak
rapor
ve kayıt
G-Risk
ile
duğu
bölgeyeve
göre
ocakta oluşan
piyasa
satış fiyatı
üzerinden
%4,form taslakları
firmaların hazırlanabilmektedir.
madencilik yapmaya yeterli
olupsistemi
olmadıklarının
merkezi olarak kayıt altına alınan bu olay/kaza kayıtları
istenildiği anda belirlenen rapor formatlarına
tarafından kontrol altında tutulacak.

e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko,

krom,
alüminyum ve uranyum
madenlerinde
EK-3’de
yer alan
tabloyaveri
çevrilebilmekte,
analitik
analizler
için
uygun

sınırlandırmaları yapılabilmekte, etkili risk

Teknik Nezaret Yerine Daimi Nezaret Geliyor
ve, diğerlerinden
önleme faaliyetleri
takip edilebilmektedir.
Bu uygulamada
sayede organizasyon
yapısı içerisinde
tifdeğerlendirme
maddelerden ise %8
ise %2,
Halihazırda
olan Teknik Nezaretçilik
kavramı yeni
f) V. Grup madenlerden %4, oranında alınır.
değişikliklerle yerini Daimi Nezaretçiliğe bırakıyor. Bu uygulama ile
sadece işletme/ocak bazlı denetimler değil anlık olarak merkezi İSG ve risk yönetimi sağlanabilmektedir.
maden sahalarındaki faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından
İlkKurulan
Müracatbu
ile merkezi
Ruhsat Alımı
Bitiyor,
teknikvevegüvenliği
güvenilir şekilde
yapılarak
kazaların
aza indirildenetim
sistemi içerisinde, sadece işdaha
sağlığı
ve risk
yönetimi
değilendiğer
Tüm Ruhsatlar İhale ile Verilecek
mesi hedefleniyor. Ayrıca işletme faaliyetlerinde en az bir maden
kalite, çevre,
havalandırma
ve hijyen kontrol
dedaimi
yapılabilmektedir.
Bu projenin
sayede büyüklüğü,
tüm
Madenlerin
kontrollü
bir şekilde ruhsatlandırılması
amacıylave
ilk denetimleri
mühendisinin
istihdamı sağlanması,
müracat
yoluyla arama
ve işletme
alma uygulamasına
tekniği
yapısal
durumusağlanabilmektedir.
göz önüne alınarak diğer disiplinlerden
organizasyon
içerisinde
etkin,ruhsatı
sürdürülebilir
ve sağlıklı risk
veveİSG
yönetimi
son verilip, MİGEM tarafından ihale yapılmak suretiyle ruhsat
de mühendis istihdam edilmesi zorunluluğu getiriliyor.
göre, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoak-

KREDİLENDİRİLEBİLİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI
TEKNİK DEĞERLENDİRMELER / SAHA
ÇALIŞMALARI
MÜHENDİSLİK TASARIM VE MADEN
PLANLAMA
OCAK OPTİMİZASYON ve SÜREÇ İYİLEŞTİRME

MineRP uzmanlarının sahip olduğu en son teknolojik yazılım araçları,
uluslararası madencilik tecrübesi ve sunduğu mühendislik hizmetleri size çok yakın…
MineRP tüm açık/yeraltı madencilik projeleri için ihtiyaçlara en uygun çalışmaları,
uluslararası standartlarda, son teknoloji araçlarını kullanarak size uygun fiyatlar ile sunuyor.

REZERV TAHMİN ve MADEN EKONOMİ
DEĞERLENDİRMELERİ

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

E-posta:
Tel:

info.tr@minerpsolutions.com
+90 216 468 88 68

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Barkom Grup, Maden Türkiye Fuarı’nda
Ziyaretçileriyle Başarılı Bir Buluşma Gerçekleştirdi
27 - 30 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleşen Maden
Türkiye 2014 6. Uluslarası Madencilik, Maden Makine ve
Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı’nda, Barkom Grup Sondaj
Makine ve Ekipmanları, geniş ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyetini esas alan çalışmalarıyla yine en dikkat çeken firmalar arasında yer almayı başardı.
Fuar alanında 15 kişilik uzman kadrosuyla ziyaretçileriyle buluşan Barkom Grup, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ziyaretçiler hem
Barkom’un profesyonel ekibi hem de Barkom’un distribütörlüğünü yaptığı firmaların uzman temsilcileriyle buluşarak destek ve tavsiyelerden faydalanma imkânı buldu. Şirketin distribütörlüğünü yürüttüğü AMC, GEOSIGHT, FORDIA, HANJIN ve
REFLEX firmalarının temsilcileri, ziyaretçilerle birebir görüşmeler yaparak ziyaretçilerin sorularını yanıtlayıp, problemlerine
çözüm bulmalarına yardımcı oldu.
Sondaj kimyasalları konusunda en iyilerden olan AMC Mud
Company, ziyaretçilere yeni kimyasal karışımlarını fuar alanında
görsel olarak sundu. Fuarda dikkat çeken ürünlerden bir diğeri ise
Geosight Inc. tarafından geliştirilen Geosight boşluk izleme sistemi
oldu. Firma sahibi John Lupton fuara bizzat katılarak bu ürünü
ziyaretçilere tanıttı. Barkom’un distribütörlüğünü yaptığı Hanjin D&B
sondaj makinalarının temsilcileri de makine ile ilgili uygulamalı tanıtımlar yaparak ziyaretçilerin ilgisini toplamayı başardı. Bunların yanı sıra
en dayanıklı matkaplar arasında gösterilen Fordia ve kolay kullanımı
sayesinde kendini ispatlamış olan kuyu ölçüm cihazları ile müşterilere
hizmet ve kalite sunan Reflex‘in ürünleri de tanıtıldı.

Barkom Grup Sondaj Makine ve Ekipmanları, 2014 yılının son
aylarında düzenlenen bu fuarla 2015 yılında yapılacak yenilikleri
de ziyaretçileriyle paylaşma fırsatı buldu. Barkom Grup, 2015
yılında da müşterilerini sahada ziyaret ederek, en kaliteli ürün
ve hizmetlerini sağlayacağını ziyaretçilerine garanti etti.
www.barkomltd.com

TÜBİTAK Proje Yarışması Birincisi Merve
Bulut Atlas Copco Ailesinin Bir Üyesi Oldu
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 23-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen “2241/B
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması”nda finale kalan 105
proje arasından birinciliği, sanayi danışmanlığını Atlas Copco Kaya
Delici Sarf Malzemeler Bölüm Müdürü Bahadır Ergener’in yapmış
olduğu ve optimum sondaj matkabı seçimi konusundaki çalışması ile kazanan Merve Bulut, kariyerine Atlas Copco’nun Lojistik
Bölümünde devam edecek.Atlas Copco Maden ve Kaya Kazısı
İş Alanı Genel Müdürü Erdem Tüzünalp, “Bu Merve’yle ilk ortak
çalışmamız değil. Merve’nin TÜBİTAK ödüllü projesinin sanayi
danışmanlığını, Atlas Copco Kaya Delici Sarf Malzemeler Bölüm
Müdürü Bahadır Ergener yapmıştı” şeklinde konuştu.İTÜ Maden
Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan Merve Bulut, ödül alan
projesiyle optimumsondaj matkabı seçimi ile efektif kazı yapabilen,
uzun süre dayanabilirlik özelliğine sahip matkapların seçilmesine ve
maliyetlerin doğrudan azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflemişti.Bu
proje için 2 ay boyunca açık ocak bir kömür işletmesinde çalışmış
ve projesi sırasında makinalar üzerinde 3 farklı tricone bit dene-

26

15 Ocak 2015

yerek performans kıyaslaması yapmış olan Merve Bulut’un Atlas
Copco ailesine katılmasıyla ilgili olarak Atlas Copco Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Ronny Onkelinx; “Toplam 1007 başvurunun yapıldığı yarışmada, finale kalan 105 proje arasından birincilik ödülünü alan Merve’nin başarısı hepimizi çok
gururlandırmıştı. Şimdi kendisinin Atlas Copco’ya katılmasıyla
gururumuz daha da arttı. Akademik başarısının yanında kariyer hayatının da başarılarla geçmesini diliyoruz.” dedi.
www.atlascopco.com.tr

Netcad, Madencilik Uygulamaları Çalıştayı Düzenledi
Ülkemizde son dönemde meydana gelen acı maden kazalarının
ardından yapılan kanun değişiklikleri çerçevesinde, madencilik
sektöründe teknolojinin etkin olarak kullanımı yoğun bir şekilde
gündeme geliyor. Bu bağlamda Netcad tarafından organize
edilen ve teknolojinin tüm madenlerde kullanımının gerekliliğinin ve metotlarının tartışıldığı Madencilik Uygulamaları
Çalıştayı, ilgili özel sektör, kamu kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasında Hacettepe Üniversitesi
Maden İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar
Ünver, maden planlama ve üretiminde teknolojik çözümler
konulu sunumunu aktardı. Ünver, madencilikte bilim ve
teknoloji kullanımının ve veriye dayalı inceleme ve analizin
önemini vurguladığı konuşmasında, bilimsel yöntemlerin
gereğinin farkına varılmasının da kazaların önlenmesinde
önemli bir adım olacağını belirtti. Açık ve yer altı maden
işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini yönetebilen,
Türkiye’nin ilk yerli madencilik çözümü Netpro/Mine’nın
mevcut ve geliştirilen özelliklerinin anlatıldığı bir diğer
sunumun ilk bölümünde ise Netcad Teknik Hizmetler
Müdürü Tunç Emre Toptaş, Netpro/Mine’ın maden şirketlerinin teknolojiyi daha fazla kullanmalarına ne şekilde
katkı sağlayacağını örneklerle katılımcılara aktardı. Maden
sahalarının tespitine yönelik analiz uygulamalarından başlayarak açık ocak projelendirme, yer altı cevher modelleme
ve galeri tasarım çözümlerini örnek uygulamalarla anlatan

Toptaş, sunumun ikinci bölümünde Netpro/Mine’ın pit optimizasyonu gibi yeni geliştirilen özelliklerini ve web tabanlı
kurumsal maden yönetim çözümlerini tanıttı. TÜBİTAK Projesi
kapsamında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği
bölümünün bilgi birikimi ve önderliğinde geliştirilen Netpro/
Mine halen üniversitelerle işbirliği içinde geliştirilmekte
ve maden işletmecilerini hedeflerine güvenle ve en kısa
yoldan, minimum maliyetle götüren çözümler sunuyor.
Türkçe olması, kolay kullanımı, oluşturduğu sonuç ürünlerin
kurum standartları, mevzuatlar ile uyumlu olması Netpro
Mine'ı rakiplerine göre öne çıkarıyor.
www.netcad.com.tr

Martin Türkiye’den Somalı
Madenci Çocuklarını Isıtan Destek
Dökme malzemelerin taşınmasını daha temiz, daha güvenli
ve daha verimli hale getiren yeniliklerin üreticisi ve tedarikçisi
olarak 1944 yılından beri maden endüstrisi için ürünler ve hizmetler sunan Martin Engineering, kurumsal sosyal sorumluluk
kapsamında Soma’ya yardım kampanyası düzenledi.
Martin Türkiye, Soma’da ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki
çocukları için Kasım ayı başında kışlık mont ve bot dağıtımı gerçekleştirdi. Soma Merkez Öğretmenevinde başlayan organizasyon
Avdan, Karaçam ve Ularca köyleriyle tamamlandı. Mutlulukları
gözlerinden okunan çocuklara giyeceklerin yanı sıra birer Jenga
oyunu da hediye eden Martin Türkiye Genel Müdürü İlker Tan bu
yardım kampanyası için yaptığı açıklamada; “Bu öğrenciler bizim
geleceğimiz. En iyi ortamlarda hayatlarını devam ettirmelerine
ve iyi şartlarda eğitim almalarına destek olmamız gerekiyor. Biz
de bağlı bulunduğumuz topluluklara karşı sorumluluğumuzu
yerine getirmek istedik.” dedi.
Yüksek etik standartlarının yanı sıra dürüstlük, doğruluk ve
şeffaflığa önem veren bir kültürü sürdürmeye çalışan Martin
Engineering, çalışma alanlarının yanı sıra sorumlu olduğu
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topluluklara da değer veriyor. Martin Türkiye hem aktif olarak
katılarak hem de gönüllülük kültürünü geliştirerek, topluluğun
yardımlaşma yoluyla ilerlemesi için sektörü teşvik ediyor.
www.martin-eng.com.tr

Argetest, Analiz Süreçlerinin Takibini
Müşterilerine On-line Olarak Sunacak
Türkiye'de ilk, dünyada az sayıda özel cevher zenginleştirme
ve Ar-Ge çalışmalarını yürüten laboratuvarlar arasında yer
alan Argetest, analiz süreçlerinin 7/24 takip edilebileceği bir
sistemi devreye alacağını duyurdu. Hali hazırda modelleme
çalışmalarına devam edilen "on-line hizmetler" sisteminin
çok kısa süre içerisinde müşterilerin kullanımına sunulacağı
öğrenildi. Madencilik Türkiye dergisine verilen bilgilere göre
teknik destek, analiz talebinde bulunma, on-line ödeme,
raporlama tamamlandığında mesaj ve mail ile bilgilendirme
hizmetleri sunacak olan on-line hizmetler sistemi sayesinde Argetest müşterileri, analiz süreçlerine güvenilir ve hızlı
yoldan ulaşma imkânı bulabilmenin yanı sıra örnek fotoğraflarını ve tüm analiz sonuçlarını da arşivleyebilecek.

Oluşturulan yeni sistem ile Argetest müşterileri dataları excell ve pdf olarak indirilebilecek ve kendi değerlendirmelerini kolaylıkla yapabilecek.
Aynı zamanda şirketin proje birimi için oluşturulan arayüz sayesinde ara
raporların da anlık olarak müşterilere sunulması hedefleniyor.
www.argetest.com

Atlas Copco, Vakum Portföyünü
“GHS VSD+” Serisi ile Genişletiyor
2014’ün ikinci çeyreğinde düşük ve orta seviye vakum çözümleri portföyünü pazara sunan Atlas Copco, 2015 başında yeni
nesil vakum teknolojisini tanıtacak. Şirket, yeni iki kademeli,
yağ enjekteli, paletli vakum pompası çeşitlerinin yanı sıra pistonlu & sıvı halkalı vakum pompaları ve booster çeşitlerinin
de sunuyor. Bu yeni ürünler ile havacılık, otomotiv, ısıtmasoğutma, cam, şişeleme, konserve ve ahşap doğrama gibi birbirinden çok farklı endüstrilerin yanı sıra madencilik, çimento,
kâğıt, rafineri ve gıda endüstrilerine hizmet verilecek.

sörlerimizle enerji tasarrufu sağladık. Şimdi aynı teknolojiyi
vakum çözümlerimizde kullanarak sektördeki öncülüğümüzü devam ettiriyor ve vakum pazarının dinamiklerini
kökten değiştiriyoruz. Enerji tasarrufu sağlayan vakum
çözümlerimiz ve geniş ürün gamımızla sektörün ihtiyacını
karşılayacağımıza inanıyorum” dedi.Atlas Copco’nun VSD’li
(Değişken Devirli), yüksek verimliliğe sahip, akıllı, yeni vakum
pompalarından oluşan GHS VSD+ serisi, kompresörlerinin herkesçe bilinen tak & çalıştır tasarım ilkesine dayanarak üretilen
vakum pompaları, vakum mühendisleri tarafından en yüksek
performansı göstermek üzere tasarlandı.Atlas Copco, aşağıdaki
özellikler ile GHS VSD+ serisinin ön plana çıktığını belirtiyor:

••P’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.
••Son teknoloji, VSD ve yenilikçi motor tasarımı bir araya gelerek
yaşam döngüsü maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

••Yağlı ve kuru vakum pompalarına göre daha yüksek performans
gösteriyor.

••Sessiz çalışır. Ses seviyesi diğer teknolojilerin yaklaşık yarısı kadardır.
••Yüksek verimlilik sayesinde sürdürülebilir verimlilik sağlar. ISO
50001/14001 kapsamında enerji yönetimi ve çevresel gerekliliklerini yerine getirir.

••Bütün basınç aralıklarında yüksek yağ tutma özelliği ile çevreye
saygılıdır.

Vakum endüstrisinde geleceğe dönük büyük bir adımı temsil eden yenilikçi, akıllı vakum pompası GHS VSD+ 2015’in
başlarında pazara sunulacak.Atlas Copco Kompresör Tekniği
Endüstriyel Hava Bölüm Müdürü Ayhan Akova; “1990’ların
ikinci yarısında VSD (değişken devirli) teknolojisi ile kompre-
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Atlas Copco; GHS VSD+ serisinin yanı sıra, iki kademeli yağlı
GVD 0,7-28 serisi, iki kademeli, yağlı, paletli GVD 40-275 serisi,
basit döner lob ilkesine göre tasarlanan ZRS 250-4200 serisi
booster’lar ve pistonlu GLS 250-500 serisi vakumları pazara
sunarak sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.
www.atlascopco.com.tr

Etkinlik Değerlendirmeleri
www.madencilik-turkiye.com

MT Etkinlik ve Intersocial İş Birliği ile
“İşletmelerde Sosyal Onay” Çalıştayı

Madencilik Türkiye dergisinin etkinlik ve organizasyonlarla
ilgili markası MT Etkinlik, 10 - 11 Aralık tarihlerinde Ankara Litai
Otel’de, Kanadalı danışmanlık firması Intersocial Consulting ile
birlikte, “İşletmelerde Sosyal Onay” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi (Sosyal onay konusunda daha detaylı bilgiye ulaşmak
için, Dr. Alper Sezener’in “İşletme için Sosyal Lisans Yaklaşımı”
başlıklı yazısını 106. sayfada okuyabilirsiniz). Türkiye’de bu
konuda düzenlenen ilk toplantı olma özelliğini taşıyan etkinliğe, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Nevzat Kavaklı’nın yanı sıra sektörün önemli isimleri katıldı.
Anagold Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri, Öksüt Madencilik,
Kuzey Biga Madencilik, Teck Madencilik, Koza Altın İşletmeleri,
Tüprag Metal Madencilik, Demir Export ve Tümad Madencilik
şirketlerinin sponsorluk destekleri ile düzenlenen ekinliğin açılış konuşmasını Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı

gerçekleştirdi. Sürdürülebilir madencilik konusunun önemine değinen Kavaklı, sürdürülebilir madenciliğin dört ana
unsurunu insan kaynağı, mali kaynak, kamu otoritesinin
istediği izinler ve başarılı bir ekip çalışması şeklinde aktardı.
Günümüz şartlarında iletişimin ve teknolojinin bu denli ilerlemesi nedeniyle en ufak kötü örneğin tüm madencilik camiası
için sorun teşkil ettiğinin altını çizen Kavaklı, sürdürülebilir
madenciliğe önem veren firmaların arama ve üretim aşamalarında, bulundukları bölgelerdeki halk ile iyi ilişkiler kurması
gerektiğini belirtti. Sözlerine bu önemli toplantıyı düzenlediği
için Madencilik Türkiye yönetimine ve sponsorlara teşekkür
ederek son veren Müsteşar Yardımcısı, etkinliğe katılan firmaların bu etkinlikte konuşulanları işletmelerindeki çalışmalarına
yansıtmaları temennisinde bulundu.
Etkinliğin açılış sunumu, madencilik ve sosyal izin konularında
ülkemizde önemli deneyimleri bulunan Dama Mühendislik
şirketinin kurucusu Sabri Karahan tarafından yapıldı.
“Türkiye’deki İlk Modern İzin Stratejisi Uygulaması - Ovacık
Altın Madeni” konulu sunumunda Karahan, Ovacık Altın
Madeni’nin kurulumu sırasında yaşanan sorunları ve bu sorunların nasıl çözüldüğüne dair bilgilerini aktardı. Çalışmalar sırasında şeffaflığa önem verilmesine, tüm halkın eğitilmesine ve
iletişimin önemine değinilen sunum ile Karahan, Türkiye’deki
sosyal onay konusuna etkili bir giriş yapmış oldu.
Sabri Karahan’ın açılış sunumundan sonra etkinliğin iki günlük
programına başlandı. Etkinlikteki amaç; bilgi paylaşımının ve
firmaların yasal süreçlerini takip etmenin ötesinde, artık en az
yasal gereklilikler kadar önemli konuma gelen, projenin sosyal onayının alınması ve sürdürülmesi konusundaki yaşanan
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gerçek öyküleri, sıkıntıları ve
başarıları paylaşmaktı.
Etkinlik boyunca Intersocial
Consulting tarafından sosyal
onay tanımı, madencilik sektöründe sosyal onay kavramının
neden başarının anahtarı
olduğu, sosyal onay alınmasındaki temel adımlar ve sosyal
onayın kaybedildiğini anlamanın yolları anlatıldı. Etkinliğin
en önemli hedeflerinden biri
de sektörde yaşanan sorunların paylaşılması ve çözüm
yolları aranmasıydı. Bu kapsamda Anagold Madencilik
adına Cem Serin, Çöpler Altın
Madeni’nin kurulumu sırasında edindikleri tecrübeleri; Kuzey Biga Madencilik adına Çağın
Şen, su sağlama projesini; Öksüt Madencilik adına Alper Sezener,
genel olarak sosyal onay alma süreçlerinde yaşadıkları tecrübeleri;
Çayeli Bakır İşletmeleri adına Ercan Balcı da, maden yakınlarındaki
evlerin yer değiştirilmesi projelerini sunarak, dinleyicileri bu konularda detaylıca bilgilendirdiler.
Çalıştay süresince birebir birçok paylaşımda bulunulduğu gibi
Intersocial tarafından geliştirilen bir vaka çalışması üzerinde
de dört grup halinde bir grup çalışmasına imza atıldı. Bu grup
çalışmasında kök nedenleri ile birlikte olay incelemesi ve alınacak aksiyon planları ortaya konduğu gibi, çeşitli canlandırmalar da yapıldı. Sunumlar ve sunumların değerlendirmeleri
sonunda iletişim kurulmak istenen kişilere en basit, en hızlı ve
en kolay şekilde ulaşmanın önemli olduğu sonucuna varıldı.
Paylaşımlarda görüldü ki; tıpkı beklenildiği gibi, aslında sektörler farklı bile olsa yaşanan sıkıntılar çok benzerdi. Gerek başarılı
uygulamaların paylaşılması sırasında, gerek vaka incelemesinde ve gerekse de oturum aralarındaki konuşmalarda bu

sıkıntıları yaşayan şirketlerin çözüm konusunda aynı ve farklı
perspektifleri görmeleri mümkün oldu.
Çalıştay kapsamında yapılan paylaşımların ve konuşmaların
sağladığı yeni yaklaşımlar, şirketlerin artık göz ardı edemeyecekleri sosyal onay kavramına ve bu tür etkinliklere, ilgili
kamu dairelerinden, özel sektörden ve hatta sivil toplum
kuruluşlarından daha fazla katılım sağlanmasının gerekli
olduğunu ortaya koydu. Zaten oldukça keyifli ve paylaşımcı
geçen iki günün sonunda katılımcıların tamamının, ilk kez gerçekleşen bu çalıştayın kesinlikle her yıl, daha da artan katılımla
tekrarı hususunda Madencilik Türkiye dergisine temennilerde bulunması da bu beklentiyi ve gerekliliği haklı çıkardı.
Etkinlikte elde edilen en önemli sonuç ise, daha fazla projenin
sosyal onay alarak yoluna devam etmesinin gerekli olduğu,
bunun hem firmaların hem de tüm sektörün sürdürülebilirliği
için büyük önem taşıdığı konusu oldu.
Not: Yazının derlenmesinde ortaya koyduğu desteklerden
dolayı Cem Serin’e teşekkürlerimizi sunarız.

6. Uluslararası Madencilik, Maden
Makine ve Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı
6. kez düzenlenen Uluslararası Madencilik, Maden Makine ve
Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı 27 Kasım - 30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Maden arama, üretim, taşıma, cevher hazırlama ve yönetim teknolojileri alanlarında son trend ve yeniliklerin, ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda, uluslararası birçok firma ile Türkiye’de
konusunda lider firmalar, kurdukları stantlarıyla yer aldılar.
Fuarda Çin’in ve Kanada’nın milli katılımları ile 29 ülkeden 412
firma ve firma temsilcisi yer aldı. 71 ülkeden yabancı ve 73
ilden yerli ziyaretçiyi katılımcılar ile buluşturan fuar, sektörün
geleneksel buluşma adresi olma iddiasını bu yıl da pekiştirdi.
Alan büyüklüğü bakımından %35, katılımcı sayısı bakımından
%30 ve ziyaretçi sayısında %47 oranında artış ile 1.291’i yurtdışından olmak üzere 9.371 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği
yapan fuarda katılımcı firmalar yapılan ikili görüşmelerde ürün
ve hizmetlerini nitelikli ziyaretçilere tanıtma imkânı buldular.
Fuarın açılışında konuşan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, son yaşanan maden kazaları ve
can kayıpları dolayısıyla yaşadığı burukluğu dile getirdi. Maden
Türkiye Fuarı’nın geçen 10 yıl içerisinde almış olduğu mesafenin
kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Önal, madenlerin
daha büyük oranda işletilmesinin Türkiye’nin geleceğine katkı
sağlayacağını ancak yaşanan kazaların ardından madencilik sektörü aleyhine çıkan seslerin arttığına dikkat çekti. Madenciliğin
uygarlığın temeli olduğunu vurgulayan Önal, ona karşı olmanın
uygarlığa karşı olmakla aynı anlama geldiğini belirtti.
2013 yılındaki cari açığın % 85’inin enerji hammaddeleri ve
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maden ürünleri ithalatından kaynakladığının altını çizen Önal,
ülkelerin yaşamında, medeniyetin gelişmesinde ve ülkelerin
ekonomik olarak büyümesinde bu denli önemli olan bir iş
kolunun, yapılmamasını isteyenlere olumlu bakmanın olası
olmadığını söyledi.
Fuar ile eş zamanlı olarak “Madenlerde İş Sağlığı, Güvenliği ve
Torba Yasa Gerçeği” başlıklı bir açık oturum da gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Güven Önal’ın moderatörlüğü, Maden İşleri Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Sever, TOBB Madencilik
Meclisi Başkanı İsmet Kasapoğlu, A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı Abdullah Dündar ve Koza Altın İşletmeleri Genel
Müdürü İsmet Sivrioğlu’nun katılımları ile gerçekleşen oturumda, ülkemiz madencilik sektöründe meydana gelen kazalar,
torba yasanın değerlendirmesi, yeni maden yasasında yapılması
düşünülen değişiklikler görüşüldü. Çalışma süreleri ve ücretlendirme uygulamaları ile ilgili devlet desteğinin altı çizildi.
Fuarın ikinci günü Global Business Reports (GBR) tarafından organize edilen kahvaltıya Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan
Sökmen, Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Iain Anderson,
Yıldırım Grup CEO’su Alp Malazgirt ve çeşitli sektör temsilcileri
konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin madencilik sektöründe
yaşadığı sıkıntılar üzerine yapılan konuşmalarda sektör temsilcilerinin konu hakkındaki düşünceleri aktarılırken sektörün yaşadığı
bu sıkıntılardan çıkması için neler yapılabileceği üzerine çözüm
önerileri, yine konuşmacılar tarafından dinleyicilerle paylaşıldı.
Tüyap’ta gerçekleştirilen geçmiş fuarlara göre bu fuar, katılımcı
firmalar için daha memnuniyet verici olurken firmaların beklentilerini karşılamak konusunda da etkili olduğu görüldü.
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Uluslararası, Madenlerde
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi

Ülkemizde art arda yaşanan büyük maden facialarının ardından, ulusal medyada önemli bir yer tutan ve ülkemizin çalışma
hayatının önemli problemlerinden birisi olan iş sağlığı ve
güvenliği konusunda, Türkiye Madenciler Derneği (TMD)
tarafından “Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı ve Sergisi” isimli bir etkinlik organize edildi.
Madencilik Türkiye Dergisi ve Mining Turkey Magazine olarak
medya sponsorluğu desteğinde bulunduğumuz konferans,
4 - 5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
4 Aralık tarihinin Dünya Madenciler Günü olması vesilesiyle ve
Soma / Ermenek faciaları başta olmak üzere bu yıl madenlerde
hayatlarını kaybeden tüm madenciler için saygı duruşuyla başlayan konferans, açılış konuşmalarıyla devam etti.
Türkiye Madenciler Derneği adına açılış konuşmasını Dernek
Başkanı Atılgan Sökmen gerçekleştirirken Sökmen, madenciliğin insanlık açısından çok önemli aynı zamanda da çok zor ve
riskli bir iş olduğunu söyledi. İş kazalarının önlenebilir olduğunun altını çizen Sökmen, bu çağda gelinen teknolojik düzeyin
ve ulaşılan iş güvenliği seviyesinin, iş kazalarını kader olmaktan
çıkardığını, bugün gelinen noktada bunu başarmış ülkelerin
mevcut olduğunu belirtti. Avustralya’daki madenlerde son
10 yılda ölümlü iş kazası sayısının sıfır olduğuna dikkat çeken
Sökmen, ülke olarak bu konuma oldukça uzakta olduğumuzu
ama hedefin de bu olması gerektiğini vurguladı.
Atılgan Sökmen’in ardından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Kavaklı, kazalar sonucunda
ortaya çıkan maddi kayıpların, kazaların önlenmesi için yapılan harcamalardan 5 kat daha yüksek olduğunu belirterek,
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iş güvenliğine yatırım yapmanın sürdürülebilir, verimli bir
işletme için son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Konferansa
destekçilerinden
Avustralya
ve
Kanada
Konsoloslukları yetkilileri de açılış konuşmalarında Türkiye’deki
kazaları üzüntü ile takip ettiklerini, kendi ülkelerinde de benzer
sorunlar yaşandığını aktardılar. Yaşanan sorunların aşılması ile
dünyada lider ülke haline geldiklerini belirten ve önümüzdeki
dönemde ortak çalışmalara açık olduklarını ileten Avustralya
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Lino Starangis’in konuşmasının
ardından Kanada Büyükelçisi John Holmes, bu etkinliğe verdikleri önemi belirten konuşmasında Türkiye’deki Kanadalı maden
şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdikleri önemin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetmelik ve yasaların
çok üzerinde standartlara sahip olduğunu hatırlattı.
Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçilirken sunumlarda ilk oturum, “İSG Politikaları ve Yasal Çerçeve, İşlemler ve
Uygulamalar” konusunda oldu. Oturumda ilk sunumu Maden
İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) adına Enerji Hammaddeleri ve
Metal Madenler Daire Başkanı Mehmet Tombul yaptı. Tombul
sunumunda, “Maden Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği”
konusunda bilgiler verirken MİGEM’de bu konuda yapılan
çalışmalar hakkında da dinleyicileri bilgilendirdi.
Tombul, sunumunda MİGEM’in Anayasa’dan almış olduğu ve
icra ettiği görevler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Türkiye’nin
maden potansiyeli hakkında da bazı bilgiler aktaran Tombul,
maden üretimi ve tüketimi ile sanayileşme arasındaki ilişkileri
verdiği örnekler ve tablolar üzerinden dinleyicilerle paylaştı.
Çin’deki sanayileşmenin maden üretimi ve tüketimine etkisi
hakkında bilgiler paylaşan Tombul, sanayileşmenin temelinde

yüksek miktarda enerji ve
maden tüketiminin yattığını
hatırlattı. 19. yüzyılda en çok
maden üretiminin Avrupa’da
yapıldığını ve dolayısıyla
dünyada ilk sanayileşmenin
Avrupa’da
gerçekleştiğini
vurgulayan Tombul, 20. yüzyılda ise en çok maden üretiminin ABD’de, günümüzde
ise Çin’de gerçekleştirildiğini
ve bu ülkelerin bu seviyede
olmalarında, maden üretim
ve tüketiminin önemli yer
teşkil ettiğini ifade etti.
Sunumunda
madenciliğin
ekonomi üzerindeki etkilerini
de değerlendiren Tombul,
ABD’den, Avrupa’dan ve diğer
bazı ülkelerden verdiği örneklerle sunumunu zenginleştirdi.
Tombul’un sunumunun ardından Avustralya ve Kanada’nın
iş sağlığı ve güvenliği konusunda bakış açılarının değerlendirildiği sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunumlarından ardından
ise Amerika Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) ’nde
2002 - 2012 yıllarında görev yapmış ve halen iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri vermeye devam eden Dr.
Güner Gürtunca sunumunu gerçekleştirdi.
Gürtunca sunumunda kömürün ABD’de de, ülkemizde de
aynı fiyattan satıldığına vurgu yaparken ABD’de işçilerin
daha iyi koşullarda çalıştığını, daha iyi ekipmanlara sahip
olduğunu ve daha fazla kazandığını ancak Türkiye’de yatırımcıların hala para kazanamadıklarını belirttiğini ve bunun
sadece tek bir şeyle açıklanabileceğini, bunun da tabiri
caizse “iş bilmezlik” olduğunu söyledi.
Ülkemizde bilimi, teknolojiyi ve maden makinelerini devreye
sokarak daha az işçiyle daha güvenli madenler işletilebileceğini belirten Gürtunca, Türkiye’de 3 bin işçi ile gerçekleştirilen maden üretim işini, ABD’deki işletmelerin 200 kişi ile
yapabildiğini, ABD’de pahalı teknoloji ve yüksek iş güvenliği
maliyeti olmasına rağmen işverenlerin daha çok kâr elde
edebiliyor olmasının altında da daha çok işi daha az işçi ile
yapabilme kapasitesinin yattığını belirtti.
İş güvenliği konularında ülkemizdeki ve ABD’deki farklılıklara da değinen Gürtunca, ABD’de yapılan çalışmalar hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.
Birinci günün öğleden sonraki ilk oturumunda; “Avustralya
- Teftiş ve Yaptırım / Kovuşturma”, “Ontario’da Emniyet (İş

Sağlığı Güvenliği) Mevzuatı, Denetimler, Saha Gözlem ve
İzlemeleri, Sorumluluklar”, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Avrupa
Bakış Açısı” ve “Gönüllü Kurumsal Sorumluluk Esaslarının
Madencilik Sektöründe Madenlerde İş Emniyetinin Artması
Üzerinde Etkisi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Öğleden sonraki ikinci ve üçüncü oturumlarda ise ülkemizdeki
bazı kamu ve özel sektör temsilcilerinin “İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamaları” konularında sunumları gerçekleşti. Arama perspektifi konusunda MTA, kömür perspektifi konusunda Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
metalik madenler perspektifi konusunda Çayeli Bakır, Tüprag ve
Demir Export, endüstriyel hammaddeler perspektifi konusunda
Esan Eczacıbaşı ve Akçansa şirketleri sunumlarını gerçekleştirdiler.
Konferansın ikinci günü, “İSG Politikaları ve Yasal Çerçeve”,
“Risk Değerlendirme ve Yönetimi”, “Acil Durum Müdahale” ve
“İSG’ye Yenilikçi Yaklaşımlar… Yeni teknolojiler” konularında
oturumlar gerçekleşti. Konusunda uzman birçok akademisyen
ve şirket yetkilisi oturumlarda düşüncelerini paylaştı.
Soru - cevap ve kapanış konuşmalarıyla sona eren konferansa
katılım oldukça yüksek olduğu görüldü. 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ilk günün ardından ikinci gün de yoğun bir katılımın sağlanması sektör bileşenleri arasında memnuniyet yarattı.
İlk günün akşamı tüm katılımcıların davetli olduğu bir gala
yemeği düzenlenirken konferansın yapıldığı bölümde firmaların tanıtımlarını yaptıkları bir de sergi alanı yer aldı.
15 Ocak 2015
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Maden Mühendisleri Odası Bor Çalıştayı
Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Bor
Çalıştayı, 19 Aralık 2014 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirildi.
Çalıştay’da bor madenlerimizin dünü bugünü ele alınarak,
dünyadaki gelişmeler ışığında ülkemizde yapılması gerekenler
tartışıldı. "Türkiye‘nin Bor Serüveni", "Sanayinin Tuzu Bor" ve
"Bor Politikaları ve Stratejisi" başlıklı üç oturum halinde düzenlenen Çalıştay’a sektörden, üniversitelerden ve kuruluşlardan
katılım sağlandı.
Eti Maden İşletmeleri Eski Genel Müdürlerinden Muammer
Öcal’ın gerçekleştirdiği ilk açılış konuşmasında ülkemizde bor
madenciliğinin tarihçesinden bahsedilirken Öcal, 60-70’li yıllarda
bor madenlerimize yabancıların gösterdiği ilgiyi anılarıyla ve
değerlendirmeleriyle paylaştı. Genç madencilerin ve girişimcilerin bor madenlerine ilgi göstermesi gerektiğini aktaran Öcal,
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, fosil yakıtların kullanımının 2100 yılına kadar kademeli şekilde azaltılması
gerektiğinin belirtildiğini hatırlatırken, fosil yakıtlara alternatifin
ise hidrojen taşıyıcısı sodyum bor hidrür olduğunu aktardı. Bu
yüzden girişimcilerin bu konuda çalışmalara odaklanarak bor
zenginliğimizin değerlendirilmesine katkı sağlamasının önemli
olduğunu vurguladı.
Öcal’dan sonra söz alan Maden Mühendisleri Odası Başkanı
Ayhan Yüksel, bor madenlerimizin stratejik önemine değindiği
konuşmasında bor madenlerini altın yumurtlayan tavuğa benzetti. Ham madde, rafine ürün ve nihai ürün şeklinde, büyük
çoğunluğunda alternatifsiz olmak üzere, sayısız kullanım alanı
mevcut olan bor minerallerinin, ilave edildikleri malzemelerin
katma değerlerini olağanüstü yükselttiği, bu nedenle sanayinin tuzu olarak adlandırıldığını hatırlatan Yüksel, gelişen teknolojilerin, bor kullanımını ve bor minerallerine olan bağımlılığı artırdığını aktardı.
Ham madde, yarı mamul ve mamul madde olarak; cam, porselen, seramik, fiber glass, metalürji, elektronik, tıp, enerji,
tarım, havacılık, savunma gibi çok farklı sektörlerde kullanılan
bor minerallerinin sanayinin vazgeçilmezi olduğunu belirten
Yüksel, özellikle uçak ve uzay sanayilerinde, yapı elemanı ve
yakıt olarak kullanımları söz konusu olan bor minerallerinin,
diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında yüksek yoğunlukta enerjiye
sahip olmaları nedeniyle yakıt olarak da kullanımları konusunda yapılan araştırmaların bütün hızıyla sürdürüldüğünü ve
bazı uygulamaların da günümüzde ortaya konduğunu belirtti.
Kalkınma sürecinde bulunan ülkemizin bu değerli kaynak
konusunda dikkatle hareket etmesi gerektiğini aktaran Yüksel
sözlerine şu şekilde devam etti:
“Türkiye, dünya bor madeni rezervinin %72‘sine sahiptir. Bu
özelliği ile dünya ham bor madeni üretiminde birinci sırada yer
almaktadır. Öte yandan, tek başına dünya bor talebini 500 yıl
karşılayabilmesi söz konusudur. Dünya bor madeni rezervinin
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%7‘sine sahip olduğu belirtilen ABD ise yakın gelecekte bor
rezervlerinin tükenmesi ile karşı karşıyadır. Özet olarak, 2020‘li
yıllarda Türkiye’nin bor rezervleri ve üretim potansiyeli karşısında pazarı belirleme açısından lobiler dışında herhangi
bir uluslararası şirket kalmayacaktır. Bu bağlamda Türkiye,
stratejik önemi olan bor madenini taktiksel bir öngörüyle
planlanmalı ve işletmelidir. Ülkemizin sahip olduğu yüksek bor
rezervinin stratejik bir önem kazanması, bu rezervlerden elde
edilecek ulusal faydanın yükseltilmesi ile mümkündür.”
“2172 sayılı yasa ile üretme, işletme ve pazarlama tekelinin elde
edildiği 36 yıldan bugüne kadar Devlet, kamu eli ile üzerine
düşen görevi yerine getirmiş, pazarda belli bir noktaya ulaşmış
ve ham - rafine ve kimyasal bor ürünleri üretimi konusunda
ulaşması gereken noktaya yaklaşmıştır. İçinde bulunduğumuz,
dünya birinci bor türevleri piyasasının bugün için toplam 2-2,5
milyar dolar olduğu düşünülebilir. Türkiye‘nin bugün için bu
pazardaki payı 2013 yılı itibarıyla 850 milyon dolar civarında
seyretmektedir.”
“Bor mineralleri; çok yaygın kullanılan ileri teknoloji ham maddesi olması nedeniyle, ulusal sanayimizin geliştirilmesinde
lokomotif olabilecek özellikte bir ham maddedir. Ulusal sanayimizle şeffaf işbirlikleri yapılarak, bor madenlerinin çekirdek
sanayi olduğu uç ürünlerin üretilmesi ve dolayısıyla daha fazla
katma değer yaratılması ülkemiz açısından yararlı görülmektedir. Borlara dayalı, yeni ürün ve teknolojilerin üretilmesi için;
daha fazla AR-GE çalışmasının desteklenmesi ve borlar için
özel bir TEKNOKENT‘in kurulması ülkemize daha fazla katma
değer yaratılması açısından acil ihtiyaç görülmektedir. Ulusal
sanayimizle geliştirilecek gerçekçi, bilimsel ve teknolojiye
dayalı Ulusal Bor Politikaları için daha fazla zaman kaybedilmemelidir. Dolayısıyla; bor ürünlerinde buluşların artırılması
ve teknolojik inovasyonların geliştirilmesi için gerekli teşvik
verilmelidir.”
“İleri teknoloji malzemelerinin pek çoğu ya bor esaslıdır ya da
bor katkılıdır. Söz konusu malzemelerin üretimiyle elde edilen
katma değer, ham veya rafine bor tuzlarının fiyatını yer yer 10’a,
100’e ve hatta 1000’e katlamaktadır. Bor cevheri, konsantresi
veya rafine ürünleri satarak zengin ülke olamayacağımız apaçıktır. Türkiye’de pek çok bor uç ürününün üretim şifrelerinin
çözülebilmesi için devlet mülkiyetindeki bor madenlerinin
devlet eliyle çıkarılıp satılmasıyla sağlanılan kamu gelirlerinin
önemli bir kısmının bor uç ürünlerine yönelik araştırma - geliştirme projelerine aktarılması, katma değeri yüksek ürünler
ihraç edebilmenin en rasyonel ön adımı olacaktır.”
“Büyük rezervlere sahip olmak, kendi başına bir anlam ifade
etmemektedir. Asıl olan, bu rezervlerden sağlanacak faydanın
en üst seviyeye çıkartılabilmesinin şartlarını oluşturmaktır. Bu
noktada, sahip olduğumuz yüksek miktar ve kalitedeki rezervlerden sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılabilmesi için

katma değerleri daha yüksek
ürünlere yönelmek ve ülkemizde borlu sanayileri kurmak
büyük önem taşımaktadır. ABD,
Avrupa, Japonya, Çin gibi ülkeler için bor stratejik bir öneme
sahiptir. O halde, Türkiye bu
güç odaklarının duyarlılığını
iyi analiz edip strateji ve taktiklerini planlarken ortak çıkarlar
çerçevesinde kendi çıkarlarını
koruyan en uygun kesişim
alanlarını bulup uygulamaya
koymak durumundadır.”
“Devletçe işletilen bor madenlerinin özelleştirilerek parçalanması rekabeti doğuracak ve bu parçalara sahip olacak şirketlerin,
dünya pazarlarında geçmişte olduğu gibi birbirleri ile rekabete
girmeleri sonucu satış fiyatlarında önemli düşüşler görülecektir.
Bu anlamda ülkemizin bor ihracat gelirleri de aynı ölçüde gerileyecektir. Herhangi bir tasarı ile adı ne olursa olsun bir şeklide bor
fabrikaları ve madenleri ile ilgili 2840 sayılı kanunda değişiklik
yapmak, üçüncü şahıslara işlettirmek, ülkemizin bu değerli kaynağının işletme, üretim ve pazarlama hakkının şu veya bu şekilde
farklı şirket isimleri ve kimlikleri ardında ulus ötesi sermaye tarafından kullanılmasını ve kontrol edilmesini kaçınılmaz bir son olarak
karşımıza getirecektir.”
Ayhan Yüksel’den sonra söz alan CHP Edirne Milletvekili, Maden
Mühendisi Kemal Değirmendereli, üst üste yaşanan kazalardan
sonra madencilik sektörünün bir gerileme dönemine girdiğini
belirterek sektörü ayağa kaldırmamızın şart olduğunu, panik yapmadan, serinkanlı bir şekilde eksikleri gidererek özellikle eğitim,
iş güvenliği gibi alanlarda kabuk değiştirmek gerektiğini aktardı.
Kabuk değiştirme sürecinde devletin de sektöre destek olması
gerektiğine vurgu yapan Değirmendereli, bor ile birlikte tüm
madenleri kapsayacak şekilde bir Ar-Ge enstitüsü kurulmasının
sektör için önemli olduğunu savundu.
Açılış konuşmalarının ardından üç bölüm halindeki oturumlara
geçildi. “Türkiye’nin Bor Serüveni” başlıklı ilk oturumda, ağırlıklı
olarak ülkemizin bor madenciliğinin tarihçesine yer verilirken
panelistlerin Çalıştay’a genç madencilerin ilgisiz kalışından
yakınmaları dikkat çekti.
İkinci oturumun ise en dikkat çekici sunumunu Eti Pazarlama Eski
Genel Müdürü Ümit Ragıp Üncü gerçekleştirdi. Üncü, bor minerallerinin güncel teknolojilerdeki kullanım alanlarına yer verdiği
sunumunda, borun aslında günlük yaşantımızda kullandığımız
pek çok üründe yer aldığını ve savunma ve uzay sanayilerinde
ve gelişmiş teknolojilerde kullanım alanlarının hızla arttığı gerçeğini örnekleriyle birlikte izleyicilerle paylaştı.
Eti Maden İşletmeleri’nin ABD’li bir müşterisinin ülkemizden
satın aldığı bor bileşiklerinden ürettiği fiber bir malzemenin

yaklaşık 40.000 üründe kullanıldığı, biz 1 kazanırken bu tür
ürünleri üreten firmaların kat kat fazlasını kazandığını, bizim de
bordan bor kimyasalları üretiminin yanı sıra uç ürün eldesine
yönelmemiz gerektiğini vurguladı.
Günümüzde, hemen her türlü elektronik cihazda kullanılan lityum pillerin artık kullanışlı olmaktan uzaklaştığı, buna alternatif
olarak bor içerikli pillerin kabul görmeye başladığını belirten
Üncü, savunma sanayinde kullanılan predatörlerin (insansız
hava araçları), bazı füzelerin ve ABD ordusunun kullandığı pek
çok gelişmiş aygıtta, uzun ömürlü ve hafif pil ihtiyaçlarının bor
içerikli pillerle karşılandığını aktardı.
Bor fiberi denilen bir malzemenin yeni nesil uçakların gövdelerinde kullanıldığı, ülkemizde de bir bilim insanının bu malzemeyi üretmeyi başardığı ancak endüstriye dönüşemediği,
ferrobor içerisine katılan neodyum ile elde edilen malzemenin
inanılmaz bir manyetik özelliğe kavuştuğu, Japonya’da 500
km hızla giden trenlerin raylarında bu neodyum-demir-bor
bileşikli malzemenin kullanıldığı, çok ünlü bir markanın yeni
nesil çamaşır makinelerinde de bu bileşiğin kullanıldığı motorları kullandığı, sodyum bor hidrürlü (hidrojen yakıtlı) araçların
yakın gelecekte yaygınlaşacağı, yine günlük yaşantımızda
kullandığımız yeni nesil tablet ve akıllı telefonlara sodyum bor
hidrürlü pillerin enerji vermeye başladığı, son dönemde piyasaya sürülen oled (kıvrımlı) ekranların üretilmesinde pyrolitic
bor kullanıldığı, Üncü’nün sunumunda yer verilen güncel bor
kullanım alanları arasındaydı.
Enerji (yakıt pili) gerektiren ve hafifliği ön planda tutulan her üründe
artık görmeye alışacağımız bor hakkında Eti Maden İşletmeleri
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Murta Bilen de kurumun Ar-Ge
faaliyetleri hakkında katılımcılarla çeşitli bilgiler paylaştı.
Eski ETİBANK bürokratları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü,
Boren Başkanlığı, üniversite ile birlikte Maden Mühendisleri
Odası’nın katıldığı açık oturumda ülkemizin bor politikalarının
ve stratejileri tartışıldığı öğleden sonraki üçüncü bölümün
ardından Çalıştay sona erdi.
15 Ocak 2015
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Petrofer’in Üç Günlük Eğitim
Programı İzmir’de Gerçekleştirildi
Endüstriyel yağlar ve gresler konusunda sektörün lider firmalarından Petrofer Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret AŞ
tarafından 19 - 21 Aralık tarihleri arasında İzmir Wyndham
Grand Oteli’nde düzenlenen eğitim seminerine madencilik
sektörünün önde gelen firmaları katıldı.

Madencilikte üretim faaliyetleri sırasında meydana gelecek
tehlikeleri ayrıntılı şekilde katılımcılara anlatan O’Conner,
bu tehlikelerden ortaya çıkacak riskler hakkında tablolar
üzerinden örnekler verdi. Madencilik üretim prosesleri
üzerinden risklerin hangi bölümlerde daha fazla olduğu ve
risk katsayılarının bu durumlarda neler olduğunu anlatan
ve bu riskleri elemine etmenin yolları hakkında çözüm
önerilerini dinleyicilerle paylaşan O’Conner, tehlike konusunda çözüm önerilerini ve maddeler halinde yapılması
gerekenleri katılımcılara aktardı.

Uluslararası alanda hizmet verdiği firmalarına yeni çözümler sunarak uyguladığı eğitim programları ve satış sonrası
destek konularında, doğru ürününün doğru yerde, ekonomik ve emniyetli bir şekilde kullanılması amacıyla organize
edilen etkinliğin ilk günü, Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Taşkın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Taşkın’ın
açılış konuşmasının ardından günün ilk sunumu, Anglo
Amerikan Platin ve BHP Billiton şirketlerine ait madenlerde
maden ekipmanları, mühendislik ve güvenlik uzmanı
olarak görev alan Brian Peter O’Conner tarafından “Yer
Altı Maden Konveyörlerinde Yangın Önleme ve Emniyet”
konusunda gerçekleştirildi.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise Güney Afrika’da,
madenlerde iş güvenliği, basınçlı gaz ve makine ekipmanları
konusunda faaliyetlerini sürdüren gaz güvenliği uzmanı
Karl Peter Rohlssen, “Gazlarda Emniyet Teknolojileri ve
Havalandırma” konusunda gerçekleştirdi.

Çalıştığı şirketlerde edindiği deneyimler üzerinden iş güvenliği
konusunda bilgiler vererek sunumuna başlayan O’Conner görseller ve kısa videolarla sunumuna zenginlik kattı. Sunumunda;
risk ve yönetimi, tehlikenin tanımı ve çeşitleri konularına değinen O’Conner, verdiği örnekler, yaşadığı deneyimler üzerinden paylaştığı hikâyelerle sunumunu daha dikkat çekici hale
getirdi. Özellikle tehlikenin kimi zaman öngörülemediğine
vurgu yapan O’Conner, katılımcılara izlettiği videolarla da
konuyu dikkat çekici hale getirdi.

Özellikle madenlerde kullanılan gazlar (oksijen, kaynak gazı
vs.) üzerinden sunumunu gerçekleştiren Rohlssen, güvenli
gaz kullanımı konusunda dinleyicileri bilgilendirdi.
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Rohlssen Güney Afrika’da gazlar ile ilgili yaptığı çalışmalar
hakkında bilgiler vererek sunumuna başlarken etkileyici
anlatım tarzıyla dinleyicileri kısa zamanda etkilemeyi başardı.
Rohlssen, örneklerle ve deneylerle destekleyerek gerçekleştirdiği sunumunda, yanıcı ve patlayıcı gazlar konusunda katılımcılarla ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Etkinliğin ikinci günü “Yanmaz Hidrolikler, Isıya ve Suya
Dayanıklı Gersler, Tiefenbach-Recomatic Tanıtımı, Voith
Turbo Tanıtımı” konularında sunumlar ile gerçekleştirilirken, yarım gün olan üçüncü günün tamamı ise soru - cevap
şeklinde tamamlandı.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

ERA-MIN 3. Proje Çağrısı
17 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla açıldı

Doç. Dr. Nuray KARAPINAR
MTA Genel Müdürlüğü
nuray.karapinar@mta.gov.tr

E

RA-MIN, “AB Hammadde Öncelikleri” temelinde enerji ve
tarım dışı hammadde temini ve endüstriyel üretimi alanında Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday
olan ülkelerle koordineli araştırmaları teşvik edecek mekanizma ve ağları oluşturmayı amaçlayan bir ERA-NET projesidir.

uygun bulunan 14 proje önerisinden 4 proje destelenmiştir (bu
projeler ile ilgili kısa bilgi ERA-MIN web sayfasında yer almaktadır). İkinci çağrı ise 2014 yılında açılmış olup birincil hammadde
kaynaklarının yanı sıra ikincil hammadde kaynakları (geri kazanım) ve metal ve hammadde ikame konularını da içermektedir.
İkinci çağrıda 11 ülkeden 13 araştırma destek kuruluşu yer
almıştır. TUBİTAK birinci çağrıda yer almazken ikinci çağrıya
katılmıştır. Ancak, ülkemizden ortak ve/veya koordinatör olarak
yer alınan herhangi bir proje önerisi olmamıştır. İkinci çağrı kapsamında desteklenen projeler henüz açıklanmamış olup, yakın
zamanda ERA-MIN web sayfasından duyurulacaktır.

ERA-MIN, 7. Çerçeve Programı kapsamında (NMP.2011.4.0-6
– ERA-NET on the Industrial Handling of Raw Materials for
European Industries) desteklenen 4 yıllık bir proje olup Kasım
2011’den beri devam etmektedir. Proje ortakları Avrupa
Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerin ulusal ve bölgesel araştırma programlarını yöneten kuruluşlardır.
Halen hazırda 15 ülkeden 18 proje ortağı vardır. Ülkemizden
de, ulusal ve bölgesel araştırma programlarını yöneten
TUBİTAK proje ortağı olarak yer almaktadır.
Enerji ve tarım dışı hammaddenin sürdürülebilir tedarik
ve yönetimini güvence
altına alacak ve AB‘de istihdam imkânları ve yatırım
fırsatları sunacak araştırma
ve yenilikçi AR-GE faaliyetleri
ERA-MIN’in araştırma konularıdır. Metalik mineraller,
endüstriyel hammaddeler ve
yapı/inşaat hammaddeleri
dahil enerji dışı mineral hammadde kaynaklarının aranması, çıkarılması, zenginleştirilmesi ve metalürjisinden,
metallerin geri kazanılması,
ikamesi ve madenlerin kapatılması ve rehabilitasyonu
gibi çok geniş bir alanda
yürütülen faaliyetleri kapsar.
ERA-MIN projesinde yılda bir
kez ortak proje çağrısı açılmaktadır. Ortak çağrılarının
ilki 2013 yılında organize
edilmiştir. Bu çağrı birincil
hammadde
kaynakları
temelli araştırmalar odaklı
olup çağrıda beş ülke yer
almıştır. Bu çağrı kapsamında
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Bu yazıya konu olan ERA-MIN üçüncü çağrısı henüz yeni açılmış
olup (17 Aralık 2014), 12 ülkeden 12 araştırma destek kuruluşu yer
almaktadır (Türkiye-TÜBİTAK, Finlandiya-TEKES, Fransa-ADEME,
Almanya-PTJ, Macaristan-OTKA, İrlanda-GSI, Polonya-NCBR,
ADEME
FR
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Portekiz-FCT, Romanya-UEFISCDI, İsveç-VINNOVA, ArjantinMINCYT ve Güney Afrika-DST. TUBİTAK’ında yer aldığı bu proje
çağrısına en az 2 farklı ülkeden en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeler çağrıda belirtilen konulardan
bir ya da bir kaçını içeren konularda sunulabilir (Tablo 1).
ERA-MIN çağrılarında katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-MIN projesi ortağı ülkeler tarafından
fonlanır. ERA-MIN kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı
projelerde her bir ortağın AR-GE faaliyetleri kendi ülkesindeki
destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir. Ülkemizde de TUBITAK ERA-MIN projesi kapsamında işbirliklerin oluşturulması ve projelerin fonlanmasını sağlamaktadır.
Sunulan proje önerisinde yer alan her bir aday ERA-MIN ortak
çağrısının belirlediği kriterlerin yanı sıra kendi ülkesinin destek programının ulusal programına da uymak zorundadır.
Çağrıya katılan her bir kuruluş çağrıda yer alan konu başlıklarından
hepsine destek verebildiği gibi tercihen bazı konu başlıklarında da
destek verebilmektedir (Tablo 1). Ayrıca, ülke bazında desteklerin
kimlere (büyük firma/KOBİ, Üniversite/Araştırma Kurumu) ve hangi
oranlarda verildiği de değişebilmektedir. Bu bağlamda TUBİTAK
tüm konu başlıklarında destek sağlamakta ve çağrıda yer alan
konularda faaliyet gösteren yerleşik firmaları desteklemektedir.
Yani, üniversite ve araştırma kurumları bu kapsamda TUBİTAK
tarafından desteklenmemektedir. Ancak, üniversiteler ve araştırma
kuruluşları oluşturulacak projelerde alt yüklenici olarak (danışmanlık/hizmet sağlayıcı) yer alabilirler ya da projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşulu ile uluslararası projede ortağı olabilirler.
Çağrı kapsamında ERA-MIN üyesi ülkeler ile ortak proje
önerisi sunacak ülkemizdeki yerleşik firmalar TUBİTAK 1509
Uluslararası AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında
destek alacaklardır. Programda hibe şekilde destek verilmektedir.
Destek oranları büyük firmalar için `, KOBİ’ler için u’dir. Ayrıntılı
bilgiye www.tubitak.gov.tr/1509 internet adresinden ulaşılabilir.
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak TUBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme
Programına başvuracaktır. Yani, firmalar TUBİTAK’dan 1509- Uluslar
arası AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek alarak ve ERA-MIN üyesi ülkeler ile ortak proje önerisi sunabilecektir.
ERA-MIN başvuru süreci ise tek adımlı bir süreçtir. Başvuru
ortak kuruluşlar adına proje koordinatörü tarafından
www.era-min-eu.org adresindeki Electronic Submission
System (ESS) kullanılarak yapılacaktır. Proje önerisi İngilizce
hazırlanmak zorundadır. Son başvuru tarihi 19 Mayıs 2015
(saat 17:00, Bürüksel) dir.
ERA-MIN 3. Çağrı kapsamında ortak bulma ve konsorsiyum
oluşturma araştırmalarında ülke bazında destek verme
şartlarının dikkate alınması faydalı olacaktır. Destekleme
koşulları ile ilgili detaylı bilgi ve ilgili tüm dokümanlara
www.era-min-eu.org adresinden ulaşılabilir.

Bu çağrı kapsamında ülkemizden de başvuruların olması dileğiyle …

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik Yer Altı Yükleyicileri ve
Kamyonları Dünya Pazar Lideri

130’dan fazla ülkede faaliyetleri bulunan Sandvik, uluslararası madencilik endüstrisine geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Maden arama, delme, kaya kesme, kırma,
eleme, yükleme -boşaltma ve malzeme nakil sistemleri ile
ilgili birçok alanda madencilik şirketlerine güvenilir ve verimli
çözümler üretmektedir.
Yer altı madenciliği için büyük önem taşıyan yükleme-boşaltma
ekipmanlarında Sandvik Madencilik, sektöre sunduğu ileri teknoloji
ile donatılmış emniyetli, ergonomik, güvenilir ve yüksek performanslı ürünleriyle sektörde lider konumda yer almaktadır.
Sandvik yer altı yükleyici ve kamyonlarının öne çıkan özellikleri:

••Maksimum düzeyde çalışan ve iş emniyetini sağlayan tasarım
••Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu
••Ton başına en düşük maliyet
••Uzun operasyon ömrü
••En hızlı yükleme kapasitesi
••Otomasyon kontrol sistemleri ile kullanım
••Geliştirilmiş yazılım ile kolay problem çözümleri
••Kolay bakım ve onarım
Özellikle yer altı yükleyicilerinde, yükleme hızı ve kapasitesi,
ekipmanların verimliliğini arttıran faktörlerdendir. 8000’den fazla
teslim edilmiş ekipman ile kuvvetlenen teknik tecrübe sonucu
Sandvik Madencilik, yer altı yükleyicisi ve kamyonlarda müşterilerine, yürütmekte oldukları operasyonları için bu özelliklerde
katma değer sağlamaktadır.
Sandvik yer altı yükleyici ve
kamyonları Türkiye’de birçok
altın, bakır ve metal madenlerinde
kullanılmaktadır.
Ülkemizde şu ana kadar tercih edilen modeller: LH517,
LH514, LH410, LH307, LH201
ve TH430 olmuştur.
Sandvik
yükleme-boşaltma
ekipmanları operasyonlarda,
sürprizlere yer vermeksizin
müşterilerilerinin
hedefledikleri üretim kapasitelerine
ulaşmalarını sağlamaktadır.
mining.sandvik.com
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LOADING AND HAULING
Kapasitelerine Göre Sandvik Yükleyicileri
LHDs
LH201

SANDVIK

Sandvik LH203
Kapasite 3500 kg
Galeri Kesiti 5x2,5 m

Sandvik LH201
Kapasite 1000 kg
Galeri Kesiti 2x2 m

Sandvik LH307-M
Kapasite 6700 kg
Galeri Kesiti 3x3 m

Sandvik LH307
Kapasite 6700 kg
Galeri Kesiti 3x3 m

Sandvik LH204
Kapasite 4000 kg
Galeri Kesiti 2,5x2,5 m

Sandvik LH410
Kapasite 10000 kg
Galeri Kesiti 4x4 m

LOADING AND HAULING
LOW PROFILE LHDs

Sandvik LH514
Kapasite 14000 kg
Galeri Kesiti 4,5x4,5 m

Sandvik LH517
Kapasite 17200 kg
Galeri Kesiti 5x5 m

Sandvik LH410-M
Kapasite 10000 kg
Galeri Kesiti 4x4 m

Sandvik LH621
Kapasite 21000 kg
Galeri Kesiti 5,5x5,5 m

Sandvik Mining

Sandvik LH205L-M
Kapasite 5000 kg
Galeri Kesiti 1,6 m

Sandvik LH208L
Kapasite 7711 kg
Galeri Kesiti 1,8 m

LOADING AND HAULING
ELECTRIC LHDs

Sandvik LH517L
Kapasite 17200 kg
Galeri Kesiti 2,6 m

Sandvik LH209L
Kapasite 9600 kg
Galeri Kesiti 1,9 m

Sandvik Mining

Sandvik LH203E
Kapasite3500 kg
Galeri Kesiti 2,5x2,5 m

Sandvik LH409E
Kapasite 9600 kg
Galeri Kesiti 3,5x3,5 m

Sandvik LH514E
Kapasite 14000 kg
Galeri Kesiti 4,5x4,5 m

LOADING AND HAULING
Kapasitelerine Göre Sandvik Kamyonları:
TRUCKS

Sandvik LH625E
Kapasite 25000 kg
Galeri Kesiti 6x6 m

Sandvik Mining

Sandvik TH315
Kapasite15000 kg
Galeri Kesiti 3x3 m

Ye
n

i

Sandvik TH551
Kapasite 51000 kg
Galeri Kesiti 5x5 m

Sandvik Mining

Sandvik TH320
Kapasite 20000 kg
Galeri Kesiti 3x3 m

Sandvik TH430
Kapasite 30000 kg
Galeri Kesiti 4x4 m

Sandvik TH540
Kapasite 40000 kg
Galeri Kesiti 4,5x4,5 m

Ye
n

i

Sandvik TH663
Kapasite 63000 kg
Galeri Kesiti 6x6 m

Sandvik TH680
Kapasite 80000 kg
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Galeri Kesiti 6x6 m
Yatay Yükleme
hauling
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Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ile
Yer Altı Modellemesi Üzerine

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Netcad Yazılım AŞ’nin geliştirdiği Netpro/Mine, açık ve yer altı
maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen
ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini yönetebilen bir yerbilimleri çözümü. TÜBİTAK Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi
Maden Mühendisliği bölümünün bilgi birikimi ve önderliğinde
geliştirilen yazılım, maden işletmecilerini hedeflerine güvenle, en
kısa yoldan, minimum maliyetle götüren çözümler sunar. Bu yerli
yazılımın geliştirilmesine katkı sağlayan bilim insanlarından birisi
olan, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’dan Netpro/Mine hakkında değerli bilgiler edindik.
Madencilik Türkiye (MT): Madencilikte modellemenin
ülkemizdeki önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Candan Gökçeoğlu (CG): Gözleyebildiğim kadarıyla Ülkemizde
maden kaynaklarının büyük bir bölümü çağdaş madencilik, bilim
ve teknolojisine uygun bir şekilde üretilmemektedir. Tabii ki
modern teknolojiyi kullanan işletmeleri tenzih ediyorum. Düzgün
bir planlama ve modelleme yapılmayan üretim sonucu kaynaklar
kullanılamaz hale gelmektedir. Oysa madenlerimiz verimli bir
şekilde üretildiklerinde ekonomiye çok ciddi katkı yapma potansiyeline sahiptir. Nihayetinde madencilik yüzey ya da yeraltı olsun
bir üç boyutlu jeolojik modellemeyi gerektirmektedir. Bu amaçla
Netpro/mine’ın sunduğu 3 boyutlu modelleme, rezerv ve tenör
kestirimi, tasarım ve optimizasyon yetenekleri bu amaca büyük
oranda hizmet edeceğini düşünüyorum.
Türkiye'de madencilik endüstrisinin büyümesine paralel olarak kaynakların daha bilimsel ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına duyulan gereksinim
artmaktadır. Sözünü ettiğim
yazılım bu yönüyle ulusal
yerel unsurların maden planlama gereksinimine yanıt
verirken, uluslararası rakipleriyle rekabet edecektir.
Jeoloji ve maden modelleme
planlama konusunda dünyada kullanılan yazılımlar
oldukça pahalı ve uygulamak
için uzmanlık gerektirmektedir. Ülkemizdeki madencilik
sektörünün
büyüklüğü
düşünüldüğünde,
bu
tür uzmanlık gerektiren
yazılımları efektif biçimde
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kullanabilecek yeterince sayıda personel bulunmamaktadır.
Konu ile ilgili personelin yetişmesi Türkçe ve yaygın olarak
kullanılan bir yazılımın varlığına bağlıdır. Mevcut maden planlama yazılımları ticari yapı nedeniyle kapalı kutu olup, yerli
yazılımlarla ancak bu aşılabilir.

MT: Yer altı modellemelerinin faydaları hakkında ne
düşünüyorsunuz?
CG: Yeraltı modellemesi ile yapılan projeler gerek planlama
aşaması, gerek teknik önemlerin alınması ve proje yapım aşamaları için çok ciddi katkı yapma potansiyeline sahiptir. Zemin
iyileştirme ihtiyacı ve uygun metodun seçimi için jeolojik
modelleme yapılması doğru ve gerçekçi bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca günümüz bilim ve teknolojisine uygun yöntemlerle
ve modellemede kullanılacak yazılımlarla yapılan çalışmalar ile
yapılan projelerin çevreye ve canlılara da etkisi de kabul edilebilir seviyelerde olacaktır.

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu Hakkında
1966 Ardahan doğumlu olan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu halen
Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Genel çalışma konuları heyelan, şev
stabilitesi, kaya kütlelerinin mühendislik sınıflaması, mühendislik
jeolojisi ve kaya mekaniğinde esnek hesaplama yöntemlerinin kullanılmasıdır. Mühendislik alanında 2006 Tübitak Teşvik Ödülü sahibi olan
Gökçeoğlu, çalışma alanına ilişkin çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayına sahiptir. Son yıllarda Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde
Netcad ile birlikte Analist yazılımının geliştirilmesinde akademik danışman olarak görev yapmıştır. Gökçeoğlu ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında

çok sayıda büyük altyapı projesinde ve maden işletmelerinde
teknik danışmanlık yapmış ve
yapmaya devam etmektedir.
Gökçeoğlu, Engineering Geology
ve Bulletin of Engineering
Geology and the Environment
dergilerinin Editorial Board üyesi
olup, Computers & Geosciences
ve Landslides dergilerinde Editör
olarak görev yapmaktadır.

Temel eğitim olarak öğrencilerimiz Jeoloji, Jeofizik,
Hidrojeoloji, Tektonik, Deprem vb. haritaları ve yerbilimlerine
ilişkin projelerin gerekli tüm ölçeklerde, CAD ve GIS yapısında
mevzuatlar ve kurum standartları ile uyumlu olarak projelendirebilecek ve yönetimini yapabilecek düzeye gelmelidir.

MT: Kurum standartları ve yönetmelikler yapılan
çalışmaların yetkinliğini arttırıyor mu?
CG: Kesinlikle artıyor, Ülkemizde yapılan projelerin kalitesini
arttıran en büyük faktörlerden birisi de kurumların istediği
rapor standartlarıdır. Madencilik ve İnşaat sektörlerinde yaşanan ve çok sayıda insanımızın canını kaybettiği üzücü kazalar
sonrasında işletmelerde ve şantiyelerde plan ve proje olmadan çalışmaların ne büyük zararlar verdiğini göstermiştir. Bu
yıl içinde yaşanan maden kazaları sonrasında 3 Boyutlu yeraltı
modellemesinin zorunlu hale gelmesi de bunun göstergesidir.
Proje standartlarını arttırmak, yetkin mühendisler çalıştırmak
ve gerçekçi denetim sistemi ile bir aşama kaydedilmiş olacaktır.

MT: Ülkemizde jeoloji – jeoteknik ve yeraltı modellemesinin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
CG: Ülkemizde yeraltı modelleme yazılımlarının kullanılması daha
etkin ve verimli projeler oluşturulmasını sağlayacaktır. Jeolojik ve
jeoteknik etütlerde, zemin etüt
raporlarında, fizibilite raporlarında ve saha etüdlerinde
yapılan yeraltı modellemeleri
dünya standartları ile daha iyi
rekabet edilebilecek projeler
oluşturmamızı sağlayacaktır.
Yeraltı modellemesinde kullanılan yazılımlar bu açıdan
önem arz etmektedir. Bu yazılımların bilimsel çalışmalarla
sınırlı kalmayıp

Yeraltı modelleme yazılımlarının kurumlarda da kullanılmaya başlanıyor ve böylece ülkemizde proje standartları yükselecektir. Algıyı
arttıracak olan bu gelişmeler sevindiricidir. Belirli bir standart altı
projelerle denetlemelerden geçilmemesi, günümüz bilim ve teknolojisine uygun işletme projeleri hazırlanmasını sağlayacaktır.

ülkemizde yaygın olarak kullanılması küresel pazarda değerli
projeler üretmemizi sağlar,
yapılan projelere değer katar.
15 Ocak 2015
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MT: Modellemenin Jeoteknik projelerde etkisi nasıl?
Tünel tasarımlarında tahkimat ve ilerlemeye nasıl
fayda sağlar?
CG: Yeraltının modellenmesi mesleki disiplinlerle kısıtlı
olmamalıdır. Yeraltında ile ilişkili yapılan her türlü mühendislik yapısının bir parçasıdır yeraltı modellemesi. Bu kapsamda
düşünüp geçiş bir çözüm yelpazesine hizmet etmelidir.
Bir tünel güzergâhı için Netpro/mine ile örnek bir çalışma
yaptık, bu çalışmada fay yeri, tünel konumu ve tahkimat ile
ilgili önemler açısından farklı bir bakış açısı kazandırdı. Ayrıca
meslek dışından olan insanlara da sonunun aktarılmasında
ciddi bir unsur oluşturmaktadır.

CG: Faylar hangi disiplin için çalışılırsa çalışılsın incelenmesi,
çözümlenmesi, görselleştirilmesi ve sorun oluşturduğu durumlarda uygun çözüm yöntemini seçmede ileri derece uzmanlık
gerektiren bir konudur. Bu aşamada Netpro/Mine yazılımı fay
modelleme ile ilgili çalışmalarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Mineral kaynaklarının daha etkin ve verimli işletmesi yani
özetle, iyi bir planlamayla karların artırılabileceği ve risklerin
azaltılabileceği bir sistem için optimizasyon yazılımın katkısı tartışmasızdır. Madencilik ülkelerinde, maden yazılım
endüstrisi, maden şirketlerinde planlama bölümlerinin oluşumuna yol açmıştır. Böylece madencilik daha bilimsel ve
etkin bir şekilde yapılırken, yazılım ve planlama bölümleriyle
sektör büyüme göstermiştir. Planlanan yazılım, Türkiye'de
bu potansiyel gelişmeye katkı sağlayacaktır.
Türkiye'de madencilik endüstrisinin büyümesine paralel olarak hazırlanan proje standartlarının daha bilimsel ve teknolojik
olması gerekmektedir. Yazılım bu yönüyle ulusal yerel unsurların maden planlama gereksinimine yanıt verirken, uluslararası
rakipleriyle rekabet etmektedir, Maden planlama konusunda
dünyada kullanılan yazılımlar oldukça pahalı ve uygulamak
için uzmanlık gerektirmektedir.

MT : Madencilikte Optimizasyon yazılımı geliştirilmesinin ulusal veya uluslararası teknolojik gelişmeye
katkılarına değinebilir misiniz?

Netcad Açık Ocak Optimizasyonu yazılımı planlama ve
risk analizi yapan yazılım olmadığı için önemli bir boşluğu
doldurmuştur. Bu ürünün yurtiçinde ve yurtdışında kullanılması ile madenlerin daha verimli ve etkin işletilebilmesine
olanak sağlar.

CG: Madencilik sektörü küresel bir endüstridir. Madencilik
şirketlerinin büyük bölümü uluslararası şirketlerdir.
Uluslararası düzeyde rekabet etmek için bu sektördeki
firmaların çalışmalarını ülkemize de yaymak gerekmektedir, projelerde dünya standartları bu şekilde yakalanabilir.
Netpro/Mine modülü ile geliştirilen Açık Ocak Optimizasyon
yazılımı, uluslararası rekabette ülkemiz temsil etmektedir.

Ülkemizde bu konularda yetişmiş yeterince uzman yoktur. Konu
ile ilgili uzmanların yetişmesi için ülkemizde Türkçe, yani kendi dilimizde, kendi mühendislerimizin geliştirdiği yazılımlar olmalıdır.
Maden planlaması yapan yazılımların kullanımının yaygınlaşması
ile hem maden kaynakları verimli ve etkin bir şekilde üretilecek
hem de bu konuda yetişmiş insan gücü sağlanacaktır.
www.netcad.com.tr
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Erkin Ozan Yıldız
Maden Mühendisi
yildize@labris.com.tr

Y

Mine Site Yer Altı
Personel Takip Sistemi
Türkiye'de Yaygınlaşıyor

eni bir teknoloji personel takip sistemi... Uygulaması Türkiye’de henüz çok yaygın olmamakla
beraber Avusturalya, Amerika Birleşik Devletleri
ve Güney Afrika gibi madenciliğin gelişmiş olduğu
ülkelerde iş güvenliği kapsamında sunulan hizmetlerden
biridir. Ülkemizde Çayeli Bakır İşletmeleri'nde 3 yıldan uzun
bir süredir kullanılmaktadır. Yer altı kömür madenciliğinde
de Demir Export AŞ, Soma Eynez Yer Altı Kömür İşletmeleri
2015 yılı başında bir ilk olarak personel takip sisteminin
kurulumunu başlatacaklar.
Peki, bu personel takip sistemiyle neler yapabiliyoruz?
Bu sistem, ocak planı üzerinden ve raporlarla personelin ocak
içinde tam olarak nerede olduğunu anlık takip etmeye olanak
sağlıyor.
İsmi, personel takip sistemi olmasına karşın bu altyapı,
bir yer altı işletmesine kurulduktan sonra sisteme; yer altı
kamerası, gaz izleme sensörü, kablolu yer altı ocak telefonu
gibi fiber optik çıkışlı her türlü ekipman dahil edilebiliyor.
Böylece sistem, personel izlemenin yanında bir kamera
sistemi ya da gaz izleme sistemine de dönüşmüş oluyor.
Aynı zamanda bu sistemin içinde dahil olan ve MinePhone
denilen cep telefonuna benzer bir ekipman, iki yönlü sesli
ve yazılı iletişim sorununa tam bir çözüm sunuyor. Bu ekipmanla yer altından yurt dışı
bir telefon hattı bile aranabilmekte, yer altındaki bir
çalışma grubuyla bas konuş
haberleşme ile iletişim
imkânı sağlanabilmektedir.
Yer altında kullanılan sisteme dâhil bütün ekipmanların tamamı alev sızdırmazdır. Yer altı kömür ocaklarında kullanıma uygundur
ve ATEX sertifikalıdır.
Çok işlevli bu sistemin kurulumu da oldukça kolaydır.
Sistemin kurulumu için
yer altına bir galeriye 500
- 600 metre aralıklarla fiber
optik çıkışları olan alıcılar
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yerleştiriliyor. Bu alıcılar arasında veri alışverişi fiber optik
kablo ile sağlanıyor. Bir fiber ring ağı oluşturulduğunda
sistem yedekli çalışıyor. Örneğin, bir kablo kopukluğu durumunda sistem veri iletişimini diğer bir ağdan devam ettiriyor
ve işletim sürekliliği sağlanmış oluyor. Bu alıcıların yanlarına
kendinden emniyetli bataryalı güç kaynakları konarak, bir
elektrik kesintisi durumunda sistem en az 8 saat kendini
çalıştırmaya devam etmesi sağlanıyor. Veri iletişimi fiber
optik kablo ile yapıldığından geniş bantlı bir iletişim imkânı
sağlanıyor ve iki yönlü sesli iletişim kurabiliyoruz. Takip
edilmek istenilen personele verilen küçük bir tag (elektronik
tike) ile ocağa yerleştirilen alıcılar birbirleriyle haberleşerek
yer üstlerine personelin nerede olduğu bilgisini iletiyor. Bu
taglerin üzerinde bir buton olanları da mevcut. Personel, bu
butona basılı tuttuğunda yer üstüne acil durum mesajı gönderiliyor. Tag aparatı ayrıca kullanılmak istenmezse madenci
baş lambasının içine yerleştirilmiş olan ekipman da Mine Site
Technologies firması tarafından sağlanabiliyor.
Özetle, yer altına yerleştirilen alıcılar ve tagler birbirleriyle
haberleşerek ne bir personelin nerede olduğu bilgisini yer üstü
anlık olarak iletiyor ve bu sayede kişinin yer altında olduğu
pozisyonu tam ve doğru alarak görülüyor. Sistem, sesli ve
yazılı haberleşme imkânı sağlamanın yanında, bir gaz izleme
sistemi, bant kontrol sistemi veya kamera sistemi haline de
kolayca dönüştürülebiliyor.
Yeni teknolojilerin doğru kullanımıyla iş kazalarının önlenebildiğini düşündüğümüzde, ülkemizdeki bütün yer altı
maden işletmelerinde de böyle bir sistemi yer altında kullanmak yakın gelecekte kaçınılmaz bir istek haline gelecektir.
www.labrisltd.com.tr

Madenden çıkan en
değerli cevher insandır.

Asıl cevherimiz çalışanlarımız

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Sektörün Yeni Oyuncusu
Kayen Sondaj, Uluslararası
Markalarla 7/24 Hizmetinizde

2

013 yılı başında, Atlas Copco sondaj ekipmanları
bölümünün Türkiye genelinde bayiliğini yapmak
üzere kurulan Kayen Sondaj, saha operasyonlarında
aktif olarak rol almış teknik uzmanların meydana
getirdiği yeni bir oluşum. Madencilik sektörüne uluslararası
tecrübeyle haftanın yedi gününde, günün yirmidört saatinde
profesyonel hizmet sunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan
Kayen Sondaj, kısa süre içerisinde sondaj ekipmanları sektöründe kaliteyi oldukça yukarıya taşıdı.
Şirket, 2014 yılı içerisinde dünyanın önde gelen sondaj kimyasalları üreticisi olan ABD menşeli Halliburton / BAROID-IDP ve yine
Halliburton bünyesinde faaliyet gösteren FANN sondaj çamuru
test ekipmanları firmalarının Türkiye yetkili distribütörülüğünü
de aldıktan sonra, maden arama sondajlarına ek olarak jeotermal ve petrol arama sondajları için de ürün tedariğine başladı.
Sadece iki yıl gibi bir süre içerisinde maden arama, jeotermal ve
petrol arama firmaları ve sondaj müteahhitlerinden oluşan kayda
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değer bir müşteri portföyü oluşturmayı başaran Kayen Sondaj,
kaliteli ekipman tedariki ve müşteri odaklı operasyon anlayışıyla
günden güne sondaj sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor.
Kayen Sondaj öncelikli olarak “mesai saati” kavramına
riayet etmeyen, tamamen esnek çalışma saatlerine sahip
olan bir firma olmasıyla öne çıkıyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 7/24, hiçbir kısıtlama olmadan, aralıksız
hizmet vermekte olan şirket, müşterilerini sahada yalnız
bırakmamaya özen gösteriyor.
Kayen Sondaj, ana ürün gamını oluşturan Atlas Copco sondaj
ekipmanları ve BAROID sondaj kimyasallarının yanı sıra yardımcı sondaj ekipmanları konusunda da geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirket, sondaj operasyonunda ihtiyaç duyulan;
karot sandıkları, boru anahtarları, tij ve karotiyer sehpaları, avadanlık malzemeler ve diğer yardımcı ekipmanlar konusunda
müşteri taleplerini geri çevirmeden, gerekli tüm ürünlerin
tedarikini “Kaliteli ekipman / minimum fiyat” ilkesiyle sağlıyor.

Kayen Sondaj; makine,
ekipman ve kimyasal
tedarikine ek olarak, bünyesinde faaliyet gösteren
teknik servis ekibi ile de
sondaj makinesi servis hizmetleri de veriyor. Müşteri
talepleri doğrultusunda
arızalı / bakım ihtiyacı
bulunan sondaj makinelerinin sahada veya Kayen
Sondaj merkez atölyesinde tüm işlemleri gerçekleştirilerek kullanıma
hazır halde müşteriye
teslim ediliyor.
“Yerinde Çözüm” odaklı operasyonel bakış açısına sahip Kayen
Sondaj, düzenli olarak gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sayesinde müşterilerinin tüm talep ve sorunlarına, sondajın yapıldığı yerde müdahale etmeyi görev edinirken, bunu istisnasız
olarak tüm müşterilerine uygulaması ile de dikkat çekiyor.
Kayen Sondaj, yurt dışından gelen tecrübeli teknik uzmanlar ile
birlikte sondaj sahalarında operatörlere ve mühendislere yönelik
teknik eğitimler organize ederek, sektöre sağladığı ürünlerden
alınan performansın en yüksek düzeye çıkmasını hedefliyor.
Kayen Sondaj’ın faaliyetleri hakkında bilgiler edindiğimiz şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Gökhan Nasuh,
madencilik sektörü için oldukça sıkıntılı geçen 2014 yılının
Kayen Sondaj açısından kesinlikle verimli ve başarılı bir yıl
olduğunu aktarırken “Her ne kadar 2014 yılı madencilik ve
buna bağlı olarak sondaj sektörü için çok iyi geçmemiş olsa
da biz Kayen Sondaj olarak içe kapanmayı veya küçülmeyi
hiçbir şekilde düşünmedik. Tam aksine sondaj sektörünün
elbet yeniden yükselişe
geçeceğine inandığımızdan
bu döneme hazırlanmak
üzere ekibimize yeni katılan
mühendislerimizle birlikte
müşteri ziyaretlerine ve
saha teknik eğitimlerine
daha da hız verdik.” diyerek
sektörün geleceği hakkındaki umudunu dile getiriyor.

Kayen Sondaj Kurucusu ve Genel Müdürü Gökhan Nasuh

sondaj sektöründe lider konumda olan bir firma ile çalışmanın elbette pazar paylarının artmasına da olumlu bir
etki yaptığını belirtiyor. BAROID’in zaten geçmişten beri
Türkiye’de tanınan ve saygı duyulan bir firma olmasının,
özellikle sondajda riske girmek istemeyen büyük maden
firmalarının ve sondaj müteahhitlerinin tekrar BAROID ürünlerine yönelmesini sağladığını da sözlerine ekliyor.
Konuşmamız arasında gelecek plan ve hedeflerinden de
bahseden Nasuh, şirketinin 2015 programından şu şekilde
bahsediyor: “Kayen Sondaj olarak birlikte çalıştığımız uluslararası firmalardan aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda
hiç durmadan büyüme planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Saha ziyaretlerimize hız kesmeden devam ederek yeni
müşteriler kazanmayı ve mevcut müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ulusal ve uluslararası
fuar katılımlarımızı arttırarak bir yandan sondaj sektöründeki
global gelişmeleri ülkemize aktarmayı, diğer yandan da yeni
pazarlar oluşturarak ciromuzu yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Yine 2014 içinde BAROIDIDP ile Türkiye yetkili
distribütörlüğü anlaşması
yaptıklarına vurgu yapan
Nasuh, çok kısa bir süre
içerisinde
sondaj
katkı
kimyasallarının tedarikine
ve tanıtımına başladıklarını,
BAROID gibi uluslararası
15 Ocak 2015
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Kayen Sondaj’ın Temsil Ettiği Markalar ve Ürün Grupları
Atlas Copco – Sondaj Makine ve Ekipmanları
Kayen Sondaj, dünyanın önde
gelen sondaj makine ve ekipmanları üreticisi Atlas Copco’nun yetkili
bayisidir ve ilgili ürün grubunun
tedarikini Türkiye genelinde gerçekleştirmektedir. Atlas Copco
tarafından üretilen yer üstü, yer altı ve çok amaçlı sondaj
makinelerinin satış ve servis hizmetlerinin yanı sıra komple
sondaj ekipmanları ürün grubu da Kayen Sondaj stoklarında
bulunmaktadır.
Sondaj Makineleri: Christensen yer üstü karotlu sondaj makineleri
her koşulda en verimli şekilde çalışmak üzere dizayn edilmiştir.
Derin sondajlar için yüksek devir ve tork üreten Christensen
serisi, kompakt tasarımı ile maksimum esneklik ve performans
sağlar. Diamec serisi, Atlas Copco’nun modüler sondaj
makineleridir. Kompakt tasarımı, dayanıklı yapısı ve üst düzey
hareket kabiliyeti sayesinde Diamec serisi dünyanın en çok
tercih edilen yer altı sondaj makinesidir. Jeoteknik sondajlarda
makinenin hareket kalibiyeti olabildiğince yüksek olmalıdır
ve Atlas Copco Mustang serisi bu gerekliliğe uygun olarak
tasarlanmıştır. Mustang serisi sondaj makineleri, kullanıcısının
ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli opsiyonel seçeneklere sahiptir.
Kuyu İçi Ekipmanlar: Atlas Copco kuyu içi ekipmanları, kaliteli
ve uzun ömürlü yapılarıyla karotlu sondaj operasyonlarınızın
performansını ve verimliliğini arttırır. Üst düzey üretim kalitesine
sahip kuyu içi ekipmanlar ürün grubu, kullanıcısının kârlılığını
en iyi noktaya ulaştırmak için geliştirilmiştir. Atlas Copco karotlu
wireline sondaj ve konvansiyonel sondaj tiplerine uygun tüm
çaplarda kuyu içi ekipman çeşitleri Kayen Sondaj stoklarında
hizmetinizdedir.
Elmas Ürünler: Sondaj performansının kullanılan ekipmanların
kalitesine bağlı olduğu gerçeği, Atlas Copco elmas
ürünlerinin önemini bir kez daha gözler önüne
sermektedir. Yüksek ilerleme hızı ve maksimum matkap
ömrü için tasarlanan Atlas Copco elmas ürün grupları,
kullanıcısına daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir sondaj
imkanı sunmaktadır.
BAROID-IDP (Industrial Drilling Products) Sondaj Katkı Kimyasalları
Sondaj sıvısının özelliklerini içine karıştırılan katkı maddeleri belirler. Tüm
sondaj operasyonlarında hayati önem
taşıyan sondaj sıvısı, doğru katkı kimyasalları kullanılarak amacına uygun
olarak hazırlanmalıdır.
Kayen Sondaj, dünyanın lider sondaj kimyasalları üreticisi
BAROID-IDP’nin Türkiye yetkili distribütörüdür. Tamamı
Houston, ABD’de bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen
BAROID sondaj kimyasalları, kullanıcılarına en verimli fiyat /
performans oranına sahip, üst düzey kalitede bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.
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BAROID-IDP Sondaj Kimyasalları Ürün Yelpazesi

Quik-Gel

Quik-Gel, BAROID tarafından üretimi yapılan yüksek nitelikli sodyum
bentonitidir. Özellikle yüksek performanslı bentonite ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılan Quik-Gel, çok hızlı karışma ve yüksek viskozite oluşturma
özelliklerine sahiptir.

Ez-Mud

Sıvı, Gold(toz) ve Plus(yüksek molekül ağırlığı) çeşitlerine sahip olan Ez-Mud
polimer serisi, suya hassas kil/şeyl formasyonlarını dengeleme fonksiyonuna
sahiptir. Bentonit ile tamamen uyumludur. Uygulandığı sondaj sıvısının viskozitesini arttırır ve sondaj dizisini yağlayıcı etki gösterir. Karotlu sondajlarda
karot verimini arttırır ve kuyudaki yıkılmayı/dökülmeyi engeller.

Quik-Trol
Gold

Quik-Trol Gold, su kaybı önleyici selülozik polimerdir. Özellikle suya hassas
ve geçirgen formasyonlarda üstün performans sağlayan Quik-Trol Gold,
kuyu cidarında sağlam ve ince bir filtre keki oluşturmasının yanı sıra kuyuyu
dengeleme özelliğine de sahiptir. Bentonit ile tam uyumludur.

N-Seal

N-Seal çok etkili bir kaçak önleyicidir. Özel bir mineral fiber yapısına sahip
olan N-Seal, kullanım sonrasında kolaylıkla asit ile çözülebilmektedir. Kolaylıkla ıslanır ve kullanıma hazır hale gelir. İnorganiktir ve mayalanmaz.

Penetrol
Aqua Clear
PFD

Penetrol, konsantre yüzey aktif madde karışımıdır. En önemli fonksiyonu kilin
yapışmasını önlemesidir. Matkabın kafa yapmasını ve kilin sondaj dizisine
yapışmasını önleyerek ilerleme hızını arttırır.
Aqua Clear PFD fosfat içermeyen bir kuyu temizleyicidir. Kuyu içerisinde bulunan tortuları temizlemek üzere uygulanan Aqua Clear PFD, aynı zamanda
çamur inceltici özelliğine sahip bir konsantre sıvı polimerdir.

Yukarıdaki ürünlere ek olarak, BAROID tarafından üretilen
farklı ihtiyaçlara yönelik onlarca çeşit sondaj katkı kimyasalı da,
müşteri talepleri doğrultusunda Kayen Sondaj tarafından çok
kısa bir süre içerisinde temin edilebilmektedir.
FANN Sondaj Çamuru Test Ekipmanları
FANN, Halliburton firmasının sondaj çamuru test ekipmanları konusunda uzmanlaşmış alt firmasıdır.
FANN test ekipmanlarını kullanarak hazırlama (karıştırma) ve
sondaj esnasında sondaj sıvısının özelliklerini kontrol altında
tutmak, başarılı ve ekonomik sondajın en önemli anahtarıdır.
FANN Slurry Test Kit (Çamur Test Kiti) İçeriği: MARSH Hunisi ve Kabı:
Sondaj sıvısı viskozitesinin ölçümü. Kum İçeriği Kiti: Sondaj
sıvısı içerisindeki kum oranının tespiti. Çamur Terazisi: Sondaj
sıvısının yoğunluğunun ölçümü. pH ve Sertlik Şeritleri: Sondaj
sıvısının hazırlanacağı suyun kalitesinin tespiti.
Yardımcı Sondaj Ekipmanları
Kayen yardımcı sondaj ekipmanları, sondaj işinin başından
sonuna kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm yardımcı ekipmanları
kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Kayen Sondaj
yardımcı ekipmanlar ürün yelpazesi kısaca: Ridgid boru
anahtarları (18"- 24"- 36"- 48"), karot sandıkları, kapakları
ve ayraçları, tij ve karotiyer sehpaları, karot çıkartma oluğu,
535 su pompası yedek parçaları, karot kesme makinesi,
tahlisiyeler (erkek/dişi), adaptörler, morset gazlı (nitrojen)
pistonları ve makine yedek parçalarından oluşmaktadır.
www.kayensondaj.com

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

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

Madenlerde İş Kazaları

Ü

lkemizde madencilik sektörü, özellikle son yıllarda,
hiç hak etmemesine karşın sadece iş kazalarıyla anılır
hale gelmiştir. Kişi, kurum ya da en önemlisi sistemden kaynaklanan iş kazalarına bakarak madencilik
sektörünün bir bütün olarak suçlanması doğru değildir. Ülkemizde teknoloji ve mühendisliğin gerektirdiği şekilde
çalışmayan maden işletmelerinin yanı sıra dünya madenciliğine
örnek olabilecek maden işletmeleri ve tesisleri de mevcuttur.
Madenlerde iş kazalarının nedenini iyi anlayabilmek için sektörde, tarafların üretimdeki etkinliğine göz atmakta yarar vardır:

••Yasal mevzuat ve devlet denetimi
••Ruhsat sahibi işveren
••Çalışan işçi ve sendikası
••Üretim, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili görevli mühendis ile
örgütü

••Maden mühendisliği eğitimi
••Madenin oluşumuna bağlı çalışma şartları
Devletin yasal mevzuatı, mevzuatın uygulanması ve denetimi,
iş kazalarının nedenleri sıralamasında ilk sırda yer almaktadır.
Ülkemizde madenlerin ruhsatlandırılması, üretimi, üretimde işçi
sağlığı ile iş güvenliği ilkeleri Maden Kanunu ve İş Kanunu ile
düzenlemiştir. İki ayrı düzenleme nedeniyle de haliyle madenlerin denetiminde iki başlılık kaçınılmaz olmaktadır. İki başlılığın
sonuçları da ortadadır. Her kazadan sonra Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
birlikte sorumlu tutulmalarının nedeni budur. İş Kanunu’na göre
madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili denetim yetkisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğundadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun’da Maden İşleri Genel Müdürlüğünün
görevleri arasında “Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi
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sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek”
hükmü yer almaktadır. Ancak bu hükmün altı yasal olarak
boştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri
Genel Müdürlüğü madenleri Maden Kanunu hükümlerine
göre, ağırlıklı olarak parasal ve evrak yönüyle denetlemektedir. Maden Kanunu’yla Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, iş güvenliği ile ilgili olarak yalnızca “faaliyetin
can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi halinde madenin üretime
yönelik faaliyetinin durdurulması” yetkisi verilmiştir.
Diğer taraftan herhangi bir kazada, kazaya Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı müdahale etmektedir.
Yayımladığı tarihte sorunlara yönelik güncel olan “Maden ve
Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi

Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük” 16.06.2014
tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
Şu anda yürürlükten kaldırılmış Tüzük’ün 331. Maddesi;
"İkinci Bölüm
Kurtarma ve İş Güvenliği Teşkilatı
Kazada yapılacak işler
Madde 331 – Ocaklarda meydana gelen patlama, yangın vb. önemli
olaylarda, kurtarmanın ve gerekli diğer işlerin iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla, fennine nezaretçi gerekli önlemleri alır.
Bu gibi olayların meydana geldiği iş yerlerinde, fenni nezaretçi ve işverenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mühendisleri olay yerine gelinceye kadar, gerekli önlemleri alarak
kurtarma çalışmalarını yapmak zorundadırlar.
Önlemin niteliğini belirlemede fenni nezaretçiyle Bakanlık
mühendisleri arasında anlaşmazlık olursa, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin öngördüğü önlem ve
öneriler, onun yönetimi altında uygulanır. Durum tutanakla saptanır.
İşveren, bu önlemlerin alınması için gerekli işçi, araç,
malzeme ve parayı fenni nezaretçinin ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin emirlerine hazır bulundurmak zorundadır.” hükmünü içermektedir.

Bu maddede, bir kaza anında kazaya kimin nasıl müdahale
edeceği açıkça yazılmıştır. Ancak ETKB’nin kazaya müdahale
edebilecek ne bir birimi ne de bir ekibi olmuştur. 2000’li yıllarda Bakanlık bu yetkisini TTK, TKİ ve bağlı Müesseselerine
vermiş, bunu bir yazıyla tüm illerin valiliklerine bildirmiştir.
Bu Tüzük 2014 yılında yürürlükten kaldırılmış, ETKB sessiz
sedasız bu sorumluluktan da sıyrılmıştır. Bu sorumluluk şu
anda sanki Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının altındaymış gibi görünmektedir. Bu durumda
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da olası madenlerde
iş kazalarına müdahale edebilecek bilgi ve malzeme olarak
donatılması gerekmektedir. Bir gerçek var ki bilgi ve malzeme
olarak donatılmış bu Başkanlık benzeri kazalara müdahale
konusunda ETKB’den kıyaslanamayacak kadar etkili olacaktır.
Temennimiz bundan sonra madencilikte iş kazalarının yaşanmaması, bu Başkanlığa da iş düşmemesidir.
“Fenni nezaretçi” ifadesi 5177 sayılı Kanunla “teknik nezaretçi”
olarak değişmiştir. Bu gün teknik nezaretçi yanı sıra “iş güvenliği
uzmanı” adı altında yeni bir kavram uygulamaya konulmuştur.
Gelinen nokta itibarıyla öncelikle Devletin madencilik
faaliyetlerindeki iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yetki,
denetleme ve sorumluluk sınırları ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerekmektedir. Madenlerin kaynak kaybı
olmadan, iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun doğru projelendirilmesi, projede belirtildiği gibi üretim kavramları

bir bütündür. Bu bütünlük içinde tek sorumlu Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olması gerekmektedir. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı madenciliğe yaklaşım ve bakış
açısını değiştirmeli, madencilerle üretim faaliyetlerini teknik olarak yönlendirmeli, madenciye teknik destek vermeli,
madenciliği evrak yönü ile faturasını, fişin, kârını ve zararını denetlemeyi bırakmalıdır. Madenciliğin mali boyutu
ile ilgili denetim ve uygulama yetkileri Maliye Bakanlığına
verilmelidir. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
sorumluluğundaki madenlerin denetleme görevini de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üstlenmelidir. Ruhsat
sahibi bilinçli bir işverenin alacağı önlemler, kullanacağı
makine, iş güvenliğine yönelik ekipman, çalıştıracağı
teknik personel ve eğitimli işçisiyle kazaları tek başına
önleyebilme gücü vardır. Bunun için işverenin öncelikli
amacı; herhangi bir kaza olmadan, iş güvenliği ile ilgili tüm
önlemlerini alarak, uygun teknoloji ve ekipman kullanarak,
projesine, tekniğine uygun, eğitim almış, sağlıklı çalışma
koşullarında insan onuruna yakışır ücret alan işçisiyle,
üretim zorlaması olmadan, makul bir karla üretim yapmak
olmalıdır. Böyle bir işveren kaza olduğunda ödenecek
bedelin kazayı önlemek için ödenecek bedelden daha
yüksek olacağının, insan hayatının her şeyden önemli
olduğunun, bedelinin ödenemeyeceğinin bilincindedir.
İş güvenliği önlemlerini göz ardı ederek, uygun ekipman
kullanmayarak, üretim zorlamasıyla, işçiyi çalışmaya teşvik
edecek üretime yönelik primle, vasıfsız işçi çalıştırarak
maliyet giderlerini düşürüp çok kar etmek amaçladığında
kaza da haliyle kaçınılmaz olmaktadır.
Kamuoyunda madencilikte taşeron ve rödovans uygulamasının kaldırılması durumuna iş kazlarının önleneceği
gibi bir algı oluşturulmuştur. İş kazalarını rödovans ya da
taşeron çalışmalarıyla ilişkilendirmek yanlıştır. Rödovans;
Maden ruhsat sahalarının, hukuku sahibinde kalmak kaydıyla,
sözleşme ile belirli süreli ya da ruhsat hukuku devam ettiği
sürece, üretilen madenle orantılı bir pay alınmak veya kararlaştırılan bedel ödenmek üzere, işletmecilere tahsis edilmesi”
şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde rödovansla etkin
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ve verimli bir şekilde çalıştırılan işletmeler çoğunluktadır.
Taşeron: “Büyük bir işin yalnız kendi uğraşı alanına giren
bölümünü asıl müteahhitten alan kişidir.” Taşeronluk esasen
uzmanlaşmayı gerektiren bir çalışma sistemidir. Bazı taşeronlar hafriyat yapmakta, bazıları da galeri sürmede, kuyu
açmada, desandre inmek konularında uzmanlaşmışlardır.
İyi denetlendiği sürece bu grupların madencilik sektörü
içinde yer almasının iş kazalarına neden davetiye çıkardığını
anlamak zordur. Zaten yasal olarak da rödovans ya da taşeronun kaldırılması olanağı da yoktur.
Üretim içinde gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadan,
eğitimsiz işçilerin, yönetim olarak birbirinden bağımsız
çalışma, yapacağı işe ve üretime göre ücret, işe yönelik
çalışma süresi belirlenip “dayı”, “amca”, “ekip” vs. gibi
değişik isimler altında “alt işveren” şeklinde çalışma grupları oluşturulması iş kazalarını tetikleyici birer etkendir. Bu
işçilerin ya da grupların ortak özelliği, “yaptıkları işin uzmanı
olmamaları” ve “düşük ücret” almalarıdır.
Her iş için o işi yapacak işçinin genel ve özel olarak eğitilmesi gerekmektedir. Yapılacak iş yer altı madenciliği ise
eğitim daha da önem kazanmaktadır. İşçinin üretim ve iş
kazalarına karşı eğitilmemesi kazalara davet çıkarmaktan
başka bir şey değildir. Eğitimin bir kez yapılması da yeterli
olmayıp süreklilik gerektirmektedir.
İş kazalarının önlenmesinde işçi sendikalarına önemli
görevler düşmektedir. İşçi sendikaları, işçilerin başta ücret
olmak üzere sosyal haklarını korumalı, bunun yanı sıra
çalışma ortamını da denetlemelidir. Ne yazık ki ülkemizde
bir kısım sendika “işçi sendikası” özelliği taşımayan işveren
destekli “sarı” sendikalardır. Diğer taraftan da ülkemizde
işçilerin sendikasızlaştırılmasına da göz yumulmakta, hatta
bu durum teşvik edilmektedir. Esasen gerçek bir işçi sendikası işçinin yanı sıra işverenin çıkarlarını da korumakta,
işvereni zamanında uyararak iş yerindeki teknik ve idari
her türlü eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamaktadır. Bu
sendikalar makul seviyede kâr edemeyen bir iş yerinin ayakta

duramayacağının da bilincindedir. İşveren, işçinin sendikalaşmasından çekinmemelidir.
Ülkemizdeki maden mühendisliği eğitimi, bilimsel ve teknik
gerekliliklerden çok siyasal hesaplarla açılan otuza yakın lisans
programında verilmektedir. Bu bölümlerin çoğunun akademisyen kadrosu ve fiziksel altyapısı hem nicelik hem de nitelik
olarak yetersizidir. Maden Mühendisliği eğitimimizdeki aksaklıkların giderilmesi için TMMOB Maden Mühendisleri Odasının
bu güne değin yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştır.
Diğer taraftan yetersizlikler içinde eğitim görüp doğru
dürüst bir staj bile yapamadan okulu bitiren mühendislerin
bir kısmı dünyanın en ağır ve en tehlikeli iş kollarının başında
gelen maden işkolunda çalışmaya başlamaktadırlar.
Bırakın iş güvenliği bilincini, aldıkları eğitimin doğal sonucu
olarak mesleki yeterlilikleri bile tartışmalı olan bu mühendislerin, gerek kendilerinin gerekse çalıştırdıkları kişilerin sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması hususunda
yapacakları hatanın gerçek sorumlusu, onların her yönüyle
yetiştirilmeden iş hayatına atılmalarında zemin hazırlayan eğitim sistemi, üniversiteler ve Yüksek Öğretim Kurulu’dur (Soma
Faciası Ön Raporu Madencilik Bülteni Özel Sayılı, 2014).
Ülkemiz maden mühendisliği eğitimi veren üniversitelerin bazıları da ikili öğretim (gündüz ve gece öğretimi) vermektedir. 2012
yılında bu üniversitelerin toplam öğrenci kontenjanı 2122’dir.
Siyasi erk, hatasının farkına varmış olmalı ki 2014 yılında bu kontenjan 713’e indirilmiştir (Madencilik Bülteni 110.sayısı).
Üniversite girişlerinde maden mühendisliği bölümleri çoğu
öğrencinin son tercihidir. ABD gibi toprak, nüfus ve doğal
servet olarak bizden kat kat büyük olan bir ülkede yılda ancak
200 - 250 maden mühendisi diploma alırken, ülkemizde her yıl
mezun olan maden mühendislerinin sayısı düşündürücüdür.
İşsiz olanlarla birlikte üniversitelerimizden mezun olan meslektaşlarımız, bırakın ülkemizi, dünyadaki tüm ülkelerin maden
mühendisi gereksinimini karşılayacak sayıdadır. Sonuçta,
yeterli bilgiyle donatılmamış, diplomalı işsiz maden mühendisleri, asgari ücretle çalıştırılanlar, işten çıkarılma ya da işini
kaybetme korkusu nedeniyle iş yerindeki sorunları ilgili yerlere
iletemeyen mühendisler sektörde yerini almaktadır. Böyle bir
ortamda mesleğini yaparak hayatını sürdürebilmek için her
türlü riski göze alabilen maden mühendislerinin iş kazalarının
önlenmesine yönelik etkinliğinin de tartışılması gerekmektedir. Bunun tek sorumlusu oy uğruna verdikleri yanlış karar ve
eğitim politikalarıyla siyasi erktir. Eğitimde çözüm; ülkemizde
maden mühendisi yetiştiren üniversite ve öğrenci sayısının
ciddi şekilde azaltılarak eğitim kalitesinin yükseltilmesidir.
Maden üretimi, maden mühendisinin nezaretinde yapılmaktadır. Üretimin işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkeleri içinde
sürdürülmesi teknik nezaretçi olarak görev yapan maden
mühendisinin sorumluluğundadır. Teknik nezaretçi;
ataması ruhsat sahibi işveren tarafından yapılan, ücreti
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ruhsat sahibi tarafından ödenen, devlet adına denetim
yapa(maya)n bir konumdadır. Bu tanımlama uygulamadaki
çelişkiyi de açıkça ortaya koymaktadır. Bu sorunun çözümü
için de teknik nezaretçinin ruhsat sahibi ile olan maddi ve
atamayla ilgili bağı koparılmalı, ruhsat sahibinin teknik
nezaretçi üzerindeki baskısı önlenmelidir.
Maden Mühendisleri Odası, ülkemizin doğal kaynaklarının
ülke ve kamu yararı doğrultusunda üretilmesi, maden
mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması, madencilik alanında her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunarak, bunları üyelerinin ve madencilik sektörünün yararına
sunması amacıyla kurulmuştur. İş kazalarının önlenmesinde
maden mühendislerinin deneyimi çok önemlidir. Maden
Mühendisi Odası üyeleri arasında özellikle yer altı madenciliğinde deneyimli oldukça çok sayıda mühendis bulunmaktadır. Bu meslektaşlarımızın deneyimlerini genç mühendislere aktarılması için uygun bir ortam yaratması gereken
Oda’nın bu konuda başarılı olduğunu söylemek mümkün
değildir. Odanın yayın organlarının içeriği de yetersizdir.
Ancak bir gerçek var ki; Oda’nın ülke madenciliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında genel ve özel bazı maden
yatakları için hazırladığı raporlar siyasi erk tarafından göz
ardı edilerek kazalara davetiye çıkarılmaktadır.
Ülkemizdeki madenler genellikle orta ve küçük boyutta
olup emek yoğun çalışmayı gerektirmektedir. Madenin cevherleşme şekli çalışma şartlarını etkilemektedir. Bazı maden
yatakların işletilmesi diğerlerine göre daha zor ya da kolaydır.
Gerekli önlemler alındığı, uygun proje hazırlandığı sürece
çalışma şartları ne olursa olsun üretim sürecinde iş kazalarında karşı gerekli önlemleri alma olanağı her zaman vardır.
Sonuç: Yasal mevzuat karmaşık, devlet denetimi yetersiz
ve siyasi otoritenin etkisi altında, ruhsat sahibi yüksek kar
peşinde, işçi eğitimsiz, sendika zaten yok, mühendis sahipsiz, meslek odasını kimse dinlemiyor, haliyle de iş kazaları
da kaçınılmaz olmaktadır.
İş kazalarının önlenmesi için çözüm nedir? Demokrasi çoğunluğun azınlığa hükmetmesi değil, çoğunluğun azınlığın görüş ve
önerilerine saygı göstermesidir. Demokrasiyle yönetilen toplumlarda kanunlar kapalı kapıların ardında hazırlanmazlar. Bu toplumlarda dayatma da yoktur. Konunun tarafları sorun ve önerilerini
ortaya koyarlar, hükümet halkın temsilcileri de dâhil tarafları bir
araya getirerek, toplumun, ülkenin çıkarları doğrultusunda yasal
düzenlemeleri şekillendirirler. Eğer ülkemizde demokrasi olduğu
iddia ediliyorsa öncelikle madencilik sektörünün tarafları bir araya
getirilip görüşleri alınmalı, bu görüşlere değer verilmeli ve en
önemlisi de bu görüşlerin hazırlanacak yasalara tarafsız, ülkemizin
menfaatleri doğrultusunda, doğru olarak yansıtılmalıdır.
Hazırlanacak yasayla madenin aranmasından işletilmesine yönelik, özellikle emek yoğun çalışma gerektiren maden işletmelerinde öncelikle doğru projelerin hazırlanması, üretimin bu

YÜKLEME KAPASİTENİZİ
ARTTIRMAK MI
İSTİYORSUNUZ?
BİZİMLE - THIS WAY!
En çok satan yeraltı yükleyici modelimiz Sandvik LH410, müşterilerimizden gelen geri bildirimlere göre
uzman mühendislik ekibimizin çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmış eşsiz bir üründür. Yeni LH410, daha yukarı
kaldırabilme özelliği, yeni kovası, geliştirilmiş hidrolik sistemi ve donanımındaki diğer yeniliklerle modern yeraltı
yükleyici sınıfında öne çıkmaktadır.

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

projelere göre yeteri sayıda mühendisin denetiminde eğitimli işçilerle sürdürülmesi, üretim sürecinde gerekli ekipmanların sağlanması, acil müdahale planlarının hazırlanması, çalışanlara sürekli
eğitim verilmesi zorunlu hale getirmelidir. İş güvenliği ve işçi
sağlığı ile ilgili önlemlerin belirlenmesi, belirlenmiş bu önlemlerin
her ocağın kendi şartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Ülkemizde maden mühendisi eğitimi veren üniversite ve kontenjan sayıları ciddi olarak azaltılmalı, üniversitelerin alt yapıları
güçlendirilerek verdikleri eğitimin kalitesi de artırılmalıdır.
Madencilik faaliyetleri ve iş kazalarını önlemeye yönelik gerekli
yasaların çıkarılması da sorunu çözmeyecektir. Uygulayıcı
ve özellikle denetim iş kazalarının önlenmesinin en önemli
ayağı olup özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur.
Geçmiş yıllara bakıldığında devletin bu konuda yetersiz kaldığı
açıkça görülmektedir. Meslektaşımız Ömür Burak Birkan’ın
Madencilik Türkiye dergisinin 42. sayısında yayınlanan yazısında ifade ettiği gibi, işletme ve işçilerin sigortalanması, sigortalanmış işletmelerin “sigorta şirketlerince” de denetlenmesine yönelik bir uygulama, çözüm olarak değerlendirilmelidir.
İş kazalarının “paket açmayla”, “işçilere çip takmayla”, yer
atında “yaşam odalarıyla” önlenmesi mümkün değildir. Bunları
önerenlerin “işçiye çip takarak” iş kazalarının nasıl önleyeceğini de açıklamaları gerekmektedir. Bu önerilerle ilgili akla,
uygulamayla belirli kesimlere menfaat mi sağlanmaya çalışılmaktadır sorusu gelmektedir. Bu uygulamalar halkın ifadesiyle
“türbine oynamaktan” başka bir şey değildir. Hala yetkili kişilerin madenlerde “iş kazalarının olmamasına” yönelik önlemleri
konuşmak yerine, kazalardan sonra yapılacak şeyler üzerinde
kafa yorup önlem almaya çalışmaları düşündürücüdür.
Az çok konuyla ilgili kişiler 2014 Kasım ayı ortasında açılan “iş
güvenliği” paketinin zaten şu anda uygulanan ve yasa gereği
uygulanması gereken hükümleri içerdiğini görebilmektedir.
Paketteki madencilikle ilgili bazı önlemlerden de, bütçeye
katkı sağlamaya yönelik olarak hazırlandığı algısı ortaya çıkmaktadır. İş kazalarından yola çıkılarak hazırlanan “3213 Sayılı

Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarı Taslağı” da kamuoyuna, vatandaşa yönelik(!) hazırlandığı algısını yaratmaktadır. Taslak incelediğinde
teminat yerine getirilen “ruhsat bedeli” adı altındaki mali
yükümlülük, teminat iradı yerine getirilen “idari para cezaları”, devirlerde alınacak “yüksek bedeller”, yükseltilen “devlet
hakları” madenciliği, özellikle de madencilerimizi yok edecek
boyuttadır. Madencilerden “ruhsat bedeli” adı altında “ruhsat
alanına bağlı” olarak “her yıl” istenecek bedel “Deli Dumrul”
vergisini hatırlatmaktadır. "Mektepler olmasa, şu maarifi ne
güzel idare ederdim" denildiği gibi şu anda gündemde olan
taslak sanki “madenler olmasa şu madenciliği ne güzel idare
ederdim” yaklaşımı ile hazırlanmıştır. Taslağın mevcut haliyle
yasalaşmaması temennimizdir.
İşyerlerinde çalışan işçilerin eğitilmesi zaten yasal bir
zorunluluktur. Önemli olan insanların eğitimin gerekliliğine
inanmaları, eğitimi verilip verilmediğinin denetimi, eğitimin
kalitesi ve sürekliliğidir. Rödovansın özel sektörde yasaklanması, kamuda serbest olmasının mantığını anlamak mümkün değildir. Yasaklamalarla bir yere varılamayacağının
yetkililerce hala anlaşılamadığını görmek üzüntü vericidir.
Devlet yasak yerine kurallar koymalı, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmelidir.
Paketteki iş kazalarına karşı alınacak önlemler içinde ödülceza dengesinin getirileceği, iş kazası olmayan iş yerlerinin
ödüllendirilecek olması olayın ciddiyeti ile bağdaştırmak
oldukça zordur. Nasıl ki “dürüstlük” bir “erdem” olmayıp
herkeste olması gereken bir özellik ise iş kazaları da her iş
yerinde yaşanmaması gereken bir olaydır. Bu konuda ödüllendirme, özellikle de maddi olarak, söz konusu olmamalıdır.
Zaten ödül diye öngörülen işsizlik primindeki indirimin parasal değer de düşüktür. İş kazası yaşanmayan bir iş yeri devlet
tarafından örnek bir işletme olarak kamuoyuna duyurularak
onurlandırılmalıdır.
Bu arada ETKB, kendi denetim sorumluluğunu da “özelleştirmek” istemektedir. Bunun içindir ki denetlemelerde sigorta
firmalarının, özel büroların da yer alacağı bir denetleme
sistemi dillendirmektedirler. Ancak unutulmaması gereken şey, madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında
olduğu, denetlemenin de ancak devletin elemanlarınca
yapılması gerektiğidir (Anayasa Mahkemesi 24.12.1986
tarih ve E. 1985/20, K. 1986/30 sayılı kararı, yayımı: 15 Mart
1987 19401 sayılı Resmi Gazete).
İş kazaları kader değildir. İş kazaları madenciliğin fıtratında
da yoktur. Mevzuat ve denetlemeler de iş kazalarının önlemesi için yeteri değildir. Ülkemizde yalnızca madencilik
sektöründe değil, tüm iş kazalarını önlemek istiyorsak
öncelikle insana, insan hayatına değer verilmelidir.
Sorunların çözümü için de insan onuruna yakışır bir ücret
ve uygun bir çalışma ortamı ile işe başlamak gerekmektedir. Bunun için de ülkemizde, yönetenlerle yönetilenlerin
gözlüklerini değiştirmeleri gerekmektedir.
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Makro Gelişmeler: Ucuz Para Döneminin Sonu Geldi mi?
2014 yılı içerisinde birçok önemli hadise gerçekleşti ancak
bunların en önemlilerinden bir tanesi Amerika Birleşik
Devletleri Merkez Bankası (FED)’in parasal genişlemeye son
vermesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde istihdam
piyasasında toparlanma sinyallerinin artmasıyla birlikte FED, 6
yıldır sürdürdüğü gevşeme politikasını sona erdirdi. Fakat FED,
Avrupa’da bir türlü toparlanamayan ekonomi ve piyasalardaki
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Grafik 1: ABD’de Büyüme ve İşsizlik İlişkisi

hareketlilik yüzünden faiz oranlarındaki artışı 2015 yılına ertelediğini duyurdu. 2015 yılının ilk yarısında makroekonomik
göstergelerde süregelen düzelmenin devam
etmesi ve Çin, Avrupa Birliği ve Rusya başta olmak
üzere gelişen pazarlarda risk algısının olumlu
eksende düzelmesi halinde 2015 yılı içinde faiz
artırımına -ki yılın ikinci yarısında olma ihtimali
daha kuvvetli görülmektedir- başlanabileceği
düşünülmektedir.
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ABD tarafında parasal genişlemenin sona ermesi
ve 2015 yılı içinde faiz oranlarında artırım beklentisi, özellikle gelişmekte olan pazarlarda sermaye
çıkışını hızlandırmıştır. Bunun yanında, Orta
Doğu’da meydana gelen olumsuz hadiselerin
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artması, Rusya’ya uygulanan ve şiddeti giderek artan yaptırımlar ile birlikte Avrupa Birliği’nde ekonomilerin halen büyüme
eğilimine girememiş olması, sermayenin yönünün dönmesine
sebep olmaktadır. Netice itibarıyla 2015 yılı içinde de benzeri
eğilimlerin sürmesi halinde özellikle gelişmekte olan pazarlarda yerel para birimlerinin değer kaybı riskinin artabileceği
ve büyümede yavaşlamanın güçlenmesi de öngörülmektedir.
Diğer taraftan Uzakdoğu’da Çin’in büyüme hızında
görülen yavaşlama ve ayrıca Japon ekonomisinin
halen yavaşlıyor oluşu da 2015 yılı için beklentilerin
olumsuz yönde seyretmesine neden olmaktadır.
Beklentilerin bu şekilde yön almasında özellikle Çin
ekonomisinin uzun yıllardan sonra ilk defa %7,5
altında büyüme gerçekleştirmesi etkili olmaktadır.
Çin’in büyümesinin %7,5 altına gerilemesinin ardından, Çin Merkez Bankası müdahalede geç kalmayıp
faizleri ani bir hamleyle indirdi. Bu faiz indirimi daha
çok küçük ölçekli şirketleri destekleme ve mevduat
sahiplerini koruma amaçlı gibi durmaktadır.

2014 yılı, aynı zamanda seçimler bakımından da zengin bir
dönem olarak geçti. Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı
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Grafik 2: Çin ve Japonya’da Büyüme Eğilimleri

seçimi ve yerel seçimler, yabancı yatırımcıların gözünde
istikrarın devam edip etmemesi açısından önemliydi.
Endonezya’da yapılan seçimlerde ise iktidardaki Demokrat
Parti’nin oyları yarı yarıya düşerken, iktidara Endonezya
Demokratik Mücadele Partisi geldi. Cumhurbaşkanlığı
seçimi için yarışan Widodo ve Subianto’nun her ikisinin
de korumacı bir dil kullanması, ihracat yasağıyla ilgili
herhangi bir değişiklik olmayacağı beklentisinin devam
etmesini sağladı. Hindistan seçimlerinde ise Hindu sağının
temsilcilerinden Modi’nin seçimin galibi olduğu görüldü.
Bu yeni süreçte Hindistan’ın neo-liberal politikalar izleye300
bileceğini
ve önümüzdeki yıllarda büyüme rakamlarının
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Emtia Pazarlarına Genel Bakış: Tarihi Dip Noktalardan
Dönüş Mümkün mü?
HAM PETROL: Emtia pazarları 2014 yılında hem piyasaların
kendi dinamikleri hem de küresel etkiler neticesinde önemli
gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmelerin en başında ise tüm
dünya ekonomilerini ve üretim faktörlerini ilgilendiren petrol
fiyatları gelmektedir. 2014 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla
petrol fiyatlarında görülen ciddi ölçüdeki gerileme, petrol üreticisi ülkelerin ve firmaların üzerindeki baskıyı önemli ölçüde
artırmıştır. Haziran ayı döneminde varili 115 dolar
seviyelerinde olan Brent tipi petrol fiyatları, 2014
yılının sonu itibarıyla neredeyse yarı değerine kadar
düşerek varili 60 doların altını test etmiştir. 2014 yılının sonu itibarıyla petrol üreticisi ülkelerden gelen
üretimin azaltılmayacağı yönündeki açıklamalar ve
diğer taraftan Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2015 yılı
için daha düşük seviyede açıkladığı petrol talebi
rakamları, 2015 yılına girerken petrol fiyatlarının
üzerindeki baskının devam edebileceğini işaret
etmektedir. Ancak diğer taraftan Rusya - Ukrayna
arasında süregelen gerginliğin azalması ve bu paralelde Rusya’ya bu konu sebebiyle uygulanan yaptırımların gevşetilmesi ve diğer taraftan gelişmekte
olan ülke ekonomilerinin büyüme rakamlarında
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beklentileri aşmasının şaşırılacak bir sonuç olmayacağını
söylemek gerekiyor.

Enerji Fiyat Endeksi

Grafik 3: Emtia ve Enerji Fiyat Endeksleri
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görülecek bir artış, petrol fiyatlarının 2015
yılı içinde de yeniden yön değiştirebileceğini işaret etmektedir.
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Ancak 2013 yılının sonundan bu yana fiyat dinamiklerinin
değişim gösterdiği ve son 12 aydır fiyatların kademeli olarak
gerilediği görülmektedir. 2013 yılının sonu itibarıyla 136 dolar/
mt seviyesinde olan fiyatların 2014 yılı sonu itibarıyla 70 dolar/
mt seviyesinin altına indiği tespit edilmektedir. Bu durum ise
geçmiş yıllardakinden farklı bir eğilimin olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır.
2014 yılı sonu itibarıyla dünyadaki çoğu üreticinin maliyetlerinin
altında piyasa fiyatlarının oluştuğu kaynaklarca ifade edilmektedir. Bu durum ise 2015 yılında üretim kesintilerinin gerektiğini ve
ancak böylelikle pazarın dengeye gelebileceğini işaret etmektedir. 2015 yılı içinde olmasa da önümüzdeki orta vadede bu koşulun yerine gelmesi halinde fiyat dinamiklerinin, dengelenen arz/
talep koşulları ile beraber düzelebileceği düşünülmektedir.
NİKEL: Emtia piyasaları açısından en önemli gelişmelerden bir
diğeri ise Endonezya’nın 2014 yılının Ocak ayında nikel ve boksit konsantresi ihracatını yasaklamasıydı. Yasakla birlikte nikel
fiyatları, Mayıs ayında 21.000 dolar/ton seviyelerine kadar çıksa
da Filipinler’den ithal edilen daha düşük kaliteli nikelle yola
devam edilebilmesi için fiyatlar tekrar 15.000 dolar/ton seviyelerine geriledi. Fakat Kasım ayında Endonezya’nın yasağın
geçerliliğini koruyacağını açıklaması ile birlikte fiyatlar yeniden
16.500 dolar/ton seviyelerine doğru yükseliş gösterdi.
2015 yılında Çin’in nikel pig demiri üretimi için gerekli olan
nikel cevherini temin edebileceği asıl kaynağın halen Filipinler
olduğu görülmektedir. Ancak, Filipinlerin Çin’e nikel cevheri
teminini düzenli sürdürüp sürdüremeyeceği ile ilgili belirsizlik
ve diğer nikel içeriği olan ürünlerin (ferro nikel, nikel metali
vb.) Çin’in talebini karşılayıp karşılayamayacağı ile ilgili farklı
görüşlerin olması, 2015 yılında nikel fiyatlarının değişkenlik
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DEMİR CEVHERİ: Petrolde görülen eğilimin
bir benzerinin demir cevheri pazarında da
100
olduğu görülmüştür. Demir cevherinin
en büyük pazarı olan Çin’in talebinde
50
görülen nispi yavaşlama ve özellikle
pazardaki önemli ölçüdeki arz fazlası
0
fiyatların gerilemesine neden olmuştur. Ancak bu noktada gösterge demir
cevheri fiyatlarının geçmiş dönem fiyat
hareketleri incelendiğinde 2011 ve 2012
yıllarında fiyatların yıl içinde ulaştıkları
zirve noktalardan geriledikleri, fakat tekrar toparlanarak yükselişe geçtikleri görülmüştür. Bu duruma en güzel örnek ise
2012 yılında gerçekleşmiştir. 2012 yılının Haziran ayında 140
dolar/mt seviyesinde olan demir cevheri fiyatları Eylül ayına
gelindiğinde 90 dolar/mt seviyesinin altını test etmiş ve yıl
sonuna gelindiğinde tekrar 140 dolar/mt noktasının üstüne
çıkabilmiştir.

Nikel

Grafik 4: Baz Metal Fiyat Endeksleri

gösterebileceğini işaret etmektedir.
BAKIR: Bakır, küresel ekonominin dinamizmini gösteren en
önemli metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat Euro bölgesindeki yavaşlayan endüstri üretimi, Rusya ile Ukrayna
arasındaki belirsizlik ve soğuyan Çin ekonomisi bakırın
önündeki en büyük engeller olmaktadır. Aynı zamanda
arz tarafında, Las Bambas bakır madeninin 2015 senesinde
faaliyete geçmesi bekleniyor. Yıllık üretim kapasitesinin
400.000 ton olması, 2015 yılında bakır piyasasındaki
arz tarafında büyümenin daha hızlı olabileceğini işaret
etmektedir.
Diğer taraftan 2014 yılının başında 365.000 ton seviyelerinde
olan Londra Metal Borsası (LME) bakır stokları yıl içinde
140.000 tona kadar gerilerken, yıl sonu itibarıyla stokların
170.000 ton seviyesinde kalması beklenmektedir. Bu ise tüketimin halen canlı olduğunu işaret etmektedir. Çin’in bakır
talebi, dünyanın toplam talebinin %40’ını oluşturmaktadır
ve Çin’in büyüme rakamlarının yavaşlayarak uzun süreden
sonra ilk kez %7,5 seviyesinin altına düşmesi, bakır talebini
de doğrudan etkilemektedir.
Hâlihazırda Çin’in talebinin zayıflaması fiyatlar üzerinde
ciddi baskı oluşturmaktadır. 2014 yılının başında 7.300
dolar/ton olan bakır fiyatları, yıl boyunca zayıflayarak
Aralık ayı itibarıyla 6.300 dolar/ton seviyesine kadar
gerilemiştir. Önümüzdeki yıl için ise fiyatların kriz sonrası
ortalaması olan 7.200 dolar/ton seviyesine geri dönme
ihtimalinin gerçekleşebilmesi için özellikle Çin tarafında
büyümenin tekrar hızlanmasını sağlayacak -ki bu noktada
özellikle inşaat ve altyapı sektörlerinde- canlanmanın
tekrar sağlanması gerekmektedir. Çin Hükümeti’nin ekonominin büyüme eğiliminin daha da bozulmaması adına
atacağı adımların, fiyatları destekleyebilecek önemli bir
faktör olarak 2015 yılında karşımıza çıkma ihtimali söz
konusu olmaktadır.
ALÜMİNYUM: Alüminyum, 2014 yılını en iyi tamamlayan baz
metaller arasında yer aldı. Bu performansın oluşmasındaki
asıl neden ise Çin haricindeki üretici ülkelerde görülen üretim kesintileriydi. Alüminyumun 2015’te performansını
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etkileyecek 3 önemli faktör
olduğu düşünülmektedir.
Bunlar; Çin’den ihracat
yoluyla çıkabilecek alüminyum yarı mamulleri, Çin
dışındaki ülkelerin üretim
kısıtlamalarına devam edip
etmeyeceği ve Amerika
ile Avrupa’da otomotiv
pazarında
görülebilecek
canlanmadır.
Çin dışındaki ülkelerde üretimin azalması alüminyum
fiyatlarını güçlendirirken Çin
dışında kalan piyasa arz/talep
dengesi noktasında 2014
yılında eksiye geçti. Ancak
üreticilerin, fiyatların tekrar
yükselmesi durumunda tekrar üretime geçme ihtimalleri önemli bir kırılma noktası olarak
görülmektedir. Bu noktada piyasadaki görüş, fiyatların 2.500
dolar/ton ve üstü seviyelere doğru bir eğilime girmesinin üreticilerin tekrar pazara girme kararı almasına neden olabileceği
yönündedir.
Diğer taraftan Çin piyasasında halen üretim tarafında disiplinin sağlanamaması nedeniyle arz yönlü piyasa dengesini
bozucu etkiler söz konusudur. Bu noktada dünya pazarının
olumsuz bir tesire maruz kalmasına neden olacak ana etmenin ise Çin’in yapabileceği yarı mamul ihracı olabileceği
düşünülmektedir. Ancak yarı mamullerin, birincil alüminyum
talebinin en iyi ikamesi olmaması ve birincil alüminyum ihracatı üzerine %15 oranında halen ihracat vergisi uygulanması,
2015 yılında Çin’in dünya alüminyum pazarı üzerindeki etkisini
sınırlandırmaktadır.
2015 yılında görülme ihtimali olan bir diğer önemli eğilim
ise Amerika ve Avrupa pazarlarında otomotiv üreticilerinin
2015 ve sonrasında, araç ağırlıklarını azaltmak istemeleri
sebebiyle daha fazla alüminyum kullanma eğilimleridir.
Piyasadan elde edilen veriler, önümüzdeki 2 yılda bu iki
piyasanın ek olarak 1,2 milyon ton alüminyum talebi olabileceğini göstermektedir. Bu rakam, Amerika ve Avrupa
pazarlarının 2013 yılındaki taleplerinin %20’sine karşılık
gelmektedir ki bu da talebin ne denli artabileceğini net bir
şekilde ortaya koymaktadır.
Netice itibarıyla, 2015 yılında alüminyum pazarı üretim kesintileri, Çin kaynaklı etkileri daraltıcı faktörlerin söz konusu oluşu
ve Amerika ve Avrupa otomotiv pazarlarından gelebilecek ek
talebin piyasanın önümüzdeki yıl içinde talep ve fiyat eksenlerinde olumlu bir yol izleyebileceğini işaret etmektedir.
KROM CEVHERİ: 2014 yılında dünya genelinde krom cevheri fiyatlarının yılın ilk 3 çeyreğinde genel olarak daha
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istikrarlı bir bantta dalgalandığı görülmüştür. Özellikle
Türkiye menşeli krom cevheri fiyatları, bahsi geçen bu
dönemde hemen hemen aynı seyirde bulunurken yılın son
döneminde mevsimsel etkiler neticesinde gerileme eğilimine girdi. Fiyat dinamikleri incelendiğinde ise 42 tenörlü
Türkiye menşeli krom cevheri fiyatının 2014 yılının ilk 3
çeyreğinde 280 dolar/mt seviyesinde olduğu görülürken,
geri kalan dönemde gerileyerek 250 dolar/mt seviyesine
ulaştığı görülmüştür.
Diğer taraftan Güney Afrika menşeli krom cevherinde 40 42 tenörlü konsantre UG2 tipi krom cevheri fiyatının yılın
ilk 5 ayında Güney Afrika’da yaşanan grevler neticesinde
155 dolar/mt seviyesinden 30 dolar/mt artışla 185 dolar/
mt noktasına ulaştığı görülmüştür. Ancak grevlerin sona
ermesini takiben fiyatların tekrar yılbaşındaki bandına geri
döndüğü ve 2014 yılını 160 dolar/mt seviyesinde kapadığı
görülmüştür.
Krom cevheri fiyatlarının (Güney Afrika ve Türkiye özelinde)
2014 yılında izlediği seyirde belirleyici olan en önemli etkenin
Çin’in 2013 yılına göre azalan talebi olduğu görülmektedir.
Çin tarafından elde edilen veriler neticesinde 2014 yılında
ülkenin yaptığı krom cevheri ithalatının 2013 yılına oranla %24
düzeyinde azalması ve toplamda 9,2 milyon tona gerilemesi
beklenmektedir. 2013 yılında Çin’in artan ferrokrom üretimi
ile beraber 12 milyon ton civarında bir krom cevheri ithalat
rakamı oluşsa da 2014 yılında Çin’in ferrokrom üretimindeki
artışın yavaşlaması ve ayrıca Çin limanlarındaki krom cevheri
stoklarının da bir ölçüde eritilmesi neticesinde krom cevheri
ithalatı yavaşlamıştır.
2015 yılında ise krom cevheri pazarında fiyatların 2014
yılındaki ortalama seviyelerini koruması beklenmektedir.
Çin’in 2014 yılında ithal ettiği krom cevheri toplamının 2015
yılında aşılması beklenmekle birlikte fiyat düzeylerinin

KAPSÜLE DUYARLI

yılın ilk 2 çeyreğinde yılın geri kalanına oranla daha kuvvetli
olması beklenmektedir. Bu noktada Çin limanlarındaki stok
seviyelerinin 2 milyon ton altına inerek ciddi ölçüde düşmüş
olması, Güney Afrika’daki UG2 tipi krom cevheri arzının
geçen yıllardaki ölçüde artmasının beklenmemesi ve Çin’deki
ferrokrom üretiminin halen güçlü seyreden paslanmaz çelik
üretimi büyümesi neticesinde yeniden canlanabileceği
öngörülmektedir.
2015’e Girerken
Diğer taraftan Çin ekonomisinin 2015 yılı ve sonrasında azalan bir eğilimde büyüyeceği Dünya Bankası, Uluslararası Para
Fonu ve OECD gibi kuruluşlarca öngörülmektedir. Ancak, Çin
Hükümeti’nin büyümeyi dengelemek için atacağı adımların
önemli bir kıstas olduğu düşünülmekte ve hâlihazırda makro
ve sektörel göstergeler bu gereksinimin her geçen gün daha
da arttığını ortaya koymaktadır. Bu noktada PMI ismi ile ifade
edilen satın alma yöneticileri endeksinin uzun zaman sonra ilk
defa sınır değer olan 50 puanın altına inmesi, Çin’de durgunluğun kayda değer bir işareti olarak ifade edilmektedir. 2015
yılında bu sebeple Çin Hükümeti’nin büyüme eğilimini kontrol
etmek ve %7,5’lik büyüme bandının altına düşmemek için
atacağı adımlar beklentiler dâhilindedir.
Avrupa Birliği tarafında ise büyümenin tekrar canlandırılması için
atılan adımların halen net bir dönüşünün olmadığı görülmekle
birlikte önümüzdeki yıl için 2014’e benzer bir dönemin söz konusu
olabileceği düşünülmektedir. Bu noktada Avrupa Birliği Merkez
Bankası (ECB)’nın parasal genişleme noktasında vereceği kararların,
birlik ekonomilerinin 2015 seyrini belirleyeceği düşünülmektedir.
Emtia piyasaları noktasında ise petrol fiyatlarının 2014 yılının ikinci yarısından bu yana içinde bulunduğu durumun
daha ziyade suni bir forma sahip olduğu ve 2015 yılı içinde
bu formun 2014 yılının ilk yarısı ve öncesindeki haline
halen dönme şansının söz konusu olduğu düşünülmektedir. Özellikle politik risklerin zayıflaması ve diğer taraftan
gelişen ve gelişmekte olan ekonomik büyüme eğilimlerinin
pozitif yönde seyretmesi halinde petrol fiyatlarında tekrar
geri dönüş ihtimali, söz konusu olabilir bir senaryo olarak
değerlendirilmelidir.
Diğer taraftan baz metaller noktasında ayrı ayrı değerlendirme yapmanın daha uygun olduğu düşünülmekle birlikte
Çin ekonomisinin büyümesinde görülen yavaşlamanın
sürmesi halinde emtia talebinin de benzeri bir eğilimi takip
edebileceği tahmin edilmektedir. Ancak, daha önce de ifade
edildiği şekilde Çin Hükümeti’nin ekonomik yapıyı yeniden
canlandırmak adına atabileceği adımların emtia talebini ve
bu paralelde de baz metallerin tüketimi eğilimini güçlendirebileceği düşünülmektedir.
Bu noktada özellikle Endonezya kaynaklı kısıtlamaların ve
Filipinler’den çıkan ham maddenin de tenör ve hacim noktasında sürdürülebilir olup olmadığının, nikeli destekleyebileceği,
alüminyum için düşük arzın sürmesi halinde pazarın güçlü
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seyredebileceği ve bakır pazarında ise Çin’de inşaat sektöründe
ve altyapı yatırımlarında bir artış olması halinde piyasa dinamiklerinin tekrar olumluya dönebileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, Çin paslanmaz çelik pazarında görülen üretim büyümesinin
2015 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Bu sebeple Çin’in
krom cevheri noktasında 2014 yılına göre daha kuvvetli bir alım
sergileyebileceği öngörülmekte ancak bu noktada ithal şarj krom
fiyatların iç pazar ferrokrom fiyatları ile rekabet edebilir düzeye
gelmesi nedeniyle Çinli ferrokrom üreticilerinin krom cevheri
alımlarında daha tedbirli olabilecekleri düşünülmektedir. Netice
itibarıyla 2015 yılında Çin’in hacim olarak daha fazla krom cevheri
ithal edebileceği öngörülmekle birlikte fiyat değişimlerinin aynı
paralelde gerçekleşmeme ihtimali de söz konusudur.
Sonuç itibarıyla, 2015 yılında makroekonomik koşulların bölgesel farklılıklar taşıyabileceği düşünülmektedir. Bu noktada
ABD’de görülen büyüme eğiliminin sürmesi, Çin’in büyüme
noktasında tekrar toparlanabileceği ve Avrupa Birliği’nde daha
istikrarlı bir büyümenin söz konusu olabileceği de öngörülmektedir. Bu dinamiklerin içinde ise Çin’in büyüme eğiliminin
emtia talebinin asıl belirleyicisi olacağı tahmin edilirken, arz/
talep dengesi noktasında koşulların düzelmesi ya da en azından belli bir mesafe alınması halinde fiyat dinamiklerinin de
üreticiler lehine oluşabileceği düşünülmektedir.
"Makalede yer alan değerlendirmeler yazarların bağlı bulunduğu şirketin görüşleri olmayıp sadece yazarların araştırmaları
sonucu ortaya çıkan düşünceleri yansıtmaktadır. Bu düşüncelerin hiç bir kesim için bağlayıcılığı bulunmamaktadır."
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Altın Fiyatının Oluşumu
ve Madencilik
Üzerindeki Etkileri

F

arklı türdeki altın cevherlerinin işlenmesindeki teknolojik gelişimlerin etkisiyle 1970’li yıllardan itibaren dünya
altın madenciliği hızla büyümüş, bilinen altın rezervleri
işletmeye alınırken yeni altın yataklarının bulunması
için araştırmalara ağırlık verilmiştir. Tüm bu gelişmelerin, altının ons başına üretim maliyeti ile doğrudan bağlantılı olduğu
göz önünde bulundurulduğunda, altının ekonomik bir kavram
olarak karşımıza çıktğı anlaşılmaktadır. Bu durumda; dünya
genelinde altın arzı, talebi ve üretimi, merkez bankalarının altın
stokları ve altın fiyatını etkileyen diğer ekonomik unsurların
(dolar, petrol vb.) yakından izlenmesi gerekmektedir. Elde edilen
veriler ışığında da altın fiyatlarındaki hareketlerin altın madenciliğine olan yansımalarını anlamak mümkün olabilecektir.
Altın fiilen yok olmadığından dolayı şu ana kadar dünya
üzerinde üretilmiş olan toplam altının, piyasada mevcut
olduğu kabul edilebilir. Ancak, altın üretimi hala devam
etmekte olup bu üretimin bir kısmı doğrudan madencilik
yoluyla gerçekleştirilirken bir kısmı da geri dönüşüm ürünü
olarak piyasaya arz edilmektedir. 2013 yıl sonu itibarıyla
altın arzının %71’i maden üretimi, %29’u geri dönüşüm
ürünü olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1).
Piyasaya arz edilen altına olan talep ise farklı alanlara göre
dağılım göstermektedir. Bu talebin %58’i merkez bankaları,
%22’si yatırım, %10’u endüstri ve %10’u mücevherat sektörü tarafından oluşmaktadır.
Altına olan talebin yarısından çoğunun farklı devletlerin
merkez bankalarının alımları ile gerçekleşmiş olması, altının
yüzyıllardır değişmeyen ve dünya ekonimisi için vazgeçilmez
olan rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Günümüzdeki
mevcut ekonomik ve jeopolitik gelişmeler düşünüldüğünde,
birçok ülke merkez bankasının altın alımı konusunda istekli
olduğu söylenebilir. World Gold Council’in hazırlamış olduğu
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raporda, 2014 yılının sadece üçüncü çeyreğinde Rusya’nın 55,
Kazakistan’ın 28 ve Azerbaycan’ın 7 ton altın aldığı belirtilmiştir.
Genel tabloya bakılacak olursa 2014 Eylül ayı sonu itibarıyla;
Amerika Birleşik Devletleri 8133, Almanya 3384, Uluslararası Para
Fonu (IMF) 2814, Rusya 1150, Çin 1054, Türkiye 523 ve Avrupa
Birliği Merkez Bankası 503 ton altın rezervine sahiptir (Tablo 1).
Altın Arz

Şekil 1. Altın Arzı (Kaynak: USGS)

Bu ülkelerden birçoğunun kendi ülke sınırları içinde altın madenleri bulunmakta olup, aynı zamanda altın üreticisi konumunda yer
almaktadırlar. Altın üretiminde söz sahibi olan bu ülkelerin son
beş yıl içerisindeki üretim değişimleri Şekil 3’te ve 2013 yıl sonu
itibarıyla dünya altın üretimindeki payları ise Şekil 4’te verilmiştir.
Altın Talep
Merkez Bankası
Alımları
Endüstri
Yatırım
Mücevherat

Şekil 2. Altın Talebi (Kaynak: USGS)

dünya altın üretimindeki payları ise Şekil 4’te verilmiştir. Günümüzde en büyük altın üreticisi
Çin’dir ve bu ülkeyi sırasıyla Avustralya, ABD, Rusya ve Güney Afrika izlemektdir.
Ülkeler

Ton

Ülkeler

2013 Dünya Altın Üretimi

Ton

Tablo 1.
Merkez Bankaları8133,5
Altın Stokları (Kaynak:Hindistan
USGS – 2014 Eylül sonu
ABD
557,7itibariyle)
Almanya

Ülkeler
IMF
ABD
İtalya
Almanya
Fransa
IMF
Rusya
İtalya
Fransa
Çin
Rusya
İsviçre
Çin
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Avustralya %9

Diğer %40

Meksika %3
Özbekistan %3

Rusya %8

Peru %5

Benzer durum, petrol fiyatları için de geçerlidir. Şekil 5’te
altın ve petrol fiyat hareketleri ile dolar indeksi arasındaki
ilişkiyi görmek mümkündür.
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Günümüzde en büyük altın üreticisi Çin’dir ve bu ülkeyi sırasıyla Avustralya, ABD, Rusya ve Güney Afrika izlemektedir.

Son beş yıllık üretim değerlerine bakıldığında, Çin’in her sene artan ve Güney Afrika’nın her
sene düşen üretimi göze çarpmaktadır. Ayrıca, bu ülkeler ile birlikte Kanada, Gana,

Son beş yıllık üretim değerlerine bakıldığında, Çin’in her
sene artan ve Güney Afrika’nın her sene düşen üretimi göze
çarpmaktadır. Ayrıca, bu ülkeler ile birlikte Kanada, Gana,
Endonezya ve Özbekistan’ın da istikrarlı bir şekilde senelik
100 ton civarı üretim yaptığı görülmektedir.
Altında Fiyat Oluşumu
Normal koşullarda bir malın
fiyatı, arz ve talebin kesiştiği
yerde oluşur. Altının fiyatı da
madencilik üretimi ve geri
dönüşüm sayesinde piyasaya sunulan arz ile merkez
bankaları, endüstri, yatırım
ve mücevherat alanlarından
gelen talebin buluşmasıyla
gerçekleşmektedir.
Ancak,
altını sıradan “mal” statüsünden ayıran bir durum söz
konusudur. O da uluslararası
bir ekonomik kavram olarak
değerlendirilmesidir. 1 onsu
(31,1 gram) dolar üzerinden
değer bulur. Dolayısıyla ABD
para birimi olan doların değerini etkileyen her gelişme,
altın fiyatını da etkilemektedir.

ABD %8

523,8

2014 yılının Temmuz ve Ekim ayları arasındaki fiyat hareketleri
incelendiğinde, altın ve petrol fiyatlarının küçük sapmalarla da
olsa paralel hareket ettiği görülürken ABD dolarının bu ikiliye
ters yönde bir eğilim içinde olduğu anlaşılmaktadır. Ekim ayının
başında doların en yüksek değerine ulaştığı ve buna karşılık
altının ise en düşük değerine indiği Şekil 5’te gösterilmektedir.
Bu esnada dikkat çeken başka bir durum söz konusudur: ABD
doları diğer emtialar karşısında son dört yılın en yüksek değerine ulaşmıştır. Yani daha değerli dolar sayesinde insanlar,
aynı miktarda dolar ile diğer emtialardan daha çok miktarda
satın alabilecek duruma gelmiştir. Diğer bir ifadeyle alım
gücü artmıştır. Bu da çoğunlukla petrol ihraç eden ve ithal
eden ülke ekonomileri üzerinde ters etkiler doğurmaktadır.
Örneğin, elindeki doları değerlenen ülkelerin, birim miktarda
dolar ile daha fazla petrol ithal edeceği durumda, o ülkelerin
enflasyon rakamlarında düşüş gözlenebilecektir. Sonuç olarak, altın fiyatının artması için bir sebep bulunmayacaktır.
Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur olan enflasyon açısından bakıldığında, ABD’de son üç yılda açıklanan enflasyon
rakamları %3’ü geçmemiştir. Avrupa ve Asya ülkelerinde

Şekil 5. ABD Dolar-Altın-Petrol İlişkisi (Kaynak: Bloomberg)

Şekil 5. ABD Dolar-Altın-Petrol İlişkisi (Kaynak: Bloomberg)
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de enflasyon rakamları düşük seviyelerde seyretmektedir.
Bu durum, altında fiyatın yukarı yönlü hareketini kısıtlamaktadır. Daha da önemlisi, Avrupa ve Japonya’da deflasyon
riskinin bulunduğu uzmanlarca aktarılmaktadır.
Dünyadaki ekonomik ve jeopolitik değişimler, yeni dengeler ve
hareketler ile bu üç ekonomik varlık arasında bir ilişki kurulabilmektdir. Madencilik faaliyetlerinin dışında gelişen olaylar nedeniyle fiyatların dalgalanması, elbette, madencilik yatırım ve maliyetlerini etkilemektedir. Çünkü maden firmaları, yüz milyonlarca
hatta bazen milyar dolar mertebelerinde yatırımlar yapmakta ve
bu miktarların geri dönüşü kısa vadeli olmamaktadır.
2011 yılında 1900 dolar/oz değerine ulaşan altın, 2014 yılına gelindiğinde 1200 dolar/oz’un altını görmüştür. ABD ve Japon merkez
bankalarının aldığı kararlar, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi,
Orta Doğu’da yaşanan belirsizlikler ve spekülatif hareketler altın
fiyatlarına yansımıştır. Ayrıca World Gold Council’in 2014’ün 3.
çeyrek raporuna göre, merkez bankalarının altın talebinin %9,
genel yatırım talebinin ise %21 düştüğü ve mücevherat ile endüstri
alanlarındaki taleplerde de düşüşler yaşandığı belirtilmiştir.
Madencilik
Görüldüğü gibi birçok etkene bağlı olan altın fiyat hareketlerinin madencilik alanında yansımaları olmaktadır. Herhangi bir
maden işletmesinde en büyük giderler iş gücü, yakıt ve enerjidir.
Bu giderler kaleminde 2008 ve 2012 yılları arasında dünya genelinde yakalşık %60 artış yaşanmış ve küresel anlamda sıkıntılar
doğurmuştur. Özellikle, altın madenciliğindeki limit tenörün
daha 2000 yılında iken 1,5 gr/t değerine ve günümüzde daha
da aşağılara inmiş olması, fiyat hareketleri ile birlikte, maliyet
açısından birçok yaptırımı da beraberinde getirmek zorundadır.
Günümüzde altın madenciliği yapan birçok firmanın bu fiyat
hareketlerinden nasibini aldığı görülmektedir. Amerikan
borsası S&P 500’de işlem gören bu firmalardan bir tanesinin,
geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerinin 398 milyon dolardan 213 milyon dolara gerileyerek %46,5 düştüğü belirtilmiştir. Firmanın brüt kâr marjının %29,6 ile şu anda istenenin
altında olduğu ve geçen yılın aynı dönemine göre önemli
bir düşüş gösterdiği kaydedilmiştir. Bununla birlikte, net kâr
marjı %12,2 ile sanayi ortalamasının gerisinde kalmıştır.
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World Gold Council temsilcileri, altın fiyatının 1200 dolar/
oz seviyesinin altında kalması durumunda altın madenciliği
endüstrisinin %30’unun kâr sağlayamayacağını ve ciddi üretim
kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulunup ons başına
endüstriyel üretim maliyetinin 1200 dolara çok yakın olduğunu
belirtmişlerdir. Bu sebeple ekonomi uzmanlarınca, altında 1200
dolar/oz’un çok kritik bir seviye olduğu vurgulanmaktadır.
Newmont Asia Pacific Diş İlişkiler Müdürü Kelvyn Eglinton,
Avustralya’da mevcut fiyatlarla ve yüksek maliyetlerle
üretime devam edildiği takdirde firma varlıklarının denizaşırı ülkelere taşınması sonucunun doğabileceğini ifade
etmiştir. Newmont, Avustralya’nın en büyük altın madeni
Boddington’u işletmekte ve her yıl 700.000 ons altın üretmektedir. Ancak Eglinton, Avustralya’nın altın üretimi maliyetleri
açısından dünyanın en pahalı ikinci ülkesi olduğunu, bu
sebeple düşen altın fiyatlarının şirketin kâr marjını düşürdüğünü ve işten çıkarmaların başlayabileceğini, hatta geleceğe
yönelik harcamalarda kesintilere gidilebileceğini aktarmıştır.
Sonuç
Altın fiyatının oluşumunda arz ve talep durumlarının gelişimi ve öneminin belirtildiği bu çalışmada, fiziki olarak
mücevherat sektöründe ve endüstride kullanımının yanı
sıra altının, esas olarak ekonomik bir varlık şeklinde değerlendirilmesinin fiyat hareketleri üzerinde daha belirleyici
olduğu ortaya konmuştur.
Düşen altın fiyatları ile birlikte dünya genelinde birçok firmanın maliyet düşürücü önlemler alma yoluna gittiği bilinmektedir. Bunların; işten çıkarma, yeni yatırımların gecikmesi,
üretim kesintileri ve bazı maden işletmelerinin kapatılması
şeklinde sonuçlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, arama
bütçelerinde uygulanacak kısıtlamalar ile yeni maden sahalarının bulunması ve rezerv tesbiti daha zor hale gelecektir.
Kaynaklar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.abc.net.au
www.bloomberg.com
www.gold.org
www.goldsheetlinks.com
www.ibtimes.com
www.marketwatch.com
www.reuters.com
www.thestreet.com
www.usgs.gov
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Kömür Madenlerinde
Meydana Gelen İş Kazalarının
İstatistiksel Değerlendirilmesi
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında rol oynayan
lokomotif sektörlerden en önemlisi kömür madenciliğidir. Fakat ülkemizde bu sektörde çok fazla iş kazası ve meslek hastalığı ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki kömür madenlerinde meydana
gelen ölümlü iş kazalarının istatistiki bir değerlendirmesi yapılarak
çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca kömür üretiminde lider ülke konumunda bulunan ABD ve Çin’deki kömür madenlerinde meydana gelen
iş kazalarıyla Türkiye’dekiler arasında bazı karşılaştırmalar yapılmıştır.
Ayrıca Türkiye’deki kömür madenlerinde meydana gelen iş kazalarının
13 yıllık periyottaki istatistiki değerlendirmelerine yer verilmiş olup;
SGK tarafından 2013 istatistikleri henüz yayınlanmadığından, istatistiki
değerlendirmelerde bu yıla kadarki veriler göz önüne alınmıştır.

T

ürkiye’nin, önemli enerji kaynaklarından olan petrol
ve doğal gaz açısından yeterli rezervleri olmamasına karşın, kömür rezervleri açısından iyi durumda
olduğu söylenebilir. Özellikle de linyit açısından
hatırı sayılır miktarlarda rezerve sahiptir. Türkiye 15,4 milyar
ton kömür rezervine sahip olup bunun 14,1 milyarı linyittir.
Bu miktarlarla dünya kömür rezervinin %1,4’üne sahiptir2.
Dünya linyit rezervlerinin ise %4,2’sine sahip olup bu oranla
dünyadaki en fazla linyit rezervine sahip 4. ülke konumundadır21. Ayrıca Türkiye, linyit rezervinde olduğu gibi kömür
üretiminde de önemli bir yere sahiptir ve dünyanın 5. linyit
kömürü üreticisi konumundadır20. Toplam kömür üretimimizin %96’sını linyit, %4’ünü ise taşkömürü oluşturmaktadır11.

kullanılması gibi durumlardır ve bu unsurlar sık sık kömür
madenlerinde kazalara neden olmaktadır.

Madencilik sektörü, ülkelerin istihdam sorunlarına ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlaması nedeniyle çok önemli bir
sektördür. Ancak bu sektör iş sağlığı ve güvenliği açısından
dünya genelinde en riskli sektör olarak kabul edilir. Madencilik
sektörünün en riskli alanı ise kömür madenciliğidir. Kömür
madenciliği, özellikle de yer altı kömür madenciliği, dünya
genelinde en riskli sektörlerden biri olarak tanınır9,15,7,5,10,14,16,8.
Kömür madenlerinde meydana gelen kazaların birçoğu;
göçük, grizu, yangın (kendiliğinden yanma), kömür tozu
patlaması, zararlı gaz çıkışları, su baskını, çamur baskını, patlayıcı madde kazaları, yükleme ve taşıma sistemlerinin sebep
olduğu kazalardır1,6,18,9. Bu tür kazaların bu sektörde olmasının en önemli nedeni, ortamda riski artıran birçok unsurun
bulunmasıdır. Bu unsurlardan belli başlıları ise patlayıcı
maddelerin kullanılması, zararlı ve patlayıcı gazların varlığı,
yangın riski, doğal aydınlatmanın olmayışı, yüksek tavan
basıncı, dar alanlarda üretim yapılması, ağır ekipmanların

Ülkemizdeki iş kazaları sektörel bazda incelendiğinde, iş
kazalarının %10,44’le en fazla madencilik ve taş ocakçılığı
sektöründe olduğu görülmektedir19. İş kazalarının bu sektörde çok karşılaşılmasının iki büyük nedeni bulunmaktadır.
En önemli sebebi, iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin
tam olarak oturtulamamış olmasıdır. İkinci olarak ise ülkemizdeki kömür ocaklarının diğer ülkelerdeki ocaklar ile
kıyaslandığında, jeolojik yapı itibarıyla daha fazla risk ve
tehlikeyi bünyesinde barındırmasıdır.
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Türkiye’deki Kömür Madenlerinin İş Güvenliği Açısından
Durumları
Türkiye’nin dışa karşı enerji bağımlığının azaltılması için
kömür madenciliğine çok önem verilmesi ve hep ayakta
tutulması gerekmektedir. Enerjiye artan talep sebebiyle
ülkemizdeki kömür madenciliği sektörü yıl ve yıl gelişmeye
ve üretim miktarını artırmaya devam etmektedir. Ancak acil
olarak çözülmesi gereken bazı iş güvenliği sorunları bulunmaktadır. Ne yazık ki ülkemizdeki kömür madenciliğinde
ölüm oranları çok yüksek seyretmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2012 yılı istatistiklerine
göre madencilik endüstrisinde 141.387 işçi çalışmakta
olup bu işçilerden 50.949 tanesi kömür madenciliğinde
çalışmaktadır. Başka bir ifade ile madencilik sektöründeki
işçilerin %36’sı kömür madenciliğinde çalışmaktadır.
Diğer bir değerlendirme ile ülkemizdeki tüm sektörlerde
sigortalı çalışan kişilerin %1,18’i kömür madenciliğinde

sistemine geçilememesidir. Mekanize kazı sisteminde günlük üretim rakamları çok büyük
olmasına karşın çalışma ortamı da bir o kadar güvenlidir.

Şekil 2. Türkiye, ABD ve Çin’de 2010-2012 yılları arasında milyon ton kömür
başına
ölüm
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Kömür madenlerinde en yüksek kaza oranına sahip ülke Çin
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nan tüm iş kazalarının %89,75’i, 2011 istatistiklerine göre
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milyon ton başına düşen ölüm
oranı 0,246’dır.
Safety and
madenciliğinde
Verilerden
deMine
görüldüğü
Health Administration (MSHA)’nın 2012 yılındaki verilere göre ise; Amerika Birleşik
üzere madenlerde yaşanan tüm iş kazalarının yaklaşık olaDevletleri’nde ise bu oran 0,022 gibi çok düşük bir oranda seyretmektedir. Yani ABD’deki
rak %85-90’ı kömür madenciliğinde (linyit ve taşkömürü
kömür madenlerindeki kaza oranları Türkiye’den yaklaşık 11,4 kat daha düşüktür. Kömür
birlikte) meydana gelmektedir.
üretiminde lider ülkelerden olan Çin’deki oran ise 0,374’dür13. Şekil 2’de bu veriler grafiksel
olarak görülmektedir. Yine üretilen her bir milyon ton kömür başına düşen iş kazası oranı

İş Kazaları Yönünden Bazı Ülkeler ile Türkiye’nin
Karşılaştırılması
milyon ton üretim başına düşen iş kazası oranları arasında iki ülke arasında çok büyük bir
Bu çalışmada, Türkiye kömür madenciliğindeki kara tabloyu
farkın olmasındaki en önemli sebep, Türkiye’de hala işletmelerin bir kısmında mekanize kazı
daha iyi okuyabilmek için bazı ülkeler ile kıyaslama yapmanın
uygun olacağı düşünülmüştür. Bu düşünce ekseninde, ABD ve
Çin ile bir kıyaslama yapılmasına karar verilmiştir. Bu ülkelerin
seçilmesinin nedeni; Çin dünyanın birinci, ABD ise ikinci kömür
üreticisi konumunda olduğundan, dünyanın en büyük kömür
üreticisi ülkeleri ile bir kıyaslama yapılması tercih edilmiştir.
Türkiye’de 108,6 iken ABD’de 3,8 gibi çok düşük bir oranda seyretmektedir. Üretilen her bir

Türkiye’de 2012 yılında, 1 milyon ton başına düşen ölüm
oranı 0,246’dır. Mine Safety and Health Administration
(MSHA)’nın 2012 yılındaki verilere göre ise; Amerika
Birleşik Devletleri’nde ise bu oran 0,022 gibi çok düşük
bir oranda seyretmektedir. Yani ABD’deki kömür madenlerindeki kaza oranları Türkiye’den yaklaşık 11,4 kat daha
düşüktür. Kömür üretiminde lider ülkelerden olan Çin’deki
oran ise 0,374’dür13. Şekil 2’de bu veriler grafiksel olarak
görülmektedir. Yine üretilen her bir milyon ton kömür
başına düşen iş kazası oranı Türkiye’de 108,6 iken ABD’de
3,8 gibi çok düşük bir oranda seyretmektedir. Üretilen
her bir milyon ton üretim başına düşen iş kazası oranları
arasında iki ülke arasında çok büyük bir farkın olmasındaki
en önemli sebep, Türkiye’de hala işletmelerin bir kısmında
mekanize kazı sistemine geçilememesidir. Mekanize kazı
sisteminde günlük üretim rakamları çok büyük olmasına
karşın çalışma ortamı da bir o kadar güvenlidir.

Kömür Madenlerindeki Ölüm Sayıları

Milyon Ton Başına Düşen Ölüm

Kömür Madenlerindeki Ölüm Sayıları

Milyon Ton Başına Düşen Ölüm

Tablo 1’de görüldüğü gibi bir milyon ton başına düşen
ölüm oranı; ABD ve Çin’de sistematik olarak bir düşme eğilimi gösterirken, Türkiye’de ise herhangi bir anlamlı eğilim
görülmemektedir. Bazı yıllar düşme eğilimi göstermekte
fakat sonra tekrar yükselmeye başlayabilmektedir. Yani
stabil bir seyir izlenememektedir. Bu durum Türkiye’deki
kömür madenlerinde iş güvenliği prosedürlerinin yeterli
derecede oturtulamamış olduğuna işaret etmektedir.

Yıllar

A.B.D

Çin

Türkiye

A.B.D

Çin

Türkiye

2001

42

5670

61

0.041

5.070

0,967

2002

27

6995

39

0.028

4.940

0,710

2003

30

6702

53

0.031

4.170

1.026

2004

28

6027

38

0.028

3.080

0.869

2005

23

5938

77

0.022

2.840

1.259

2006

47

4746

35

0.045

2.040

0.527

2007

34

3786

38

0.033

1.480

0.513

2008

30

3215

30

0.028

1.180

0.346

2009

18

2631

3

0.018

0.890

0.033

2010

48

2433

86

0.049

0.800

1.016

2011

21

1973

55

0.021

0.560

0.647

2012

20

1374

20

0.022

0.370

0.246

2013

20

1049

49

Tablo 1. 2001-2013 yılları arasında kömür madenlerinde (linyit, taşkömürü, antrasit
vb.) gerçekleşen ölüm sayıları ve 1 milyon ton üretim başına düşen ölüm oranı.
(Veriler; Çin: State administration of work safety (SAWS), A.B.D: Mine Safety and
Health Administration (MSHA), Türkiye: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)).
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ABD’deki kömür madenlerinde her 10.000 çalışandan 2,25’i,
Türkiye’de ise 3,93’ü ölüme maruz kalmaktadır. Yani sektörde
çalışan kişi sayısına göre bir kıyaslama yapmış olsak bile (2012 yılı)
Türkiye’deki kömür madenlerinde ölüm oranları çok yüksek seviyelerde seyretmektedir.

tüm işletmelerde standart bir hale getirilememiş olmasıdır. Bazı
madenlerde dünyada uygulanan son teknolojik standartlar uygulanırken bazı madenlerde ise hala ilkel metotlarla (kara tumba)
üretim sistemi uygulanmaktadır.

••İşverenler ve işçiler, iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini tam
manasıyla benimsememiş olmaları nedeniyle bu konuya

Şekil 3’te yıllar itibarıyla Türkiye’deki milyon ton başına düşen
ölüm oranı ve kömür üretim miktarlarının değişimi görülmektedir. Şekil 3’te görüldüğü gibi yıllara göre her milyon ton

gerekli önemi vermemektedirler.

••Denetimlerin yeterli standartta yapılamayışı ve denetimci sayısının yetersiz oluşu.

Türkiye’deki Kömür Madenciliğinde
Kazaların Azaltılması İçin Öneriler
1. “Önce İş Güvenliği” sloganı maden işletmelerinde görevli tüm paydaşlar ve bireyler tarafından
benimsenmeli.
2. Yer altında çok fazla işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemelidir. Yüksek üretim hedefleyen
bir işletme, bu üretimi işçi sayısını artırarak değil,
mekanizasyona ve otomasyona geçerek gerçekleştirmelidir. Yer altı madenlerinde dar bir
koridorda hareket etme zorunluluğu vardır. Herhangi bir tehlike anında bütün işçilerin yeryüzüne
tahliyesi istendiğinde, eğer çalışan sayısı fazla
ise yeryüzüne çıkışlar çok güçleşmektedir. Dar
galeriler, tabanın sulu ve çamurlu olması, yetersiz
aydınlatma ve eğim gibi ağır yer altı şartları sebebiyle kalabalık bir insan topluluğun yeryüzüne acil

3. Türkiye’deki
kömür ve
üretimi
ve her çıkarılan
milyon
tondüşen
başına
düşen
ölüm
oranı.Migem ve
Şekil 3. Şekil
Türkiye’deki
kömür üretimi
her çıkarılan
1 milyon1ton
başına
ölüm
oranı.
(Veriler:
(Veriler: Migem ve SGK.)
çıkması çok zor olmaktadır. O anki korku ve endişe
SGK.)

sebebiyle insanlar bu kalabalıkta birbirlerini bile

başına düşen ölüm oranı hiç stabil bir seyir izlememektedir.
ezme ihtimali ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu sorunun
Avrupa
Birliği’ndeki
ülkeler
ile Türkiye’yi
kıyaslayacak Bazı
olur isek;
Anlamsız
bir şekilde
değişkenlik
göstermektedir.
yıllar2011
çok yılında Avrupa
çözümüBirliği
için ya yönetmeliklerde değişiklik yapılarak yer altında
üyesi
olan
ülkelerin kömür
madenlerinde
meydana
iş kazaları sonucu yaşamını
yitireninsan sayısına bir sınırlama getirilmeli, ya da bu işletdüşük
seyrederken
hemen
bir sonraki
yıl pik gelen
yapabilmektedir.
çalıştırılacak
çıkış yolu sayısının fazla olması için yine yönetmeliklerde
Bu durum
şekilde
açıklanabilir;
Türkiye’deki
Türkiye’dekömür
28 üye ülkeninmelerde
toplamından
kişi
sayısı 46iki
olup,
Türkiye’deki
sayı isebirincisi,
55’tir 3. Yani
değişikliğe
gidilmesi gereklidir. Soma kazasında ölümlerin bu
madenlerinde
iş
güvenliği
tedbirlerine
belli
yıl
aralıklarında
çok
daha fazla ölüm gerçekleşmiştir. Yine 2012 yılında, Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülkedeki
kadar fazla olmasının altında yatan gerçeklerden birisi de budur.
önem verilirken bazı yıllarda bu önem azalmaktadır. İkincisi ise
kömür madenlerinde çalışan toplam 28 kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de neredeyse tüm
3. Yüksek üretim hedefleri olan ocaklarda mekanizasyona ve otomasyona
bazı maden kazalarında çok sayıda toplu ölümün olmasıdır.
Avrupa Birliği üyesi devletlerde gerçekleşen ölüm kadar ölüm gerçekleşmiştir.

geçmek için çalışmalar başlatılmalı ve aşamalı olarak uygulanmalıdır.

Avrupa Birliği’ndeki ülkeler ile Türkiye’yi kıyaslayacak olur
Türkiye’deki
Kömür Avrupa
Madenciliğinde
İş Kazalarının
Ana Sebepleri
isek; 2011 yılında
Birliği üyesi
olan ülkelerin
kömür
madenlerinde
gelenolduğundan
iş kazalarıdolayı
sonucu
 Türkiye’demeydana
istihdam sorunu
hâlâ yaşamını
emek yoğun olan işçi gücü ile
3
. Yani
yitirenkömür
kişi sayısı
olup, Türkiye’deki
sayı ise 55’tir
üretimi46yapılmaktadır.
Tam mekanizasyon
ve otomasyona
tüm madenlerde
Türkiye’de
28
üye
ülkenin
toplamından
daha
fazla
ölüm
gergeçilememiştir. Bazı örnek standartlara sahip kömür madenleri bulunmasına rağmen
çekleşmiştir. Yine 2012 yılında, Avrupa Birliği üyesi olan 28
tüm ocaklarda bu standartlar oturtulamamıştır. Bunun en büyük sebebi de istihdam
ülkedeki kömür madenlerinde çalışan toplam 28 kişi hayatını
sorunudur.
kaybetmiştir.
Türkiye’de neredeyse tüm Avrupa Birliği üyesi
 Kömür madenciliğinde teknoloji ve emniyet standartlarının tüm işletmelerde standart
devletlerde gerçekleşen ölüm kadar ölüm gerçekleşmiştir.
bir hale getirilememiş olmasıdır. Bazı madenlerde dünyada uygulanan son teknolojik

Türkiye’deki Kömür Madenciliğinde İş Kazalarının Ana
Sebepleri

••Türkiye’de istihdam sorunu olduğundan dolayı hâlâ emek yoğun
olan işçi gücü ile kömür üretimi yapılmaktadır. Tam mekanizasyon
ve otomasyona tüm madenlerde geçilememiştir. Bazı örnek standartlara sahip kömür madenleri bulunmasına rağmen tüm ocaklarda bu standartlar oturtulamamıştır. Bunun en büyük sebebi de
istihdam sorunudur.

••Kömür
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4. Denetim sistemi gözden geçirilmeli, kontroller sıklaştırılmalı ve
denetimci sayısı acilen artırılmalıdır.
5. Özellikle yer altı kömür madenciliği, birçok riski ve tehlikeyi bünyesinde barındıran bir iş koludur. Dolayısıyla, bu sektörde çalışacak
olan iş güvenliği uzmanlarına ek bir eğitim verilmeli ve diğer iş
kolları ile bir tutulmamalıdır.
6. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayan ve iş kazasını düşük
seviyelerde tutan işletmelere teşvikler sağlanmalıdır.
7. İş sağlığı ve güvenliği kriterlerini uygulamayan işletmelere caydırıcı yaptırımlar ve ağır cezalar uygulanmalıdır.
8. “Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği” yönetmeliğine eklemeler yapılmalıdır. (Örneğin, yer altında çalıştırılacak işçi sayısına
bir sınır getirme gibi.)

Sonuçlar
Ülkemizdeki gelişmişlik seviyesinin gün geçtikçe artmasına
karşın, neden iş kazaları buna paralel olarak azalma eğiliminde
olmamaktadır? Bu çelişkinin ana sebebi nedir? Görünen o ki;
bu sorunun çözümüne ülkedeki her bireyin kafa yorması ve
payına düşen görevi yapması gerekiyor. Ülkemizde iş sağlığı
ve güvenliği kavramının farkındalığının artırılması ve prosedürlerinin düzgün bir şekilde işletilebilmesi için herkese görevler
düşmektedir. Bu sorunların çözümü için devlet, işveren, sendikalar, üniversiteler, işçiler ve halk ortak bir akıl üretmelidir.
Bu ortak akıl üretilirken devlet ön ayak olmalı ve herkesin bu
sisteme etkin katılımının sağlanması için çaba sarf etmelidir.
Yukarıda sıralanan tespitlere riayet edildiği takdirde kömür
madenlerimizdeki iş kazalarının yok denecek kadar az seviyelere çekilecektir. Türkiye’deki kömür madenlerde yaşanan
iş kazaları ve bunların ekonomik boyutunu, ülkenin maden
ve enerji gereksinimleri ile birlikte değerlendirecek olursak;
kömür madenlerinde iş kazalarını azaltacak tedbirler alınarak
madenlerin çalıştırılmaya devam etmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin yeni bir madencilik sektörü
stratejisine ihtiyacı olduğu ve sektöre yönelik uygulanmakta
olan politikaların gözden geçirilmesi gerektiği de açıkça ortaya
çıkmaktadır.
Maden işletmeciliği yapan şirket sahipleri şu iki şeyi çok iyi
bilmelidirler. Birincisi; insan canı dünyadaki her şeyden daha
değerlidir. İkincisi ise madencilikte para kazanmak istiyorsanız bunun kuralı çok açıktır: İş güvenliği tedbirlerine riayet
edeceksiniz! Belki aklınıza şu an “bu nasıl bir tezat, iş güvenliği
tedbirlerine para ayırınca para kazanmam para kaybederim”
düşüncesi haiz olabilir. Ancak bu şekilde para kaybetmezsiniz,
gerçekten para kazanırsınız. Çünkü madencilikte yaşanan iş
kazalarının sonuçları diğer sektörlerde yaşananlara pek benzemez. Örneğin yer altında bir göçüğün, yangının, su baskının
veya grizu patlamasının gerçekleşmesi sonucunda kazadan
sonra tekrar üretime geçilebilmesi, bazen aylar bazen de
yıllarca zaman almaktadır. Bu süreç boyunca sabit maliyetleri
firma ödemeye devam etmesine rağmen üretime geçemediğinden dolayı kasasına bir kuruş para girememektedir. Bu ise
bir firma için çok büyük bir yıkım, çoğu zaman da zaten iflas
ile sonuçlanmaktadır. Bu duruma düşmemek için yukarıda
bahsedilen iki ana kural herkesçe bilinmeli ve uygulamalıdır.
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Rusya Yakutya'da büyük bir kömür sahasının
üretim için ön hazırlık çalışmaları

Giriş
JORC (Joint Ore Reserves Committee of the Australasian
Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of
Geoscientists and Minerals Council of Australia) ya da bu
standardın bağlı olduğu çatı örgüt olan CRIRSCO (Combined
Reserves International Reporting Standards Committee) standartlarına göre, “Yetkin Kişilerce” (Competent Persons) hazırlanmış mineral arama, kaynak ve rezerv tahminleri kamu raporlarının, yani “Yetkin Kişi Raporlarının”, en önemli ilkesi somut
gerçeklere, saydamlığa ve uzmanlığa dayanmasıdır. Bankalar,
finansman kuruluşları, maden firmaları ve sıradan yatırımcılar
için hazırlanmış bu raporlarda nelerin olması gerektiğini JORC
ve CRIRSCO kodları, ayrıntılarıyla belirlemiştir. Epeyce bir emek
ve maliyetle hazırlanmalarına karşın, bazı durumlarda “Yetkin
Kişi Raporlarının” çok basit ya da çok ayrıntılı tutulma tuzağına
düşmesi çok kolaydır. Raporların temel görevi; herhangi bir
yatırım sahasında yatırım yapma düşüncesindeki okuyucuya,
olası jeolojik, madencilik, cevher hazırlama, çevre ve sosyal,
yasal, hükümetsel ve ekonomiklikle ilgili riskleri açık ve çapraşık
olmayacak bir şekilde bildirmek olmasına karşın, “Yetkin Kişi
Raporlarının” böylesi durumlarda yani raporun çok basit ya
da çok ayrıntılı tutulması durumunda, temel işlevinin kimi kez
yetersiz kaldığını görmek oldukça hayal kırıcı bir durumdur.
Özünde, herhangi bir maden projesi için yatırım düşüncesinde olan bir yatırımcının sorması gereken basit ancak
temel olan üç soru vardır1

••Adı geçen ham maddenin miktarı ve kalitesi söz konusu yerde
gerçekten var mı?

••Çıkartılabilmesi mümkün mü?
••Çıkartılmaya değer mi?

Bu sorulara olumlu yanıt verilmesi durumunda projenin
ana öğelerinin yerinde olduğu söylenebilir. Ancak cevherin
çıkartılması sırasında var olan riskler yine de yatırım kararının
verilmesindeki en büyük etken olacaktır.
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Riskler ve Karar Verme
Her risk değerlendirme işleminde olduğu gibi risklerin, projeyle
ilgilenen teknik ve ekonomik ekip tarafından anlaşılması pahalı aynı
zamanda da hoş olmayan sonuçlarla karşılaşılmaması için bunların
makul ölçülerde kontrolünün sağlanması önemlidir1. Bu nedenle
“Yetkin Kişi” tarafından algılanan riskler, “Yetkin Kişi Raporları”nda
üçüncü kişilere yansız bir şekilde duyurulmak zorundadır.
Risk değerlendirmesi, basit bir matriksten kurum içi karmaşık
hesaplara dayanan yöntemler içerebilir. Yöntem ne olursa
olsun, risk değerlendiricilerce projede aranan tek bir şey vardır:
Riski azaltıcı önlemlerin olup olmadığı. Risk kontrolü ya da risk
azaltıcı önlemler çoğunlukla riskin ya da tehlikenin etkisini azaltmaya yöneliktir. Ancak risklerin kontrolü, kaynak ve rezervlerin
değerlendirilme aşamasında sıralamanın en üstünde yer alır.
“Yetkin Kişi Raporları” genellikle değişik meslek gruplarından
oluşan uzmanlarca yazılır ve JORC türü uluslararası kodlarda
belirlenen saydamlık ilkesi çerçevesinde jeolojik, madencilik ve
madenle ilgili diğer alanlara ilişkin riskleri anlatan başlıkları içerir.
Bu risk analizleri, riskleri azaltıcı önlemleri içeren tartışmaları da
içermek zorundadır. Kaynakları rezerve çevirirken, dönüştürücü
etken (modifying factors) olarak adlandırılan madencilik, cevher
hazırlama, metalurjik, alt yapı, sosyal ve çevresel, pazarlama,
ekonomik, yasal ve hükümetsel etkenleri de göz önüne almak
gerekir. Bu raporlar eğer JORC Kodunun ilkelerine göre hazırlanmışsa, bu kodun “Tablo 1” adı altında geçen listesinde yer alan
maddelerin de tek tek ele alınıp anlatılması gerekir.
Yetkin Kişi Raporlarindaki Odak Noktalar
Madencilikle ilgili risklerin sonuçları çok pahalı olabileceğinden,
karar vericiler doğru değerlendirmeleri yapabilmek için var
olan bu riskler hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterler.
Kaynak ve rezervlerin değerlendirilmesine ilişkin bir “Yetkin Kişi
Raporu”nda jeolojik ve madencilikle ilgili olası risklerin neler
olabileceğini daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki liste, DMT’nin

(eski ismi ile IMC Group Consulting Ltd) dünyanın değişik kömür
madenlerinde yaptığı çalışmalardan derlenmiştir1,2. Kömür
yataklarının özelikle seçilmesinin nedeni, kömürün yanıcı bir
madde olması ve metan gazı gibi patlayıcı ve tehlikeli gazları
içermesidir. Ancak değerlendirmeye temel olan başlıkların
tümü, diğer ham maddelere de rahatlıkla uygulanabilir.
Verilerin Güvenilirliği
“Yetkin Kişi”ye sunulan tüm bilgilerin, uzman kişi tarafından, kaynak ve rezerv değerlendirmesi sırasında incelenmesi gerekir ve bu verilerin uluslararası standartlara
uygun olarak üretilmiş olduğunun onaylanması zorunludur. Bu nedenle, JORC Kodunun Çizelge 1’inde yer alan
tüm maddelerin ve belgelerin “Yetkin Kişi” tarafından
denetlenip irdelenmesi gerekir. Çoğu kez geçmişte yaratılan belge ve verilere ulaşmak zor olabilir ya da ulaşılsa
bile bu veriler güvenilir olmayabilir ya da sonuçlar yeni
testlerde yinelenip benzer sonuçlar elde edilemeyebilir.
Böylesi durumlarda, eldeki verilerin güvenilir olmadığı
varsayılır ve eski sonuçlar önemsenmeyerek reddedilir ve
ek onama çalışmalarına gereksinim olduğu üçüncü kişilere
duyurulur.
Tektonik Sorunlar
Yoğun kıvrılma ve kırılma geçirmiş yatakların madencilik
çalışmaları üzerindeki etkileri oldukça büyüktür. Bu konudaki
en önemli etkiyse her boyuttaki fayın, kömür tabakalarının
sürekliliği üzerindeki rolüdür. Bu önceden belirlenemeyen ve
hiç umulmayan faylar, ortaya çıkmaları durumunda, madencilik işlemlerini çok pahalıya mal olabilecek şekilde geciktirebilir,
maden plan ve programlarının ve alet ve ekipman seçiminin
değişmesine neden olabilir. Ek olarak, yoğun ve güçlü tektonizma nedeniyle oluşan eklem ve çatlaklar, kömürün tavan ve
taban düzeylerindeki durağanlığını önemli ölçüde etkileyip
maden çalışması yapılacak alanı kontrol açısından zorlaştırabilir. Bu nedenle, bir yatağın tektonik yapısını madenciliğe başlamadan önce bilmek, uygun maden makinalarının seçimini ve
işletme tasarımını etkileyeceği için oldukça önemlidir.
Kömür Yatağının Sürekliliği
Kömür yataklarında kömürün plastik özelliği nedeniyle
katman çatallanması ya da birleşimi oldukça yaygındır. Bu
yüzden yatak geometrisini önceden belirlemek, o yatağın
en ince ve en kalın yerlerinin belirlenerek plan ve programlar içerisinde en uygun ekonomik şekilde çıkarılması
oldukça önemlidir. Eğer tabaka geometrisi iyi tanımlanıp
belirlenmemişse makinaların operasyonunda gecikmeler
ve çıkartılacak kömür miktarında azalmalar olması da kaçınılmaz olacaktır. Bu durum geleceğe yönelik nakit akışını
da etkileyeceğinden, operasyonların mali açıdan etkin bir
şekilde yönetilmesi üzerine de baskı oluşturacaktır. “Yetkin
Kişi Raporları” aynı zamanda kömür havzasının jeolojik
dönemlerde gerçekleşmiş ırmak erozyonlarından (washout) ve magmatik sokulumlardan (dayk ve sil) etkilenip etkilenmediği ve buna bağlı olarak kömürün kalitesinin değişip
değişmediğinden de söz etmek zorundadır.

Amerikada Auger Madenciliğinde kullanılan iş makinaları

Kömür Kalitesi
Bu konu metalürjik ve termal kömürlerin farklı yerlerde kullanılmaları ve fiyatlarının da buna bağlı olarak önemli ölçüde
değişmeleri nedeniyle “Yetkin Kişi Raporlarının” uymak zorunda
olduğu en önemli konulardan birisidir. Bu raporlar, kömür
kalitesinin yatak içerisinde değişeceği ya da kullanıma uygunsuz hale geleceği yerleri göstermek ve işletme yönetiminin de
bu yerlerin nereleri olduğunu bilip bilmediğinden söz etmek
zorundadır. İstenmeyen elementlerin, kömürün fiyatı üzerinde
olumsuz etkileri olacağından, raporlarda bu elementlerin kömürün içinde olup olmadığı da belirtilip tartışılmak zorundadır.
Bu elementlerin doğaya verdikleri zarar ve teknolojik sorunlar
nedeniyle dolayısıyla da fiyatlarının düşürülmesinden ötürü,
konu üzerindeki uzmanlık tartışmaları rapor içinde özendirilmelidir. Kömür kalitesinin iyileşmesi ya da kötüleşmesi fiyatı etkileyeceği için gelecekteki nakit akışı üzerinde de önemli baskılar
oluşturacaktır. Bu nedenle kömür testlerinin uluslararası normlara uygun olması gerekir ve “Yetkin Kişi”nin diğer görevlerinden
biri de kaynak ve rezerv tahminleri yapılırken uygun testlerin ve
protokollerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemektir.
Hidrojeolojik Sorunlar
Bir yatak için en belirgin hidrojeolojik risk, olabilecek bir
sel olayıdır. Yer altı ya da açık işletmelerdeki aşırı su baskınlarına karşı koruyucu önlemler eğer yeterli değilse ani ve
hızlı yağan yağmurların ardından oluşan su taşkınları ocak
duvarlarının de-stabilize olmasına ve ocağın çökmesine
neden olabilecektir. Bunun da ağır can ve mal kayıplarına
neden olması kaçınılmaz olabilir.
Yapılacak en önemli koruyucu önlemlerden bir tanesi,
hidrolojik ve hidrojeolojik ölçütleri projenin başında iyi bir
şekilde tanımlayıp, koruyucu setleri oluşturmak ve uygun
yerlere yerleştirilmiş sondaj ağı ve pompa istasyonlarını
kurmaktır. Bu korunma yöntemi, ocağın sürekli susuzlaştırma
işlemindeki en önemli yollardan biridir. Kapalı işletmelerde
fay düzlemlerinden gelecek su da operasyonlar için
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sorun oluşturabilir. Bu nedenlerden ötürü, proje sahasının
iyi bir hidrojeolojik etüdünün yapılması maden cevherinin
kazanılmasında önemli bir etkendir ve bunun üçüncü kişilere
yansız bir şekilde bildirilmesi gerekir.

üzerinde baskılar oluşturur. Ekipman ve aygıtlara gelecek
zararlar, kimi kez bunları hiç kullanılmaz hale bile getirebilir.
Bu nedenle “Yetkin Kişi Raporları” gaz olayını ve bunun maden
yönetimi tarafından nasıl yönetildiğini açıklamak zorundadır.

Jeoteknik Konular
Tektonik açıdan karmaşık bir yapıya sahip olan yataklar, mühendislik açısından uygun olmayan kaya birimlerine de ev sahipliği
yaptığında, yer altında, zemin ve tavan kontrolünü madencilik ve
jeoteknik açıdan zorlaştıran durumlar ortaya çıkartır. Aynı durum,
açık işletmelerde üretim basamaklarının ve şevlerin kontrolünde
de sorunlar oluşturur. Dolayısıyla maden sahasında yapısal ve tektonik cerçevenin belirlenmesi ve gerekli kaya mekaniği testlerinin
yapılması oldukça önemlidir. Yer altı işletmelerinde risk azaltıcı
önlemlere örnek; tavan ve taban gözlem aygıtlarının kullanımı,
tavan saplaması ya da kaya düşmelerine karşı çelik ağ kullanımıdır.

Jeotermal Derece Artışı
Bazı kömür yatakları çok derinlerden (örneğin yüzeyden 1,400
m ve daha derinlerde) çıkartıldığı için jeotermal sıcaklık artışı,
bu derinliklerde sorunlar oluşturabilir. Bu ortamda çalışmak çok
güç olduğu için eğer iyi havalandırma ya da soğutma sistemleri
gibi uygun yöntemler de yerinde değilse mal ve rezerv kaybının
olması kaçınılmazdır. Yetkin Kişi Raporları jeotermal sıcaklığa bağlı
çözüm önerilerini raporda ayrıntılarıyla belirtmek zorundadır.

Açık işletmelerde güvenli bir çalışma ortamı için en önemli
öğelerden birisi, ocak duvarlarının ve ocak içi ve dışı atık
sahasının şev stabilitesidir. Bu nedenle en uygun ve güvenilir ocak dizaynını oluşturmak için ve basamaklar arası şev
açıları için gerekli olan jeoteknik çalışmaları yapmak, yaşamsal önem taşır. “Yetkin Kişi Raporları” bu nedenle özelikle
jeoteknik konulara ve bunların oluşturabileceği sorun ve
risklere raporda ayrıntılarıyla değinmek zorundadır.
Kendiliğinden Yanma
Kendiliğinden yanma, dış kaynak olmaksızın gerçekleşen bir
çeşit oksidasyon işlemidir. Kimyasal reaksiyon belli bir kritik
değere ulaşınca, kimyasal işlem bir şekilde açık yanan aleve
dönüşür ve malzeme yanıp tutuşmaya başlar. Kömür tabakalarının yüksek oranda karbon içermesi nedeniyle kendiliğinden
yanma hem açık hem de kapalı işletmelerde görülebilir.
Yer altının dışında, yeryüzünde de oluşan kendiliğinde yanma,
genelde stoklarda ya da maden atıklarının biriktirildiği yerlerde, iyi
sıkıştırılmamış yığınlarda, oksijenin serbestçe ve rahatça kömürle
temasa geçmesi ve oluşan ısının dışarıya atılamaması sonucu gerçekleşir. Bu nedenle, projede yer alan kömürlerin kendiliğinden
yanma özeliklerinin olup olmadığı gerekli test programları içinde
araştırılmalıdır ve maden yönetiminin de bu duruma karşı alması
gereken önlemleri belirlemesi zorunludur. Eğer bu önlemler alınmazsa üretim ya da ürün yitimi kaçınılmazdır.
Gaz ve Toz Konuları
Kömür havzalarında gaz oluşumu doğal bir durumdur ve
bu gazı sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak için
ortamdan uzaklaştırmak gerekir. Gazın miktarı ve türünü belirlemek, gerekli tasarım ölçütlerini ve aygıt donanımını seçmek
açısından oldukça önemlidir. Eğer yeterli bir havalandırma
sistemi yerinde değilse kömür tozundan ve gazlarından oluşmuş karışım çok tehlikeli bir duruma geçer. Kömür tozundan
ve metan gazı nedeniyle oluşan patlamalar, operasyonlar
için büyük risk taşırlar. Büyük ya da küçük ölçekli patlamalar
sonucu oluşan yangınlar, operasyonları bütünüyle durdurup,
can ve mal yitimine neden olacağından, mali açıdan şirket
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Sismik Konular
Depremler ve yeterince büyüklükteki madenciliğe bağlı sismik
olaylar, riskler oluşturup maden çalışmalarına ve dayanım sistemlerine ciddi zararlar verebilir. Genelde, sismik olaylar sonucu
oluşan zararlar derin olan yerlerde daha fazla görülür. Bu, aynı
zamanda daha az elastik kayaların yoğun olduğu ortamlarda da
gerçekleşebilir. Depremlerin, merkezi çok uzaklarda olsa bile,
tavan çökmelerine ve maden makinalarına verebilecekleri zarar
nedeniyle risk analizlerinde dikkate alınmaları gerekir.
Madenlerdeki sismik etkinlik jeofonlar kullanılarak gözlemlenebilir ancak bunlar genelde tepkisel yöntemler olduğu
için yine de sismik etkinliği gözlemlemesi açısından iyi bir
eylemdir ve bunun Yetkin Kişi Raporunda belirtilmesi gerekir.
Çökmeler/Göçmeler
Madencilik yerleşim yerlerine yakın yerlerde yapıldığında,
yüzeyde oluşabilecek çökmeler ya da göçmeler alt yapıya ilişkin
yapılara (demiryolları, karayolları, köprüler, anıtlar, kamuya ait
yapılar) ve konutlara zarar vermesi olasıdır. Çökmeler, özelikle
birden fazla kömür katmanının çıkarılması durumunda daha fazla
görülecektir. Bu nedenle, yüzeydeki yapılara gelebilecek zararı
engellemek ve bu yapıları korumak için rezervlerin bir miktarının
çıkartılmaması gerekebilir. Eğer rezervlerin var olan mevzuat ve
kurallar dâhilinde çıkartılmasına izin verilebiliyorsa oluşabilecek
zararlardan doğabilecek tazminat istemlerine ilişkin iyi bir gözlem

Montenegro'daki bir madende
yüzeyde gerçekleşen çökme etkisi

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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planının uygulanması gerekir. Projenin yaşama geçirilmesi sırasında
bu maliyetlerin de proje bütçesinde yer alması gerekir.
Cevher Hazırlama
Yetkin Kişi Raporları cevher hazırlamayla ilgili bütün
konuları rapor içinde ayrıntılarıyla tartışmalıdır. Bu, aynı
zamanda önerilen test çalışmalarını ve cevher içerisindeki
istenmeyen elementlerin ortamdan nasıl uzaklaştırılacağına
ilişkin yöntemlerin neler olduğu başlıklarını da içermelidir.
Madencilik Konuları
Yetkin Kişi Raporları madencilik konularıyla iligili düşünülen
tüm varsayımları, önerilen madencilik yöntemlerini, madenin
boyutlarını, maden cevherine karışacak seyreltme (dilution)
malzemesinin niteliği ve nicelikleri konusunda ayrıntılı bilgi vermek zorundadır. Yorumlar, seçilen madencilik yöntemlerindeki
parametrelerin neler olduğu, tasarımla ilgili dekapaj oranları,
jeoteknik varsayımlar, tenör kontrölü, üretim öncesi sondajlar
ve alt yapı gereksinimleri gibi konuları da özellikle içermelidir.
Ekipman Bozuklukları
Madencilikte çıkartılıcak malzemenin boyutunun büyük olması
nedeniyle kullanılan ekipman da oldukça büyük ve pahalıdır.
Bunlar, örneğin, yer altında kullanılan uzun ayak (longwall),
dragline, cevher hazırlama tesisleri, şaftlar için gerekli çıkrıklar,
şoveller, kırıcılar, büyük ölçekli kamyonlar, monoraylar, sondaj
makinaları, endüstriyel kazanlar, pompa istasyonları, jeneratörler ve trafolar gibi birimleri içerir. Yaptıkları işin gereği ve
doğası, bu makinaların bir süre sonra bozulması ve bakıma
alınması kaçınılmazdır ve sonuç olarak da üretimde bir dar
boğaz yaşanması doğal olacaktır. Dolayısıyla “Yetkin Kişi
Raporları”; araç filosunun yaşı, durumu, düzenli olarak yapılan
koruyucu bakım çalışmaları, işi yapacak çalışanların yeterliliği
konularında geniş yorumlar yapmak zorundadır. Bu yorumlar
aynı zamanda yedek parça ve gelecekte ortaya çıkabilecek
elektrik ve mekanik arızaları saptama amacıyla yapılan tahribatsız makina testlerini de içermelidir.
Alt Yapı Konuları
Son yıllarda ham maddelere olan istemin hızlı bir şekilde artması, çok uzak bölgelerde yer alan düşük kaliteli projelere de
ilgiyi artırmış bu da alt yapıya ilişkin konuları daha da önemli
hale getirmiştir. Ancak bu bölgelerdeki alt yapı eksikliği, buralardaki projelerin geliştirilmesinde en büyük engel olduğu için
bu projelere; finansman olayıyla hem bütçelerinde oluşturacağı açıklar nedeniyle hükümetler hem de mali disiplin beklentilerinden ötürü maden şirketlerinin hissedarları çok yakından
ilgi göstermektedirler. Son bir kaç yıl içinde büyük madencilik
firmalarının dünyanın değişik yerlerindeki, zararı milyarlarca
dolara varan proje silme olayları bunun en iyi göstergesidir.
Yetkin Kişi Raporları, projeler için gerekli olan alt yapı girdilerini ayrıntılarıyla tartışması gerekir. Bu konular alt yapı
eksikliğinin proje üzerindeki etkileri, alt yapı ve uygun
finansman da dâhil olmak üzere sermaye harcamalarının
getirisi başlıklarını da içermek zorundadır. Bu nedenle en
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Nijerya'da eski bir kömür
madeninden asitli sıvı atıkları

son 2012 yılında değişikliğe uğrayan JORC kodu, kaynakları
rezerve çevirmede kullanılan dönüştürücü etkenler (modifying factors) listesine alt yapı maddesini de eklemiştir.
Yetişmiş Çalışan Eksikliği
Madenciliğin görüntüsünün dünyanın birçok yerinde hala çok
alt düzeylerde olması, madencilikle ilgili bilinmezlerin ve belirsizliklerin çok olması, ham maddelere yönelik istemin çok kısa
süren ticari döngüler içinde gerçekleşmesi yetişmiş insan eksikliğini büyük bir sorun olarak karşımıza çıkartmaktadır. Buradaki
en büyük risk ise yeni bir kuşağın bir önceki deneyimli kuşağın
kılavuzluğu olmadan yetişmesidir. Bu alandaki yavaş büyüme,
ilerki yıllarda maliyetleri artırabilir ve yetişmiş çalışan eksikliği,
üretim üzerinde önemli ölçüde baskılar oluşturup, projeleri
geciktirebilir ve işçilik maliyetlerinin artmasına da neden olabilir.
İyi yetişmiş bir iş gücü ve yönetim kadrosu, bir projenin başarılı
olup olmamasında en büyük etkenlerden biri olduğu için iş yeri
eğitimine ve sürdürülebilir beceri programlarına öncelik veren ve
çevredeki yükseköğretim kurumları ve yöresel halkla iyi ilişkiler
kuran projeler, yakın bir gelecekte projeyi değerlendirenlere göre
her zaman için daha fazla değere ve ayrıcalığa sahip olacaktır.
Çevre ve Sosyal Konular
Son yıllarda her ülkenin kendi kamuoyu, artan küreselleşmeyle birlikte, madencilik ve onun çevreye yaptığı etkilerden daha fazla haberdar olmaya başladı. Ancak maden
şirketlerinin işlerini son yıllarda daha bir özenle yapar
hale gelmesi, endüstrinin imajını önemli ölçüde değiştirip
düzeltmiştir. Buna karşın, madenlerdeki talihsiz kazalar ve
olaylar, internet ve sosyal medyadaki paylaşımlar aracılığıyla
kamuoyunun dikkatini ve tepkisini anında çekebilmektedir.
Ancak iyi olan şu ki; proje finansmanında sosyal ve çevresel
riskleri değerlendirmek amacıyla gönüllü olarak kurulmuş
olan “Equator İlkeleri” (Equator Principles) birliğine her
geçen gün daha fazla sayıda şirketin katılması, bu konuların
hemen hemen herkes tarafından kabul gördüğünü göstermektedir. Bu nedenle “Yetkin Kişi Raporları” projede

yer alan sosyal ve çevresel riskleri belirleyip madenciliğin
uygulanması durumunda oluşabilecek sonuçları, üçüncü
kişilere açık ve net bir şekilde göstermek zorundadır.
Kaynak ve Rezerv Değerlendirme Tahminleri
Yetkin Kişi Raporları kaynak ve rezerv değerlendirme
tahminlerinde kullanılan tahmin tekniklerinin içeriğini ve
uygunluğunu, uygulanan varsayımları, en uçlardaki değerlerin nasıl değerlendirildiğini, zonlamanın nasıl yapıldığını,
interpolasyon ölçütlerinin neler olduğunu ve maximum
extrapolasyon aralığının ne olduğu konusunda açıklamalar
getirmek zorundadır. Eğer bir bilgisayar programı kullanıldıysa bu programın kullandığı ana ölçütlerin ne olduğu
belirtilmelidir. Bu aynı zamanda genel jeolojik yorumlamanın kaynak ve rezerv tahmin hesaplarına ve kategorilerine
nasıl uygulandığını göstermek açısından da geçerlidir.
CRIRSCO kodlarının, kaynakları rezerve çevirirken getirdiği
diğer bir zorunluk da ayrıntılı ön fizibilite ya da fizibilite
çalışmasının olup olmadığıdır. Uluslarası normlara uymayan
bir ön fizibilite ya da fizibilite çalışması yoksa yatırımcılara
rezervlerin varlığının duyurulması da mümkün olmayacaktır.
Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
“Yetkin Kişi Raporları” genelde bir şirketi değerlendirirken, değerlendirdiği şirketi bir bütün olarak değerlendirmeli ya da o şirketteki hangi projelerin değerlendirme içerisine alınıp alınmadığını
belirtmek zorundadır. Bunun nedeni, şirketin diğer birimlerinden
doğabilecek borç ya da diğer yasal yükümlülüklerinin projeye
olabileceği etkileridir. Dolayısıyla raporu okuyan kişinin ya da yatırımcının bu noktaları kaçırmaması için şirketin, adı geçen diğer
birimlerinin varlığından haberdar edilmesi zorunluluğu vardır.
Ekonomik değerlendirmelerde, nakit akışına bakılırken, mineral
kaynakları yerinde olduğu sürece pozitif değerlerin elde edilmesi
yıllar alabiliceği için yatırım getirisinin ne kadar süre içinde geri
döneceğini bilmek önemlidir. Genel olarak uzmanlar, 6-7 yıllık
bir geri ödeme (payback) süresi beklerler. Ancak, bazı projelerin,
örneğin altın projelerinin, baslangıç maliyetlerinin ve maden
inşaat süresinin daha uzun olması ve üretime geçme sürecinin
yavaş olması nedeniyle geri dönme süreci daha da uzun olabilir.
Bunun yanı sıra, fonlardaki herhangi bir açığın banka borç ya
da finansman sınırlarını geçip geçmediği, ekipman bozukluğu
ve yenilenmesine karşı beklenmedik durum fonlarının varlığı
da raporlarda belirtilmelidir. Rapordaki bazı başlıkların kabul
edilebilir ya da yoruma açık olmasına karşın, salt bu durum,
proje için “sınıftan geçme ya da kalma” testidir. Kredi limitini
aşma, şirketi kayyum heyetine dek götürebilecek bir olaydır.
Projelerde kullanılan değerlendirme işlemlerinden birisi
de “İndirgenmiş (iskontolu) Nakit Akışı” (discounted cash
flow) yöntemidir. Bu yöntemin ana ilkesi, eldeki erken
nakdin, sonraki dönemlerde gelecek olan nakitten daha
değerli olmasıdır. Nakit akışı ve yatırım getirisiyle birlikte
paranın geri dönüş oranı da bu işlemde yer alır. Sonuçlar,
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gelecekteki tüm nakit akışlarının toplamı olarak “Net
Bugünkü Değer” (net present value) olarak ifade edilir ve
toplam sürenin içinde yer alan önceki yıllardaki gelirlere
daha fazla değer verilir. Bunu, dünyanın değişik yerlerindeki benzer projelerle karşılaştırarak yapmak olası olsa da
okuyucuya bırakmak daha doğru olur çünkü her kuruluşun
değerlendirme bazları diğerlerinden farklılıklar içerir.
İndirgenmiş (iskontolu) nakit akışı yöntemindeki en önemli
etkenlerden birisi de yıllar içerisinde hangi indirgeme (iskonto)
oranının kullanılacağı sorusudur. Değerlendendirmesi yapılan
şirket, değerleme işleminde değerlemeyi yükselteceği için
doğal olarak en düşük oranın uygulanmasını isteyecektir. Bu
durum farklı algılamalardan ötürü, proje sahipleri ve Yetkin Kişi
Rapor ekibinin arasında uzun süren görüşmelere neden olabilir.
Diğer bir başka tartışma da gelecekteki maliyetlerin ve gelirlerin
nasıl hesaplanacağı konusudur. Burada iki seçenek vardır: bütün
değerlerin “gerçek model” adı da verilen belli bir tarih baz alınarak hesaplanması (örneğin, 2014 yılının son çeyreğine göre)
ya da “nominal model” de denilen ve gelecekte oluşacak tüm
maliyetlerin ve gelirlerin belli bir enflasyon oranı kullanılarak
hesaplanması. Farklı yöntemler kullanılarak karşılaştırılmalı, bir
sonuca varabilmesi için kuramların bize söylediği şey indirgeme
oranının (iskontonun) da kullanılan enflasyon oranı kadar yükseltilmesidir. Hangi yöntemin kullanılacağına ilişkin seçimin
yapılması tamamen kişiseldir ve deneyimlere bağlıdır: Bazıları
yıl-ve-yıl karşılaştırmalı gerçek modeli yeğleyebilir, bazılarıysa
değişken maliyetlerin ve gelirlerin nominal modelde yıl-ve-yıl
değerlendirilmesi sırasında nasıl değiştiğini görmek isteyebilir.
Diğer önemli bir konuysa para ya da kur işlemleridir. Bu
işlemler ham maddenin uluslararası piyasada satışına da
etkili olacağından, maliyet ve ürün satış fiyatlarını etkilemesi
açısından çok önemli bir konuma geçebilir. Burada tahminlere yer vermeksizin, sabit bir kur oranını seçmek olasıdır.
Sezgisel olarak, “gerçek modeli” enflasyon ve kur oranlarının
sabitlemesi nedeniyle “nominal modele” göre seçmek daha
doğru olabilir. Örneğin, Zimbabwe’de yapılacak nominal

bir modele göre hazırlanmış bir değerleme işleminde, tüm
maliyetleri, gelirleri ve sermaye yatırımlarını önce Amerikan
dolarına çevirmek ardından da değerlemeyi de Amerikan
doları üzerinden yapmak şeklinde gerçekleştirilebilir.
Son yıllardaki popüler bir yaklaşım da proje sahiplerinin, projelerininin uzun bir zaman dilimi içinde değerlendirilmesini ve bir
terminal değer (terminal value) eklenip kalan yılların da bu terminal
değer üzerinden yapılmasını istemeleridir. Bu bazen değerleme ve
rezerv miktarını önemli ölçüde şişirebilir. Bunun yapılma nedeni,
şirketlerin ellerindeki başlangıç rezervlerinin değerini artırmak için
kullandığı maço bir yaklaşımdan başka bir şey değildir. Bu aşırı
şişirme coşkusunun nedeni devasa rezervlere sahip olmanın uzun
dönemde stabilite ve parlak bir gelecek gösterdiğine olan inançtır.
Bu nedenle terminal değerler neredeyse her durum için kullanılmaya başlanmıştır. Çoğu kez 20 yıllık modeller terminal değer
kullanarak daha da uzatılmaktadır. Bu makalenin yazarları makul
olarak belirlenmiş süreler ve bu sürelere göre yapılmış iş planlarını
yeğlemektedirler. Bu makul süreler, tahminin yapılabileceği süreler
olmalı, aynı Rusya’da son yıllarda görülen yüzlerce yıl süren sürelerde olduğu gibi uzun zaman dilimleri olmamalıdır1,2. Kaynakların
rezerve çevrilebileceğinin göstergesi, projenin de uzun ömürlü
olacağının bir belirtisidir. Son olarak bu noktada söylenebilecek
diğer bir konu da örneğin %10’luk indirgenmiş oran uygulanan bir
projede 20 yıl ve ötesindeki değer artışının çok az olacağıdır.
Dolayısıyla terminal değerleri kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.
İlginç olan bir nokta da çoğu değerleme işleminde terminal değerlerin değerleme işleminde kullanılıp kullanılmadığının belirtilmemesidir. Bu konudaki tek belirteç, yıllar içerisine yayılan üretim hızının değerlemesi yapılan rezervler için kullanılan en son yılı olacaktır.
Kaynak ve rezervleri değerleme işlemindeki diğer önemli
bir konuysa duyarlılık analizinin yapılmasıdır. Bu başlık
okuyucuya, “eğer şu olursa” (what if) senaryolarını içerdiği
için Yetkin Kişi Raporlarında oldukça yararlı bir bölümdür.
Çoğu kez aldırılmayan ya da önemsenmeyen bir bölüm
olmasına karşın, okuyucaya projenin ne denli riskli olduğu
konusunda verdiği ipuçları ve ileriki yıllarda düşük performansın, yatırımın potansiyel getirisi ve değeri konusunda
ne anlama geldiğini anlatması açısından önemlidir. Bunu
gerçekleştirmenin yollarından birisi de bir projenin zayıf
olduğu noktaları belirlemek ve projenin duyarlılığa eğilimi
olup olmadığını göstermektir.
Sonuçlar
Kaynakların ve rezervlerin değerlendirilmesine yönelik olarak
hazırlanmış “Yetkin Kişi Raporları”, oldukça kapsamlı belgelerdir ve bir projedeki jeolojik, madencilik ve cevher hazırlamaya ve diğer madencilik konularını ilgilendiren ayrıntıları
içerirler ve bu konuda CRIRSCO’ya bağlı olan standartlar,
raporda nelerin verilmesi gerektiğini ayrıntılarıyla belirtmiştir. Çalışmayı yapan “Yetkin Kişilerin” bağımsızlığı, profesyonelliği ve yaptığı işin kalitesi ve bu çalışmanın diğer meslektaşları tarafından sorgulanabilir olması oldukça önemlidir.

92

15 Ocak 2015

Ancak unutulmaması gereken diğer bir konu da kaynakların
ve rezervlerin değerlendirilmesine yönelik tahminlerin değişik
disiplinlerden gelen uzmanların oluşturduğu bir takım işi olduğudur. Söz konusu değerlendirme yöntemi bütünüyle takım
üyelerinin kendi aralarında yaptıkları tekrarlı (iterative) danışma
işlemidir ve tüm kararlar görüş ve düşünce birliği içinde alınır.
Bu tekrarlı danışma işleminde; bütün jeolojik, madencilik, cevher hazırlama, alt yapı, çevre, sosyal topluluklar, ekonomik, yasal
ve hükümetsel etkenler ve riskler değerlendirilmeye alınır. Her
risk analizinde olduğu gibi tüm teknik ve ekonomik risklerinin
ve doğabilecek sonuçlarının ve kontrol yöntemlerinin ne olduğunun bilinmesi istenir. “Yetkin Kişi Raporları”nın işlevlerinden
biri de bu riskleri ve kontrol yöntemlerinin ne olduğunu, üçüncü
kişilere anında ve bağımsız bir şekilde duyurmaktır. Ana hatlarıyla bu riskler jeolojik ve madencilik etkenleri, tektonik konuları,
kömür katmanının ya da cevherin sürekliliğini, kalite ya da tenörün ne olduğunu, hidrojeolojik ve jeoteknik sorunları, kendiliğinden yanmayı, göçme/çökme olaylarını, gaz ve toz konularını,
jeotermal ısı artışını, sismik olayları, madencilik yöntemlerini,
ekipman bakım ve onarımı, alt yapı konularını, yetişmiş çalışan
sorunlarını, çevre ve sosyal toplum başlıklarını içerir.
Yukarıdaki etkenler göz önüne alındıktan sonra kaynağın, dolayısıyla da rezervlerin ekonomik olup olmadığına ön-fizibilite ya
da fizibilite calışmaları sırasında karar verilir. Bunun için kullanılabilecek bir yığın yöntem olmasına karşın, her yöntemin kendine
özgü avantajları ya da dezavantajları vardır. Bunun nedeni, maden
projelerinin uzun soluklu ve başlangıç yatırımlarının yüksek, yatırım
giderlerinin geri dönme süresinin uzun ve uluslararası ham madde
piyasalarının aşırı derecede belirsiz olmasıdır. Değerlendirme sırasında ayrıntılarıyla araştırılması gereken konulardan bazıları projenin kârlılığı, geçmişten geleceğe uzanan nakit ayırımı, hesaplama
ölçütleri (vergili ya da vergisiz), kabul edilebilir amortisman oranları,
yatırımcılar ve finansörler için yatırım getirisinin oranı, mali yeterlilik
(sustainability), yatırım giderlerinin geri dönme süresi, indirgenmiş
nakit akışı (gerçek ya da nominal), enflasyon ve kur oranları ve gerçekçi terminal değerler gibi başlıkları içerir.
Genellikle değerlendirme işlemi JORC türü uluslararası bir
koda göre yapıldığı için “Yetkin Kişiler” her zaman için gerekli
uyarı ve anımsatmaları yazdıkları raporların içerisinde olması
gereken yerlerde yapmak zorundadırlar.
Teşekkür
Makalenin yazarları, yazıyı okuyup gerekli yorum ve düzeltmeleri yapan DMT çalışanlarına ve makalenin yayınlanmasına izin
verdigi için DMT yönetimine teşekkürlerini iletir.
Kaynaklar

1. Arden, H and Lewis, W, 2014. Back to Basics: Geological and Mining Risks and Financial issues on Resource and Reserve Evaluation in Coal Projects. In Mineral Resource
and Ore Reserve Estimation - The AuslMM Guide to Good Practice, Second Edition,
pp 635-643 (The Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne).
2. Arden, H and Tverdov, A, 2014. Resource and Reserve Valuation Practices in Countries
Forming the Russian Commonwealth of Independent States, in Mineral Resource and
Ore Reserve Estimation - The AuslMM Guide to Good Practice, Second Edition, pp
825-834 (The Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne).
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Yer Çekimi Beslemeli
Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonları
ve Avantajları

Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları, Çin’deki
kömür hazırlama tesislerinde, jiglere ve konvansiyonel ağır
ortam tesislerine karşı üstünlükleri nedeniyle oldukça yaygın
olarak kullanılmaktadır. Özellikle kömürün pompa gerekmeksizin, ekipmana doğrudan konveyörle beslendiği bu ayırıcılar
tüm yeni tesislerde tercih edilmektedir.
Tesiste, besleme tasnif eleklerinin ve şlam atımının gerekmemesi, ince tanelerin verimli ayrımını sağlayan yüksek santrifüj
kuvveti varlığı ve birinci aşamada verilen düşük yoğunluklu
süspansiyonla ikinci kademede viskozite artmaksızın sağlanan
yüksek ayırma yoğunlukları gibi avantajları nedeniyle, yer
çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları 600’den fazla
tesiste uygulama bulmuştur.
Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonlarının Tarihsel Gelişimi
Kömür hazırlama sektörünün geçmişine bakıldığında
1950’lerde geliştirilen ağır ortam siklonları, 1970’lerin sonlarına doğru yüksek performansı ve otomasyona uygunluğundan ötürü yaygın yöntem olarak kabul edilmiştir. Özellikle zor
yıkanabilir kömürlerde tek alternatif durumundadır.
Üç ürün siklonları; ilk olarak şlam atılmış kömürler için Rusya’da
uygulanmış olmasına karşın, tasarımının gelişimi ve endüstriyel ölçekte uygulaması açısından Çin’de geniş yer bulmuştur.
Geleneksel kömür hazırlama prosesi, bünyesinde şlam atımı
gerektirmesi, eleme ve sınıflandırma aşamaları içermesi,
yüksek ve düşük yoğunluklu iki ayrı ağır ortam sistemi
gerektirmesi, ortam geri kazanım sistemi ve iki ayrı yıkama
kademesinin proseste bulunması gibi unsurlar sebebiyle
dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Çin nezdinde
oldukça karmaşık bulunmuş ve performansı bozulmaksızın
bu konvansiyonel üretim sürecinin basitleştirilmesi Çin için
bir zorunluluk halini almıştır.
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1979’da Çin Kömür Araştırma Enstitüsü, basınçla besleme
yapılan üç ürün siklonlarının geliştirilmesine yönelik olarak bir
araştırma grubu oluşturmuştur.
1984 ve 1989’da, 35 - 60 t/s ve 90 - 130 t/s kapasiteli iki farklı
boyuttaki pompayla beslenen üç ürünlü ağır ortam siklonu
uygulaması Liaoning Benxi Cai Tun ve Heilongjia Jixi kömür
hazırlama tesislerinde başarıyla uygulanmıştır.
1992’de Çin’in ilk yer çekimiyle besleme yapılan ve her iki
kademesi de silindirik olan üç ürünlü ağır ortam siklonu
Heilongjiang Jixi Didao kömür hazırlama tesisinde test edilmiş
ve patenti alınmıştır.
1995’te ilk kademesi silindirik, ikinci kademesi silindirik
- konik olan ve yer çekimiyle besleme yapılan üç ürünlü
ağır ortam siklonu Sichuan Changshou Xishan kömür
hazırlama tesisinde başarıyla test edilmiş ve yer çekimiyle
besleme yapılan üç ürünlü ağır ortam siklonlarının temel
yapısı oluşturulmuştur.
1999’da 300 - 380 t/s kapasiteli yer çekimiyle besleme yapılan
büyük bir üç ürünlü ağır ortam siklonu, Guizhou Panjiang
Laowuji tesisinde devreye alınmıştır. Bu çalışmada, ikinci
kademenin yoğunluğunun kolay ayarlanamaması ve siklonun
aşınması gibi problemler yaşanmıştır.
2003’te 300 - 380 t/s kapasiteli yer çekimiyle besleme yapılan
üç ürünlü ağır ortam siklonunun geliştirilmiş bir modeli devreye alınmış ve oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır.
Mart 2004’te, Ulusal Yüksek Teknoloji Sanayileşme Projesi tanıtımı
kapsamında, örnek ekipman olarak 400 - 550 t/s kapasiteli büyük
bir üç ürün siklonu devreye alınmış ve böylece üç ürünlü ağır ortam
siklonlarının olgun bir teknoloji haline geldiği kanıtlanmıştır.

2007’de, ABD’de bulunan köklü The Daniels Company ile
birleşmiş ve o günden itibaren dünyanın en büyük kömür
hazırlama ekipman ve teknoloji üreticilerinden biri haline gelmiş olan Tangshan Guohua Technology Co., 11 farklı boyuttaki
yer çekimi beslemeli üç ürün siklonu üzerinde gerçekleştirdiği
çalışmalar sonucu 600 ton/saat kapasiteli pompasız besleme
yapılan üç ürünlü ağır ortam siklonu geliştirilmiştir. Bu ürün
çeşitli patentlerle koruma altına alınmıştır. Şirket halen 1000
t/s kapasiteli yer çekimi beslemeli üç ürün siklonu geliştirmek
üzere araştırma geliştirme çalışmaları yürütmektedir.
Özellikle 2000’den bu yana Çin’de, kömür hazırlama tesis
kurulumu açısından ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu kapsamda
2013 yılında 3,63 milyar ton/yıl kömür üretimi gerçekleştirilmiş ve bu kömürlerin yaklaşık %56’sı kömür hazırlama tesislerinde yıkanmıştır. Bu büyük üretim hacmi göz önünde
bulundurulduğunda, konvansiyonel sistemlere kıyasla
avantajlarından ötürü günümüzde Çin’de ve dünyadaki
modern kömür hazırlama tesislerinde üç ürünlü ağır ortam
siklonu teknolojisi standart haline gelmiştir.
Yer Çekimi Beslemeli Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonlarının
Çalışma Prensibi
Modern yer çekimi ile beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarının çalışma prensibi Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu çalışma prensibi

Şekilde görüldüğü gibi ham kömür, doğrudan konveyör ile
yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonunun birincil
kademesine beslenmekte ve yine birinci kademe silindirik
kısma, akışa ters yönlü temiz kömür üretimi için uygun
yoğunlukta ağır ortam beslenmektedir. Ortam beslemesi
konvansiyonel devrelerden çok daha yüksek basınçlarda gerçekleştirilmektedir. Birincil kısımdan temiz kömür alınırken,
birinci kademede batan kömür ve ortam ikinci kademeye
geçmektedir. İkinci kademede herhangi bir ek ortam eklentisi gerçekleştirilmeksizin ara ürün ve atık ayrımı gerçekleşmektedir. Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu,
işletme parametreleri değiştirilerek ayarlanabilen ikinci
kademe ortam yoğunluğu, konvansiyonel devrelerde erişilemeyen 2,2 g/cm3 yoğunluğa kadar yükseltilebilmektedir.
Günümüzde yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları
değişen boyutlarda ve kapasitelerde üretilmektedir. Üç ürünlü

Ebat (mm/mm)

Maksimum Tane Boyu (mm) Kapasite (t/s)

500/350}
600/400
700/500
780-550
850-600
1000/700
1100/780
1200/850
1300/920
1400/1000
1500/1100

20
30
35
40
45
55
60
70
80
90
110

30-50
50-80
70-110
90-140
100-170
160-230
220-280
250-350
350-450
450-550
550-650

Çizelge 1. Farklı boyutlardaki yer çekimi beslemeli üç ürünlü
ağır ortam siklonlarına ait veriler

ağır ortam siklonu, boyutlarına karşılık kapasite ve beslenebilir
maksimum tane boyu verileri Çizelge 1’de sunulmuştur.
Çizelge 1.’de görüldüğü üzere 1500/1100 çaplarındaki yer
çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu, tek ünitede yaklaşık olarak 600 t/s kapasiteye ulaşabilmekte ve -110 mm tane
boyundaki tüvenan kömürün beslenmesine izin vermektedir.
Yer Çekimi Beslemeli Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonu
Prosesinin Temel Avantajları
Konvansiyonel devrelerde kullanılan ekipmanlar, her bir ekipmanın belirli bir tane boyu aralığında tatmin eden performanslarda çalışmasından ötürü öncelikle ham kömürün elenmesi,
şlam atılması ve sonrasında bu elenmiş ve şlamı atılmış farklı
tane boyundaki kömürlerin farklı kademelerde farklı ekipmanlarda zenginleştirilmesini içermektedir. Bu sistem beraberinde,
tesiste bir çok farklı ekipman kullanımı ile yatırım ve işletme
maliyetleri daha yüksek, proses olarak daha karmaşık bir akım
şeması ortaya çıkarmaktadır.
Yine kömürün kırılgan yapısından ötürü eleme, şlam atımı ve
yıkama esnasında iri boydaki kömürün büyük kısmının ikincil
şlam olarak alt boylara ufalanması olarak sonuçlanmaktadır.
Benzer şekilde pompa ile besleme yapılması sebebiyle kömür
ve ortam karışımı iki kez birinci ve ikinci kademe iki ürünlü siklonlara basılmakta ve bu esnada parça çarpışmaları ve pompa
impeller’ı sebebiyle kömürün kırılması ve ufalanması kaynaklı
ince kömür oluşumu gerçekleşmektedir. Bu durum, özellikle
ayrım performansının düştüğü ince tane boylarında iri kömürlerin ince kömüre ufalanması ile kömür kaybına sebebiyet vermekle birlikte, ince kömür oluşumu susuzlandırma sistemlerini
de olumsuz yönde etkilemektedir.
Yine özellikle yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen ikinci
kademe ayrımlarda ortam viskozitesinin artması ve ortam
stabilitesine yönelik oluşan problemlerden ötürü ayrım
performansı düşmekte ve bu durum yine kömür kaybı
olarak sonuçlanmaktadır.
Ayrıca, özellikle -0,5 mm boyutu için kullanılan ince kömür
zenginleştirme yöntemlerinin performansı düşük olmakla
birlikte, tesiste ayrı bir ince kömür zenginleştirme devresinin
varlığı yine devreyi karmaşık hale getirmekte, işletme ve yatırım maliyetlerini artırmaktadır.
15 Ocak 2015

95

Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu devrelerinde
ise konvansiyonel devrelere ait bu dezavantajların büyük
oranda önüne geçilebilmektedir. Tüvenan kömürün tamamı
(110 mm’ye kadar) şlam atılmaksızın ve elenmeksizin tek
bir ekipmanda yıkanmakta ve temiz kömür, ara ürün ve atık
üretilmektedir.
Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarında tüvenan kömürün tamamı, bant konveyör ile doğrudan ekipmana
beslenmektedir. Bu sebeple konvansiyonel devrelerde kömürün pompalanmasından ötürü oluşan kömür ufalanması gibi
sebeplerle ince boyutlara kömür kaybı gerçekleşmemektedir.
Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarına sadece
ortam, pompa ile basılmaktadır. Kömürün ve ortamın farklı
olarak basılması kömürün siklon gövdesinin iç kısımlarına
daha az temas etmesi sebebiyle siklon gövdesinin aşınmasını
oldukça azaltmaktadır. Aşınma yüzeyleri ise seramik kaplanmaktadır. Bu durum yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
siklonlarının konvansiyonel siklonlara göre daha uzun hizmet
ömrü vermesi anlamına gelmektedir.
Özellikle ikinci kademede yüksek yoğunluklu ortam kullanılmaması, konvansiyonel sistemlerde karşılaşılan viskozite
ve ortam yoğunluğundaki dalgalanmalarını önlemekte ve
kömür kayıplarının önüne geçmektedir. Yine, ikinci kademede,
konvansiyonel sistemlerde manyetit ile elde edilemeyecek
kadar yüksek kesme yoğunlukları elde edilebilmesi (2,2 g/
cm3’e kadar) çok daha yüksek küllü atıklar atılabilmesine izin
vermekte ve daha yüksek miktarda ara ürün üretimine olanak
sağlamaktadır. Ayrıca, toplam yanabilir madde verimi genellikle konvansiyonel sistemlerden daha yüksektir.

kwh/t, ortalama manyetit tüketimi ise 1,0 kg/t’dan az olduğu
görülmüştür.
Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarının kapasiteleri oldukça yüksektir. Mevcut durumda üreticiler tarafından
550 - 600 t/s kapasiteli yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır
ortam siklonları önerilebilmektedir. Büyük kapasiteli tek bir
ünite ekonomik olarak daha avantajlı olmakta ve aynı kapasitede çok daha az ekipman içeren çok daha basit bir proses
ile daha az alan, daha az çalışan daha az bakım gereksinimi
ve işletme maliyetleri yönünden önemli avantajları ortaya
çıkarmaktadır.

Herhangi bir eleme ve şlam atımı uygulamasının olmaması,
prosesi daha basit hale getirmekle birlikte, bu esnada kömür
ufalanmaları sonucu oluşan ikincil şlam oluşumunu da büyük
oranda azaltmaktadır. Bu durum, performansın düştüğü ince
boylardaki kömür miktarını azaltmakla birlikte nihai ürünlerde istenen nem oranlarının daha kolay elde edilmesine
izin vermektedir.

Yer Çekimi Beslemeli Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonlarının
Performans Avantajı
Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarıyla, -110
+ 0,25 mm tane boyu aralığı, konvansiyonel kömür yıkama
ekipmanlarına kıyasla daha yüksek performans (düşük Ep) ile
zenginleştirilebilmektedir. Örneğin 2008 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, Ömerler Lavvar’ında çalıştırılan ve -100 + 18
mm tane boyu aralığını yıkayan ağır ortam teknesinde, farklı
tane boyu fraksiyonlarının Ep değerleri 0,040 – 0,065 arasında
değişirken, -18 + 0,5 mm fraksiyonunu zenginleştiren 1. ve 2.
kademe ağır ortam siklonlarında Ep değerleri genel olarak 0,02
değerinde seyretmekle birlikte ince boylarda 0,04 değerlerine
kadar yükseldiği saptanmıştır. Yer çekimi beslemeli üç ürünlü
ağır ortam siklonlarının tipik Ep değerleri ise +0,5 mm kömür
için 0,020 - 0,025 ve -0,5 + 0,25 mm kömür için 0,065 - 0,099
aralığında değişmektedir.

Proseste siklon sınıflandırıcılar, spiraller, kabaran yataklı ayırıcılar, birinci ve ikinci kademe ağır ortam tambur / tekneleri
veya birinci ve ikinci kademe ağır ortam siklonları gibi ayrı
ince, orta ve iri boy kömür hazırlama devrelerine gerek duyulmamaktadır. Ekipman azlığı proses kontrolünü güçlendirirken,
daha az ekipman kullanımı ise tesis için gerekli alanı minimize etmektedir. Ayrıca ekipman sayısının az olması işletme
maliyetlerini de düşürmektedir. Çin’de kurulan tesislerden
elde edilen tecrübelere göre yer çekimi beslemeli üç ürünlü
ağır ortam siklonu devrelerinin ortalama enerji tüketimi 5 - 6

Ayrım performansındaki düşüklük sebebiyle jigler zor yıkanabilir kömürler için uygun bir ekipman olmamaktadır. Jigler
sadece, kolay yıkanabilir parça kömürden yüksek yoğunluklu
atığın uzaklaştırılması için uygun olabilmekte ve daha temiz
ürünler elde edebilmek için kullanılamamaktadır. Daha yüksek
performanslı Batac jigler dahi tüvenan kömürdeki ince boyut
fraksiyonlarını yıkamada başarısız olmaktadır. Ağır ortam tesislerinin kurulum ve işletme maliyetleri daha yüksek olmasına
karşın, ayrım performanslarının belirgin şekilde yüksek olması
sebebiyle ağır ortam proseslerinde daha yüksek miktarda

Konvansiyonel siklonlara kıyasla çok daha yüksek basınç değeri
ile ortam beslemesinin yapılması, ince tanelerin yüksek performansta ayrımına izin vermekte, bu durum, özellikle konvansiyonel devrelerde ince tane boylarındaki performans düşüklüğü kaynaklı kömür kayıplarını bağıl olarak engellemektedir.
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temiz kömür üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Jigler, su siklonları veya diğer sulu ortam ayırıcılarıyla karşılaştırıldığında
ağır ortam devreleri aynı kül seviyesinde %6 - 8 oranında ekstra temiz kömür üretebilmektedir.
İki ürünlü ağır ortam siklonlarıyla karşılaştırıldığında, yer çekimi
beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonunun ilk kademesi silindirik
şekillidir ve bu bölgede yer çekimi gradyanı konvansiyonel iki
ürün siklonlarının konik kısımlarına kıyasla daha düşüktür. İki
ürünlü ağır ortam siklonlarında ayrım yoğunluğu ortam yoğunluğundan 0,15 - 0,3 kg/l daha yüksektir. Yer çekimi beslemeli
üç ürünlü ağır ortam siklonlarında yer çekimi gradyanının daha
düşük olması sebebiyle beslenen ortam ile ayrım yoğunluğu
arasındaki fark 0,15 kg/l’den düşüktür. Bu durum, yer çekimi
beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarının kullanıldığı sistemlerde daha hassas ortam yoğunluğu kontrolü yapılabilmesine ve
daha yüksek yoğunluklu ortam kullanılmasında daha iyi stabilite
sağlanmasına imkân sunmaktadır. Ek olarak, konvansyonel iki
ürünlü siklonlara kıyasla yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
siklonlarının birinci kademesindeki uzatılmış silindirik kısım boyu,
durma zamanını artırmakta ve bu durum, ayrım performansını
yükseltmekte, kaçak miktarını azaltmakta ve ayrım yoğunluğuna
yakın ayrım gerçekleştirme yeteneğini artırmaktadır.

Şekil 2. Yaygın kömür yıkama ekipmanlarının ve yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır
ortam siklonlarının tipik ep eğrileri

beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarının tipik Ep değerlerinin
karşılaştırması Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 2’de sunulan farklı ekipmanlara ait Ep değerleri
incelendiğinde, yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
sikonlarının, günümüzde yaygın olarak kullanılan kömür
yıkama ekipmanlarından daha yüksek performansla ayrım
gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Spiral zenginleştiriciler, kabaran yataklı ayırıcılar, reflux sınıflandırıcılar gibi farklı ince kömür yıkama yöntemleri ile kıyaslandığında
Çizelge 3’te, farklı zorlukta yıkanabilir kömürler için, farklı
0,5 - 0,25 mm ve 0,25 - 0,125 mm fraksiyonlarının Ep değerleri, yer
kapasite ve çalışma koşullarındaki endüstriyel yer çekimi
çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarında 0,08 - 0,09’dan
beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu uygulamaları
düşük olmasına karşın (Çizelge 2.), konvansiyonel akım şemalarında
sunulmuştur. Örneklerde görüldüğü gibi özellikle çok
1 - 0,25 mm’nin tipik Ep değeri reflux sınıflandırıcılarda 0,13’ten yükyüksek zorlukta yıkanabilirliğe sahip kömürlerde dahi yer
sekken, spirallerde 0,165 - 0,250
Temiz
Ayrım Yoğ.
değerlerine kadar yükselmekSiklon Besleme
Kül (%)
Kömür
Ep
(g/cm3)
tedir. Yer çekimi beslemeli üç
Tesis
Boyu
Boyu ± 0,1 (%)
Kaz. (%)
Temiz
(mm/mm) (mm)
ürünlü ağır ortam siklonlarında
Tüv.
Ara Ürün Atık
1. Kad. 2. Kad. 1. Kad. 2. Kad.
Kömür
1,0 - 0,125 mm fraksiyonu için
Shanxi
1100/780 80-0
6,55
15,77
6,37
35,23
80, 27 82,04
1,529 1,963 0,0 22 0,0 48
Wenfeng
toplam Ep değeri ise 0,05 - 0,07
Anhui
1200/850 95-0
13,4
36,03
9,79
37,79
85, 17 61,79
1,54
1,86 0,0 20 0,0 40
aralığındadır.
Linhuan
Günümüzde yaygın olarak
kullanılan ağır ortam banyoları,
ağır ortam siklonları, jigler, spiral
zenginleştiriciler ve kabaran
yataklı ayırıcıların farklı tane
boylarındaki ürünleri işlediği durumdaki tipik Ep değerleri ile yer çekimi
3 x 0,5 mm

Guizhou
1300/920
Laowuji
Shanxi
1400/1000
Jinyan
Qipanjing
Inner
1500/1100
Mongolia

80-0

38,26

34,22

9,54

24,47

76, 99

56,65

1,43

1,688

0,0 25 0,0 45

80-0

47,58

31,78

11,51

27,89

67, 66

49,95

1,476

1,749

0,0 21 0,0 42

100-0

47,06

46,92

10,19

25,39

71, 37

25,31

1,415

1,67

0,0 22 0,0 24

Çizelge 3. Farklı endüstriyel yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır
ortam siklonu uygulamalarından örnekler

0,5 x 0,25 mm

0,25 x 0,125 mm

1 x 0,125 mm

SG50

Ep

SG50

Ep

SG50

Ep

SG50

Ep

1,533

0,0406

1,583

0,060

1,61

0,074

1,579

0,058

1,573

0,040

1,583

0,060

1,61

0,074

1,579

0,058

1,613

0,044

1,663

0,064

1,69

0,079

1,659

0,062

1,653

0,045

1,703

0,066

1,73

0,082

1,699

0,064

1,693

0,046

1,743

0,068

1,77

0,084

1,699

0,066

1,733

0,048

1,783

0,070

1,81

0,086

1,699

0,068

Çizelge 2. Yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonlarının ince tane boyunda
tipik performans verileri
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çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
ağır ortam siklonlarının performanslarının bozulmadığı görülmektedir. Yine
ikinci kademe yıkamalarda konvansiyonel sistemlerde gerçekleştirilemeyecek
yükseklikteki yoğunluklarda yıkamaların yine yüksek performans ile gerçekleştirilebildiği dikkat çekmektedir.
Özellikle yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır
ortam siklonu teknolojisinin Türkiye’deki

büyük kapasiteli tesislerde uygulanması durumunda, özellikle
ince boylara kömür ufalanmasının da azalacağı göz önünde
bulundurulduğunda, konvansiyonel sistemlere kıyasla yüksek
performansta ayrım gerçekleştirilmesi sonucu kaçak olarak
kaybedilen temiz kömür niteliğindeki ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması söz konusu olabilecektir. Benzer şekilde,
performans bozulmaksızın konvansiyonel sistemlerde erişilemeyen yüksek yoğunluklarda (2,2 g/cm3’e kadar) ayrım gerçekleştirebilme avantajı, yine konvansiyonel devrelerde atık olarak
kaybedilen ara ürün niteliğindeki malzeme miktarının kazanımı
ve çok daha yüksek küllü atık atabilmek anlamına gelmektedir.
Örnek Tesis Performans Karşılaştırması
Endüstriyel boyutta karşılaştırma imkânı sunan iyi bir örnek olarak, paralel çalıştırılan konvansiyonel bir tesis ile yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu kullanılan bir tesisin üretim
verilerinin performansları Şekil 3’te sunulmuştur. Karşılaştırmaya
konu olan Xinyu Coal Company’nin, her ikisi de yakın zamanda
kurulmuş olan bir konvansiyonel ve bir de yer çekimi beslemeli üç
ürünlü ağır ortam siklonu tesisi olmak üzere iki adet paralel tesisi
bulunmaktadır. Konvansiyonel tasarımda, tüvenan kömür öncelikle 1 mm’den elenmekte, +1 mm’yi yıkamak üzere iki kademe iki
ürünlü ağır ortam siklonu, 1 - 0,15 mm’yi zenginleştirmek üzere ise
kabaran yataklı ayırıcı ve -0,15 mm kömürü zenginleştirmek üzere
ise Jameson flotasyon hücresi birim işlemleri bulunmaktadır. Yer

çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu prosesinde ise -50
mm boyutundaki tüvenan kömür herhangi bir eleme veya sınıflandırma işlemi uygulanmadan doğrudan üç ürünlü ağır ortam
siklonunda yıkanmakta, buna ek olarak -0,25 mm ayrıca jet tipi
flotasyon hücrelerinde zenginleştirilmektedir.
Her iki tesise de aynı damardan tüvenan kömür beslendiği durumda, yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
siklonu kullanılan tesis %32,40 küllü tesis beslemesinden
%55,43 oranında temiz kömür ürettiği görülmektedir.
Konvansiyonel tesiste ise tesis beslemesinin külü %29,7 gibi
daha düşük bir değere sahip olmasına rağmen %49,35 oranında temiz kömür üretilebildiği görülmektedir. Değerlere
bakıldığında yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
siklonu tesisinin konvansiyonel tesise göre %6 daha fazla
temiz kömür ürettiği görülmektedir. Yine, konvansiyonel
tesisin, yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonu
tesisine göre daha az ara ürün ürettiği görülmektedir.
Sonuçlar
Modern kömür hazırlama teknolojileri kapsamında, yer çekimi
beslemeli üç ürünlü ağır ortam siklonları günümüzde konvansiyonel sistemlere nazaran birçok farklı avantaj sunmaktadır. Özellikle Çin olmak üzere dünya üzerinde birçok tesiste
kullanımı gerçekleştirilen bu modern teknoloji günümüzde
güvenilirliğini oldukça kanıtlamış bir teknoloji haline gelmiştir.
Daha yüksek ayrım performansı, daha düşük yatırım ve işletme
maliyetleri, daha basit bir akım şeması, daha kolay kontrol
edilebilirlik gibi avantajları göz önünde bulundurulduğunda,
var olan ve yeni yatırımlara hitaben önemli bir opsiyon olarak
değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.
Referanslar

Şekil 3. Paralel kurulmuş konvansiyonel ve yer çekimi beslemeli üç ürünlü ağır ortam
siklonu tesislerinin üretim performansları
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Kanada’da Madencilik

ve Metal Kazanımı

Laval Üniversitesi Maden - Metalurji Mühendisliği Bölümünde
doktorasını sürdürmekte olan Maden Mühendisi Ahmet Deniz Baş,
madencilik ve cevher hazırlama konusunda söz sahibi ülkelerin
başında yer alan, bu alanlarda yeni teknolojiler üreten ve üretmeye de devam eden Kanada, Avustralya ve Güney Afrika’da görev
yapan birer Türk mühendis/akademisyen ile dergimizde yayınlanmak üzere kısa söyleşiler gerçekleştirdi. Özellikle madencilik ve
metal kazanımı alanlarında yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitim
almak isteyenlere faydalı olacağına inandığımız söyleşilerin ikincisi, Kanada’da International Minerals Innovation Institute (IMII)’de
Yönetici ve Kıdemli Teknik Danışman olarak görev yapan Metalurjist
Engin Özberk ile oldu.
Ahmet Deniz Baş (ADB): Sayın Özberk, uzun yıllardır
Kanada’da görev yapıyorsunuz. Akademik/Çalışma
hayatınızı kısaca özetler misiniz?
Engin Özberk (EÖ): 1972 yılı ODTÜ Metalurji Mühendisliği
Bölümü lisans mezunuyum. O zamanlarda, makina ve
elektrik mühendisliği ve mimarlık gibi bölümler oldukça
revaçtaydı. Enternasyonel ve çok geniş bir alanı kapsayan
metalurji bölümünü isteyerek tercih ettim. Lisans öğrenimim süresince, sürekli bir yurt dışına çıkma arzum vardı ve
bu doğrultuda neler yapabilirim diye araştırmaya başladım.
Bu süreçte, yüksek lisansımı yurt dışında yapma arzum giderek arttı. Lisans diplomamı aldıktan sonra bir yıl süresince
ETİBANK’ta proje dairesinde mühendis olarak görev yaptım
ve bir yandan da yurt dışına çıkabilmenin olanaklarını kovalamaya devam ettim. O süreçte, ODTÜ’de yüksek lisansa da
kayıt yaptırdım ve çok kıymetli hocam Muharrem Timuçin’le
çalışmaya başladım. Bu arada sevgili hocam Muharrem
Timuçin’e hürmet ve selamlarımı iletmek isterim. İlk başlardaki planım, yurt dışında iki yıl yüksek lisans yapıp sonra da
üç yıl endüstride çalışıp, zengin olup Türkiye’ye dönmekti.
Kanada’ya geldim, 2 master yaptım ve hala zengin olmaya
çalışıyorum, 42 yıl sonra.
Yurt dışına çıkma çabalarımı sürdürürken, bir aile dostumuz
sayesinde, Saskatchewan Üniversitesi’ne başvurdum 1972
yılında ve kabul edildim. O zamanlar, yüksek lisansa kabul edilenlere Kanada hükümeti göçmenlik vizesi veriyordu. Göçmen
vizesini aldım. Aile dostları ve arkadaşlarımdan aldığım borç
para ile uçak biletlerimi aldım ve cebimde 147 dolar borç para
ile 1973 yılı Noel günü Montreal, Kanada’ya vardım.
Ottawa’da yükseköğrenim yapan ODTÜ’den arkadaşlarım vardı ve onlarla buluştum. Onlar, ‘Saskatchewan
oldukça uzak bölgede, burada kal sana burada iş de
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okul da bulmaya yardım ederiz’ diye beni ikna ettiler ve
Saskatchewan’a gitmekten vazgeçtim. Ayrıca, Ottawa’dan
Saskatchewan’a gidebilmek için param da yoktu. Ottawa,
Toronto ve Montreal’deki arkadaşlar yardımı ile 1974 yılı
Nisan ayında Montreal banliyösü Pointe-Claire’de Noranda
Research Center’da iş buldum. Hemen akabinde, McGill
Üniversitesi’nde MBA programına kayıt oldum. Noranda’da
çalıştığım süre içerisinde saf bakır üretimi teknolojilerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalarım oldu. İki yıl sonra, yine
McGill Üniversitesi’nde Metalurji alanında yüksek lisansa
başladım ve Noranda’da başlattığım projeye, yüksek lisans
süresince devam ettim ve master tezimden dört yayın
çıkararak 1979 yılında master diplomamı aldım. Yüksek
lisansımı bitirince, 9 yıl SNC-Lavalin’de çalıştım. Bakır, çinko,
kurşun ve nikel gibi baz metaller ve alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerin üretimi konularında uzmanlaştım.
Kuzey ve Güney Amerika’da, Avrupa’da birçok ülkede çeşitli
projelerde uzman ve yönetici olarak görev yaptım.
Sheritt Gordon firmasından teklif aldım ve 1989 yılında
Montreal’den Edmonton’a taşındık ve burada Consulting
Metallurgist olarak 9 yıl boyunca görev yaptım. Sheritt
Gordon’daki görevim sırasında yine Kuzey ve Güney Amerika,
Afrika, Avrupa, Asya ve Avustralya olmak üzere birçok ülkede
baz metaller üzerine projelerde uzman ve yönetici olarak
görev yaptım. Japonya, Almanya, Kanada, Rusya, Meksika,
Brezilya ve Bulgaristan’da projeler yönettim.
1997 yılında Cameco’ya yönetici olarak transfer oldum.
Aktif ve etkin bir araştırma-geliştirme departmanının
kurulmasına öncülük ettim. Ontario’ya taşınarak, burada
uranyum üretimi ve nükleer enerji üzerine çalışmaya
başladım. Cameco’da manager, director ve vice president
görevleri yaptım. Araştırma, geliştirme ve innovation
çalışmalarını sürdürdüm. 16 yıl hizmetimden sonra 2013

yılında Cameco’dan emekli oldum. Araştırma ve geliştirme
projelerinin yaygınlaştırılması için büyük uğraşlar verdim.
2007 yılında Cameco’da Vice President görevine getirildim.
Aynı yıl Saskatchewan’a taşındık. Bu arada ‘Canada Mining
Innovation Council’ın 3 kurucusundan biri oldum ve 4 yıl
yönetim kurulu başkanlığını yürüttüm ve aynı zamanda
“International Minerals Innovation Institute”de 3 kurucudan biri oldum ve şu anda genel başkan ve kıdemli teknik
danışman görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda, birtakım
Teknik Danışmanlık Komitelerinde ve kurumlarda yönetim
kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.

ADB: Kanada’daki ve dünyadaki madencilik, cevher
hazırlama ve metalurji alanlarında neler söylemek
istersiniz? Kanada’nın bu alanlardaki yerini nasıl
özetlersiniz ve yine bu alanlarda dünyaya olan katkıları neler olmuştur?
EÖ: Her zaman hatırlamamız gereken, kullandığımız ve
çevremizde bulunan her şeyin özünde birçok madencilik
ve metalürjik işlemler söz konusu olduğudur. 40 yılı aşkın
tecrübelerimden edindiğim izlenimimle belirtmek isterim ki;
maden-metalurji piyasası ve mesleği sürekli olarak yoğun veya
durgun devreler ile geçer. Piyasa iyi durumdayken, şirketler
harıl harıl çalışırken, bu sektörlerin sağladığı iş güvenliği, piyasalar durgunlaşmaya başlayınca devam etmiyor. İnsanlar işten
çıkarılmaya başlanıyor. Bu da sektörü daha iyi analiz etmemiz
gerektiğini ortaya koyuyor.
Madencilik sektörü denince insanların aklına daha çok
olumsuz, kirli ve tehlikeli çalışma koşulları geliyor ancak
asıl elde ettiğimiz değerli ürün olan metaller ve mineraller
akla gelmiyor. İlk sorunuzda belirtmiştim, metalurji alanını
özellikle seçmemin asıl nedeni bu alanda daha fazla enternasyonal olabilmenin ne kadar önemli ve insanlığa faydalı
olduğunu sezgilemiştim. Kanada, metal kazanımı ve üretimi
konularındaki bilgi birikimi ve ürettiği yeni teknolojilerle
hala dünyanın önemli lider ülkelerinin başında gelmektedir. Kanada, madencilik ve ekstraktif metalurji alanlarında
liderliğini sürdürmektedir. Birçok hidrometalurjik ve
pirometalurjik prosesler Kanada’da geliştirilmiştir. Ayrıca
Kanada; alüminyum, potash, uranyum, nikel, kobalt, bakır
ve çinko üretiminde lider konumundadır. Aynı zamanda
altın, ferroniyobyum ve demir alaşımları, titanyum cürufu
ve birçok endüstriyel mineralleri üretmektedir. Sülfürlerin
basınç altında liçi ve nikel ve kobaltın indirgenmesi ilk kez
Kanada’da geniş çaplı uygulanmıştır.
Ancak, son zamanlardaki yatırım ve piyasa sıkıntıları ve belki
de uygulanan bazı yanlış politikalar sebebiyle araştırma ve
geliştirmeye yönelik ayrılan bütçelerin azaldığını gözlemliyorum. Bu hem endüstri kesiminde ve hem de hükümet
yatırımlarında kesinlikle gözleniyor. Örneğin; Noranda,
Falconbridge, Inco gibi büyük araştırma merkezleri artık
çalışmıyor. Herkes, yenilik, innovation ve yeni teknolojiler
üzerine konuşuyor ancak bunları üretebilmek için ve devam

Engin Özberk, 2009 yılı CIM/AGM plenary session’da Canada Mining Innovation
Council’in kuruluşunu ilan ederken

ettirebilmek için laboratuvarlara, teknik ve ilmî düşünebilen
insanlara gereksinim var. Bunlar eğer “Critical Mass” olarak
yoksa innovation ve teknolojik geliştirme sağlamak çok zorlaşıyor. Bu gözlemleri yapınca ortada düzeltilmesi gereken
bazı şeyler olduğuna inanıyorum. Gerçekçi olmak gerekirse,
yine bu alandaki popüler ülkelerden Avustralya’da da son
yıllarda bu gerilemenin yaşandığını duyuyor ve gözlemliyorum. Bazı büyük şirketler el değiştirmiş durumdalar ve yeni
gelen şirket sahipleri araştırma ve geliştirme departmanlarının aktif olmasını pek zorlamıyorlar ve hatta bazılarında ise
hiç araştırma ve geliştirme yatırımı olmadığını görüyorum.
Çünkü yeni firma sahipleri, araştırma ve geliştirmeden
ziyade, en kısa sürede nasıl daha fazla kâr yapabilirim mantığıyla yaklaşan yatırımcı firmalar.
Şöyle bir gözlem yapayım, 2000 yılında Kanada’da görev
yapan 14 farklı şirketin araştırma ve geliştirme başkan
vekillerini bir araya getirip, bu konuları konuşmak ve
çözüm yolları aramak adına bir çalıştay düzenlemiştim.
Son bir iki yıldır böyle bir şey yapmak mümkün değil çünkü
bu şirketler ya yok oldular ya da araştırma ve geliştirme
bölümlerini kapattılar. Bu durumu durdurmak gerekiyor.
Bu soruna en etkin çözüm yolunun, araştırma ve geliştirme
merkezlerinin niteliğinin ve sayısının artırılması ve sanayi

üniversite iş birliğinin daha da yaygınlaştırılması olduğunu
düşünüyorum. Elde edilen bilgiler enternasyonal olarak
paylaşılmalıdır, aksi takdirde büyük bir kısır döngü ve
gerileme söz konusu olacaktır. Dünya genelinde ise Çin,
Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin araştırma ve geliştirme
alanlarında yoğun bir yatırımla büyük atakta olduklarını
görüyoruz.

ADB:Özellikle metal kazanımı konularında Kanada’da
lisansüstü eğitim almak isteyen veya mühendis
olarak çalışmak isteyen arkadaşlarımıza önerileriniz
nelerdir?
EÖ: Kanada’daki endüstrilerin ve üniversitelerin, dünya
genelinde büyük popülaritesi olduğu bilinmektedir. Metal
kazanımı ve üretimi alanlarında lisansüstü eğitimi almak
isteyen genç arkadaşlara önerim, ne yapmak istediklerinin
bilincinde olsunlar ve istemekten ve bu çizgide çalışmaktan vazgeçmesinler. Aynı zamanda bilinmesi gereken,
Kanada’da veya yurt dışında başka bir ülkede yüksek lisans
veya doktora yapmak, bütün her şeyi çözmüyor. İnsanların
kendilerini, davranışlarını ve bilgilerini her zaman kontrol
etmeleri ve yenilemeleri gerekiyor.
Liderlik seminerlerinde gençlere sık sık şu örneği veririm:
Profesyonel olmak, (doktor olsun, mühendis olsun, avukat
olsun) bir sanatkâr gibi sanki her gün sahneye çıkmakla eş
değerlidir. Bir aktör veya şarkıcı, aynı gösteriyi başarı ile her
seansta yeniler ama bir kere yanlış yaparsa herkes o yanlışı
hatırlar. Mühendisler de ilim adamları da ciddi ve istikrarlı
olmak zorundadırlar diye düşünüyorum. Bu şekilde, dünyada bu alanlarda neler olup bitiyor diye takip etmek, yeni
kişilerle tanışmak özgüveninizi daha da artırmanızı sağlayacaktır. Yeni çevrelere girmeli ve yaptıklarını, yapacaklarını
diğerleriyle paylaşmalısın. Yaptığın işi önce kendin özümsemelisin ve gurur duymalısın. Çaba sarf etmeli, paylaşmalı
ve samimi olmalısınız. Tabi bununla beraber, iyi seviyede
yabancı dil bilmeniz gerekiyor. (Bilinen diğer gerçekler,
Kanada’daki birçok üniversiteye başvuruda kabul alabilmek
için TOEFL sınavından 120 üzerinden 83, IELTS sınavından
ise her testten en az 6 ve ortalama 6.5’luk bir skor istiyorlar.)
Lisans notlarınızın başarılı seviyede olması da şartlardan bir
diğeridir. Ayrıca, başvurunuzu belirlediğiniz öğretim üyelerine, profesörlere yapınız, üniversitelere değil. Bu profesörlerin hangi alanlarda araştırma yaptıklarını bilmeniz gerekir.
Birçok profesör buna büyük önem verir. Çünkü bu bilinçli,
bilgili ve ne istediğini bilen öğrenci olduğunuzu belirler.
Dolayısı ile profesörlerle iletişime geçerken veya kabul
alıp onlarla çalışırken “ben sizin için ne yapabilirim?” gibi
bir yaklaşımın yerine, “sizin için bu projede şunları-şunları
yapabilirim gibi bir yaklaşım” daha etkindir ve sizi başarıya
götürecektir. Kanada’da mühendis olarak şirketlere başvururken, sadece bir lisans diploması ile başvurmak açıkçası
kabul şansınızı düşürecektir. Enternasyonal olarak iş yapabilmek için en azından bir yüksek lisans eğitimi almak artık
şart sayılmaktadır.
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ADB: Geleceğe yönelik dünyada madencilik ve cevher hazırlama alanlarında ne gibi konuların daha
revaçta olacağını öngörüyorsunuz?
EÖ: Maden ve metalurji sektörünün önemi hiçbir zaman
azalmayacaktır. Çevre kirliliği, iş güvenliği, çalışma şartları
konularındaki eksiklikler ve tarihsel örnekler sebebiyle
toplum tarafından çelişkili algılanan madenciliğin, aslında
tüm insanlığa hizmet eden bir alan olduğunu insanlara
aktarmalıyız. Bununla beraber, madenciliğin sadece tek
başına işlemediğini, metalürji – çevre sağlığı – iş güvenliği
– sosyal güvenlik – ekonomi ve sürekli gelişme ve kalkınma
ile de bağlantısı olduğunu görmeliyiz. Metalleri çıkarırken
- kazanırken, karakteristik özelliklerini de iyi bilmemiz gerekiyor. Örneğin, bu sürekli gelişen bilgiler sayesinde hemen
hemen birçoğumuzun kullandığı cep telefonlarında kullanılan metal ve malzeme çeşitleri büyük ölçüde değişmekte
ve çeşitlenmektedir. Endüstrinin bu yöndeki talepleri gün
geçtikçe artmaktadır. Bu, madencilik ve metal üretiminin
önemini kanıtlar. Onun için bu alanda her zaman yeni işler
ve yatırımlar oluşacaktır.
ADB: Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
EÖ: Öncelikle sizi tebrik ederim. Beni sürekli aradığınız için,
güvendiğiniz için ve bu yazının hazırlanmasındaki çabalarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim.
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“İşletme İçin Sosyal
Lisans” Yaklaşımı

“İşletme için Sosyal Lisans” [Social License to Operate] başka
bir deyişle “Sosyal Onay” yaklaşımı son yıllarda özellikle büyük
ölçekli inşaat, enerji ve maden projelerinin teknik ve yasal
yükümlülüklerinin dışında ve bunlara ek olarak varlığını hissettiren şirketlerin çevresel ve sosyal yükümlülüklerini sistemli bir
şekilde ifade etmek için sıkça kullanılan genel bir çerçeve olarak
önem arz etmektedir. Bu yakaşım ya da kavramsal çerçeve ile ilgili
şimdiye kadar yapılmış birbirini içeren, genel ya da dar anlamda
birbiriyle alakalı birçok tanım bulunmakla birlikte, genel olarak
“işletme için sosyal lisans”ın, şirketlerin ve onların faaliyetlerinin
özel olarak projeye ya da işletmeye komşu yöre sakinleri, yerel
otoriteler, kanaat önderleri ve paydaşlar tarafından kabul veya
onay düzeyi ile bağlantılandırıldığı görülmektedir (1).

anlamda doğrudan ya da dolaylı etkileşimde bulundukları paydaşların yeterli desteğini almadan sadece
yasal prosedürleri yerine getirmesinin yeterli olmadığını
göstermektedir.

Sosyal Lisans Yaklaşımı, daha genel ve sistemli bir şekilde
geliştirilmiş olan ve hemen hemen tüm sektörler için
geçerliğini koruyan "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" yaklaşımının bir öğesi olarak düşünülebilir. Fakat, son yıllarda
özellikle madencilik sektörü üzerindeki sosyal yaptırım
ve baskıların artmasıyla birlikte sosyal lisans yaklaşımının
belirgin olarak göz önüne alınıp değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, özellikle büyük çaplı
inşaat ve istihraç projeleri kapsamında devletlerin/hükümetlerin onaylamış olduğu yasal izin [veya izinler] dışında
ve onlara paralel olarak "sosyal izin" veyahut izinlerin de
alınmasının zorunlu olduğu fikri kabul görmeye başlamıştır. Bu fikir, uluslararası çapta çeşitli örnek olaylarda açıkça
varlığını gösteren deneyimlerin bir ürünüdür, denilebilir.

Gelişmekte olan birçok ülkede, sosyal lisans ya da onayın genel
çerçevesi yerel halkın katılımı, su kaynaklarına ve arazilere erişim hakları, çevrenin korunması, yerel ekonomik kalkınma ve
istihdam konularına odaklanmakta ve şirketlerin karşılaştığı en
önemli sorunlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Uluslararası deneyimler*, şirketlerin faaliyet gösterdikleri
bölgelerde, faaliyet alanlarına komşu yerleşim yerlerinde
ikamet eden, geçimini sağlayan toplulukların ya da genel
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Bugüne kadar yapılan sosyal lisans çalışmalarının sonuçları hakkında bilimsel araştırmaların sınırlı kaldığı bir
gerçektir. Bu kısıtlamalara rağmen günümüzde birçok
şirket “sosyal onay” olgusunun finansal açıdan getiri ve
götürülerini hesaba katarak faaliyette bulunmayı tercih
etmektedir. Ayrıca, sosyal lisans yaklaşımına ilişkin akademik ya da teorik birçok çalışma da eşzamanlı olarak
üretilmeye devam edilmektedir (1)(2).

Ernst&Young’un her yıl yapmış olduğu madencilik ve metal
endüstrisindeki riskler sıralamasında** “işletme için sosyal lisans”
olgusu ilk sıralarda yer almaya ve önemini korumaya devam
etmektedir. Örneğin, 2013-2014 yılı için yapılan sıralamada
“işletme için sosyal lisans” alınması şirket faaliyetlerini riske sokabilecek konular arasında 5. sırada bulunmaktadır (Bkz. Şekil 1).
Deloitte’nin 2014 yılı itibarıyla yayınladığı bir başka rapor,
“Tracking the Trends-Eğilimleri İzlemek”, maden şirketlerinin
küresel ölçekte karşılacağı ciddiyet arz eden 10 konu içerisinde 6.
sırayı yerel halkların taleplerindeki artışa ve sosyal lisansa dayalı
kısa vadeli beklentilerin yoğunlaşması olarak belirlemiştir (2).

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 yatırımına 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 internete bağlanmak için masaüstü bilgisayarınızı kullandığınızı
düşünün. Telefona
yaptığınız yatırımdan tam olarak fayda
Şekil 1. Madencilik ve Metal Sektörü açısından İlk 10 Risk
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Ermenek’te yaşamını yitiren madenci kardeşlerimize rahmet
Sosyal lisans, resmi bir anlaşma veya belgeye dayanmaz ve
ve ailelerine sabır dileklerimle.
şirketlerin/projelerin mevcut kredibilite ve güvenilirliklerinin
topyekün garanti altına alınacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla,
“sosyal lisans”ın alınıp alınmadığını gösterebilecek kesin ve
bilimsel veriler elde etmek kolay değildir.
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Sosyal Lisans, paydaşların algıları, şirketlerin sosyal vaatleri ve
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ve doğanın korunması ile ilgili yapılan
çalışmalar ışığında azami ölçüde paydaş
memnuniyetinin sağlanması ve benzeri
durumlarda kazanılabilir. Öte yandan,
mevcut uygulamaların ve duyarlığın sürdürülebilirliği sağlanamaz ise sosyal onay
zaman içinde kaybedilebilir. Paydaşlar,
doğrudan, açık ve şeffaf istişare kanalları
sayesinde oluşturulan ve karşılıklı faydaya
dayalı şirket faaliyetlerinin varlığından
dolayı memnun olduğu sürece “sosyal lisans”ın sürdürülebilirliğini sağlamak mümkündür.
Sosyal lisansı elde etmek için tüm paydaşlarla doğru, şeffaf
ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştirmek gerekir. Sosyal
lisansı kazanmak ve korumak için şirketler için tek bir formül
yoktur. Ancak, bazı temel ilkeler paydaşlar ile iyi ilişkiler kurulması da dahil olmak sosyal lisansın alınması ve korunması için
gereklidir. Karşılıklı saygı, açık ve sürekli iletişim, dürüstlük,
doğrudan bilgilendirme ve danışma özellikle projenin arama,
geliştirme ve işletme süreçlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi
için önemlidir. Yerel kültürel normlara karşı duyarlı olmak,
gerçekçi beklentiler oluşturmak, çatışma önleme ve çözme
mekanizmaları geliştirmek, etik davranış ilkelerine uygun hareket etmek gibi temel hususlarda doğru stratejiler ve araçlar
geliştirmek iyi bir başlangıç olacaktır.
Diğer yandan, paydaşlar ile “İyi ilişkiler” kurulmaya devam
edilmesi sosyal lisans ve onay sürecini sadece sabitlemeye
yarayacaktır. İyi ilişkilerin temelini sadece karşılıklı menfaatin
oluşturması uzun vadede sürdürülebilirliğin sağlanmasına yol
açmayacaktır. Katılımcı bir paydaş yönetimi ile paydaşların bir
projeyi koşulsuz ve doğal olarak sahiplenmesi için maddi çıkar
birlikteliğinin ötesinde bir çaba mutlaka gereklidir.
“İşletme İçin Sosyal Lisans”ın alınması bir şirketin itibarını korumak ve geliştirmek, toplumsal çatışma risklerini ve buna bağlı
olarak ortaya çıkabilecek maddi ve manevi kayıpları azaltmak
için önemlidir. Paydaşların onayı ve karşılıklı işbirliği aynı
zamanda bir şirketin finansal kaynaklarının özellikle de Kurumsal
sosyal sorumluluk bütçesinin etkinliğini de artıracaktır.
Sosyal lisans özellikle demokratikleşmiş ve insani açıdan kalkınmış ülkelerde faaliyet gösteren şirketler için tartışmasız olarak vazgeçilmez bir yükümlülük olarak görülmektedir. Ayrıca,

bu ülkelerin yasaları da sosyal onay olgusunu destekleyicidir
ya da uluslararası standartlar çerçevesinde sosyal onayı bir
yükümlülük olarak kabul etmektedir (5)(6).
Diğer yandan, sosyal onay için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve pratikte hayata geçirilmesi şirketler için maliyeti yüksek
ve zorludur. Özellikle, paydaşların artan talep ve beklentilerinin
yönetilmesi her geçen yıl daha da etkin bir biçimde artarken
şirketlerin piyasa koşulları dahilinde finansal durumları aynı
oranda artış gösteremeyebilir. Dolayısıyla, şirketler artan talep
ve beklentiler karşısında yetersiz bütçe ve maddi eksiklikler sarmalında kalabilmektedir. Bu durum karşısında, sosyal ve çevresel duyarlığın sürdürülebilir kılınması için şirketleri destekleyen
uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlar kurulmuştur.
Sosyal lisansın sürdürülebilir kılınması için şirketlere yaygın
rehberlik ve destek sağlayan finans kurumları bulunmaktadır.
Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yaygın ve etkin finansör kuruluşların başında gelmektedir. İki kurum da sosyal ve
çevresel standartlarını şirketlerin rehberliğine sunmaktadır.
Ayrıca, büyük ölçekli şirketlerin desteklenmesi kapsamında
Ekvator Prensipleri oluşturulmuştur. Proje finanmsmanı
çerçevesinde sosyal ve çevresel risk değerlendirmesi kapsamında şirketlere kredi veren kuruluşlar Ekvator Prensipleri’ne
uyulmasını şart koşmaktadırlar. Ekvator Prensipleri 'sosyal ve
çevre politikaları ve prosedürlerine uygun” projelere kredi
veren kuruluşların rehberidir. Uluslararası kuruluşların temel
standartları sosyal onay kavramını ön plana çıkarmaktadırlar
(5)(6)(7).

Şirketlerin “Sosyal Lisans” konusunda yaşadıkları
sıkıntıların nedenleri
Şirketler faaliyette bulunmayı düşündükleri bölge ya da alanlardaki projelerinin en erken safhalarından itibaren profesyonel ve
planlı bir halkla ilişkiler stratejisi, paydaşları
belirleme ve risk analizi, şikayet ve çatışma
yönetimi, sosyal sorumluluk ve bağış gibi
temel konuları da içeren bir sosyal yönetim
sistemi geliştirmediklerinde sosyal onay
almaları ya da mevcut onayı sürdürülebilir
kılmaları pek mümkün görünmemektedir.
Şirketlerin genel olarak yüz yüze kaldıkları sorunların nedenleri genel itibarıyla
şunlardır:
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••Finansal ve teknik açıdan yarar-zarar ilişkisine aşırı odaklanarak

••Paydaşların ihtiyaçları ve beklentileri ile şirketin finansal ve teknik

insan ve kültür faktörünün gözardı edilmesi ya da yeterli ve sis-

ihtiyaçları arasında denge sağlamak suretiyle tüm tarafların yararını

temli bir sosyal yönetim sistemi geliştirilmemesi;

••Yasal izin ve ruhsatların proje ve işletme faaliyetlerinin yeterli
görülmesi;

••Disiplinlerarası bakış açısı eksikliği;
••Paydaşlarla kurulan geç ya da yetersiz iletişim;
••Yetersiz sosyal risk yönetimi, halkla ilişkiler planlaması;
••Paydaşlar karşısında şirket lehine aşırı derecede korumacı söylemlere ve eylemlere dayalı tek taraflı iletişim kurulması;

•• Sosyal alan bilgisine haiz uzmanlıkta eksiklik ya da yeterli veyahut
nitelikli profesyonel halkla ilişkiler personelinin istihdam edilmemesi;

••Sosyal sorunlardan ya da çatışmalardan uzak durabilmek için

paydaşlara kısa vadeli ve plansız maddi katkıların ve bağışların
yapılması suretiyle geçici sulh sağlanması;

••Uzun süreli ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin eksikliği;
••Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk projelerine yeterli ve planlı
bütçe ayrılmaması;

Sonuç
İşletme için sosyal lisansın, sosyal onay ya da kabulün sağlanabilmesi için sağlıklı paydaş ilişkilerinin kurulabilmesi
gerekmektedir. Geçmiş deneyimler ve geleceğe ilişkin
öngörüler hesaba katıldığında görülmektedir ki; sosyal
onay süreci bir projenin ya da işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda her geçen gün daha fazla önem
kazanmaktadır. Şirketlerin, politik, ideolojik ya da çeşitli
çıkar merkezli tehdit ve yaptırımlardan uzak kalabilmesi
için faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki toplumların, toplulukların ve genel ifadeyle etkileşim içerisinde bulunulan
tüm paydaşların dahil olduğu şeffaf, açık, dürüst ve karşılıklı
yarar ilkesine dayalı bir ortaklık oluşturması önemlidir.
Özet olarak ifade etmek gerekirse, sosyal onayın sağlanabilmesi için;

••Proje ya da şirket faaliyetleri ile etkileşim içerisinde bulunma
potensiyeli bulunan paydaşların yaşam tarzlarının, beklentilerinin,
gelenek ve göreneklerinin, iletişim ve ilişki kurma biçimlerinin ve
benzeri kültürel, ekonomik ve geleneksel eğilimlerinin erken ve
etkin bir şekilde analiz edilmesi,

••Proje ya da şirket faaliyetleri hakkında erken bilgilendirme ve istişarede bulunulması;

Tekzip
Dergimizin 1 Aralık 2014 tarihli 43. Sayısında 128-130. sayfalar arasında yayınlanan ve Dr. Alper Sezener tarafından
kaleme alınan “Altın Madenciliği ve Siyanür - Hurafeler ve
Gerçekler” isimli makalenin “Kaynakça” bölümü sehven
yayınlanmamıştır. Dergi hazırlıkları sırasında yaşanan bu
üzücü aksaklıktan dolayı yazardan ve siz değerli okuyucularımızdan özür dileriz.
“Altın Madenciliği ve Siyanür - Hurafeler ve Gerçekler” başlıklı yazının yayınlanmayan Kaynakça’sı yandaki şekildedir:

ön planda tutabilecek bir proje yönetim döngüsü oluşturulması;

••Yeni iletişim olanakları da dahil en etkin araçları kullanmak suretiyle düzenli bir şekilde projenin teknik, sosyal ve çevresel politikalarını doğru bir şekilde ifade etmesi;

••Sosyal sorumluluk projelerinin katılımcı ve ortaklaşa bir biçimde
paydaşların ihtiyaç ve yaşayış biçimlerine uygun bir şekilde planlanması ve paydaşların katılımının sağlanması şarttır.
Notlar

*Örneğin halen güncelliğini koruyan uluslararası olumsuz denyimlerden bazıları
şunlardır: a) Romanya’da faaliyet gösteren Kanada menşeili maden şirketi Gabriel
Resources Limited’e ait Avrupa’nın en büyük açık ocak altın madeni projesi “Roşia
Montana” 2012-2014 yılları arasında süregelen halk protestoları neticesinde hükümet
tarafından durdurulmuştur. Protestoların fiziki bilançosu 118 kişinin tutuklanması, 2
kişinin yaralanması olarak kayda geçmiştir. Hükümet verdiği izinleri, halk protestolarının şiddetlenmesi ve ülke geneline yayılması nedeniyle askıya almıştır; b) Yeraltı
ve içme sularının korunması iddiasıyla 2010 yılından beri Kolombiya’da faaliyet gösteren Kanada menşeili Eco Oro Minerals Corporation’a karşı halk protestoları devam
etmektedir. Binlerce protestocu şirketin izinlerinin durdurulması için hükümete baskı
yapmaktadır. c) 2012 Kasım Ayı’nda Myanmar’da Çin menşeili Wanbao Mining Limited şirketinin sahibi olduğu Letpadaung Bakır Madeni Projesi’ni protesto gösterileri
sırasında polisin sert müdahalesi ertesinde 1 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştır. Kamulaştırma sonrası arazilerini kaybetmek zorunda kalacaklarını düşünen köylülerin
protestoları neticesinde proje ertelenmiş ve kesintiye uğramıştır. d) Guetemala’da
faaliyet gösteren Kanada Menşeili Tahoe Resources Inc.’in çevreyi ve yeraltı sularını
kirleteceğini iddia eden yerel halk ayaklanması sonucu polisin müdahalesiyle birlikte
2 gösterici ölmüştür. Cumhurbaşkanı’nın devreye girdiği olaylarda hükümetin göstericilere karşı daha sert yaptırımlarda bulunacağı bildirilmiştir fakat şirket projeyi
yavaşlatma kararı almıştır.
** Küresel araştırma ve danışmanlık şirketi Ernst&Young her yıl sektörel bazda küresel
risk raporu yayınlamaktadır. İlgili raporun özellikle incelenmesinde fayda var. Detaylı
bilgi için lütfen bkz. http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/Business-Pulse--top10-risks-and-opportunities
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aden fiyatlarının ciddi oynamalar gösterdiği bir
dönemden geçmekteyiz. Altın fiyatları, zirve
yaptığı 2011 yılından bu tarafa, 2013 yılının 2.
çeyreğinden beridir önemli hareketler sergiledi.
Genel olarak 1200 - 1400 dolar bandında fiyatlar gidip gelse
de bu durum ve fiyatların halen düşebilme ihtimali, altın üreticilerini bıçak sırtında üretim yapmaya itiyor. Benzer durum,
kömür ve bakır fiyatları için de geçerli. Bakır fiyatları 2014 yılını
yaklaşık %15, termal kömür fiyatları da %18 kayıpla kapattı.
Petrol fiyatlarının varil başına 115 dolardan 50 dolarlara kadar
düşmesi, aslında fiyatların arz talep dışında başka faktörlerin
de etkisiyle belirlendiğini göstermektedir.
Maalesef uluslar arası arenada emtia fiyatlarının ciddi oynamalara devam edeceği tahmin ediliyor. Her maden ocağının
bir başabaş noktası bulunmaktadır ve fiyatların bu noktaya
düşmesi durumunda üretimi durdurmak zorunluluk haline
gelmektedir. Başabaş noktasına gelinmezse dahi fiyatlardaki
ciddi iniş çıkışlar üretim yapan maden şirketlerinin kârlılığını
önemli bir biçimde etkiler. Ham madde fiyatlardaki yükselmeler, üretilecek cevherin alt tenörünün daha da aşağıya çekilmesini sağlar ve öncesinde üretimi ekonomik olmayan cevherler
de değerlendirilebilecek hale gelmiş olur. Fiyatlardaki ciddi
düşüşler ise tam tersine, üretim maliyeti, diğerlerine göre
daha yüksek olan maden ocaklarını negatif bir biçimde etkiler,
zaman zaman üretimlerini durdurur.

üretim maliyetleri orta ve küçük ocakların maliyetlerinin yarısından bile daha az olduğunu göz önüne aldığımız zaman her
fiyat aralığında kâr edebilmektedirler.
Üretilen metal veya minerallerin diğer endüstrilere satılması
sebebiyle diğer endüstrilerde yaşanılan gelişmeler, doğrudan
maden fiyatlarını da etkilemektedir. Çin’in büyüme hızındaki
yavaşlama metal fiyatlarına da kısmen yansımış durumdadır.
Son 10 sene içerisinde Avrupa ve Amerika'da temel metal tüketimi azalırken Asya'da artmıştır. Şekil 2‘de Çin’in son 30 yıldaki
bakır tüketimi ve gelecek projeksiyonu verilmiştir. Gelişmekte
olan ülkelerin bu taleplerinin ne kadar süreceğini kestirebilmek
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Şekil 1. 2013 - 2014 yılı Aylık Ortalama Bakır Fiyatları (Libre/USD) (kaynak: tradeservice.com)

Uretilen metal veya minerallerin diger endustrilere satilmasi sebebiyle diger endustrilerde yasanilan
gelismeler dogrudan maden ﬁyatlarini da etkilemektedir. Cin’in buyume hizindaki yavaslama metal

Günümüz şartlarında ekonomilerdeki belirsizlik emtia fiyatlarında da ciddi bir belirsizlik yaratmaktadır. Örneğin; bakır fiyatları 2013 yılının ocak ayında libresi yaklaşık 3,72 dolardan (372
cent), Ocak 2015’te 2,84 dolara (284 cent) kadar düşmüştür.
Şekil 1’de 2013 - 2014 aylık ortalama bakır fiyatları ABD doları/
cent cinsinden verilmiştir. Son bir yıldaki %15'lik düşüş ve yıllık
enflasyon oranı, maden firmalarına doğrudan yansımaktadır.
Metal ve mineral fiyatlarındaki dalganmalar genellikle küçük
ve orta firmaları zor durumda bırakmakta, büyük projeleri olan
küresel firmalar ise bu tür dar boğazlardan çoğu zaman daha
kârlı çıkmaktadırlar. Buna en somut gösterge olarak dünya
bakır üretiminin üçte birini yalnızca 10 madenin karşılamasını
gösterebiliriz. Netice itibarıyla bu madenlerde birim başına
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ﬁyatlarina da kismen yansimis durumdadir. Son 10 sene icerisinde Avrupa ve Amerika'da temel metal
tuketimi azalirken Asya'da artmistir. Sekil 2 de Cin’in son 30 yildaki bakir tuketimi ve gelecek
projeksiyonu verilmistir. Gelismekte olan ulkelerin bu taleplerinin ne kadar surecegini kestirebilmek
oldukca guctur. Yakin gecmisteki gelismis ulkelerdeki ﬁnansal krizler ﬁyat dengelerini bozmustur. Ancak
temel olarak metal ﬁyatlarina etki eden faktorleri (gelismekte olan ulkelerin talepleri, tenorlerin durumu,
teknolojik yenilikler, ﬁyat ve rekabet sebebiyle kapanan madenler ve yeni bulunan rezervler) goz onune
alirsak uzun vadede yukselis beklense de kisa ve orta vadede dalgalanmalarin surebilecegi
gorunmektedir. Bu sebeple maden sirketlerinin bu dalgalanmalara hazirlikli olmasi ve olasi dususlere
karsi tedbirli olmalari gerekmektedir.

Şekil 2. Çin Bakır Tüketimi ve projeksiyonu (Kaynak: A. Gonzalez)
Sekil 2. Çin Bakır Tüketimi ve projeksiyonu (Kaynak: A. Gonzalez)
Üretim
maliyetlerinin
doğruYakın
yönetilmesi
ve kontrol edilebilir
olması ülkelerdeki
her dönemde maden
firmaları için
oldukça
güçtür.
geçmişte,
gelişmiş
finan-

sal krizler fiyat dengelerini bozmuştur. Ancak, temel olarak
metal fiyatlarına etki eden faktörleri (gelişmekte olan ülkelerin

çok kritik bir öneme sahiptir. Son dönemde düşen metal fiyatlarına karşı tedbir olarak bazı firmalar,
maliyetleri kontrol altına alma yolunu seçmiş ve tedbirler almıştır. Bu tedbirler içerisinde; araştırma
fonlarını durdurma, işten çıkarma akla ilk gelenlerdir. Bu tür yaklaşımlar genellikle, küçülerek kriz
dönemini atlatmayı hedeflemektedir. Ancak, çalışan bir ocakta maliyetleri düşürebilecek daha başka
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alanlar da vardır. Bunların başında verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu, iş gücünün ve ekipmanların
doğru bir şekilde kullanılması gibi yöntemler akla gelmektedir.

talepleri, tenörlerin durumu, teknolojik yenilikler, fiyat ve rekabet sebebiyle kapanan madenler ve yeni bulunan rezervler)
göz önüne alırsak uzun vadede yükseliş beklense de kısa ve
orta vadede dalgalanmaların sürebileceği görünmektedir. Bu
sebeple maden şirketlerinin bu dalgalanmalara hazırlıklı olması
ve olası düşüşlere karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.
Üretim maliyetlerinin doğru yönetilmesi ve kontrol edilebilir
olması her dönemde maden firmaları için çok kritik bir öneme
sahiptir. Son dönemde düşen metal fiyatlarına karşı tedbir olarak bazı firmalar, maliyetleri kontrol altına alma yolunu seçmiş
ve tedbirler almıştır. Bu tedbirler içerisinde; araştırma fonlarını
durdurma, işten çıkarma akla ilk gelenlerdir. Bu tür yaklaşımlar
genellikle, küçülerek kriz dönemini atlatmayı hedeflemektedir.
Ancak, çalışan bir ocakta maliyetleri düşürebilecek daha başka
alanlar da vardır. Bunların başında verimliliğin arttırılması,
enerji tasarrufu, iş gücünün ve ekipmanların doğru bir şekilde
kullanılması gibi yöntemler akla gelmektedir.
Masraflar
Dar zamanlarda harcamalar çok titizlikle yapılmalı ve yapılan
harcamaların da ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir.
Büyük yatırımlardan zorunlu olmadıkça kaçınılması veya yatırımların ertelenmesi gerekmektedir. Zaruri olmayan harcamalardan,
öncelikle üst yönetimden başlayarak, kaçınılması ve bu konuda
diğer çalışanların da ikna edilmesi gerekmektedir. Şirket çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun için
belirli periyotlarda bilgilendirme toplantılarının yapılması veya
çalışanların gelişmelerden haberdar edilmesi faydalı olacaktır.
Bunun yanı sıra harcamaların düzenli olarak yöneticiler tarafından
detaylı bir şekilde incelenmesi, bir çok defa gereksiz harcamaları
azaltacaktır. Bir harcama yapılmadan önce daha detaylı düşünülmesi ve bir süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir.
Enerji Tasarrufu
Ocak içerisinde araçların yakıt tüketimi, patlayıcılar ve cevher
hazırlama tesislerinde ise değirmenler, üretim maliyetinin en
temel kalemleridir. Ocak içi ekipmanların daha az yakıtla çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar ciddi faydalar sağlayabilmektedir. Örneğin, ekipmanların gereksiz devirli kullanımının önlenmesi, yolların daha temiz tutulması, rölantide çalışan ekipman
bırakılmaması ilk akla gelen bir kaç yöntemdir. Bu harcamaların
hepsinde bir enerji kullanımı söz konusudur ve enerji kullanımının olduğu her yerde bir tasarruf imkânı bulunmaktadır.
Patlatma esnasında delik düzeni ve enerji dağılımının daha
iyi sağlanması sonucunda daha iyi bir ufalanma elde edilebilir ve sonucunda daha kısa sürede daha fazla malzemenin
yüklenmesi, taşınması, kırılması, öğütülmesi sağlanabilir.
Bunun için ekstra yapılacak bir masraf olmamasına rağmen,
enerji tüketiminden çok ciddi bir tasarruf sağlandığı bir çok
farklı işletmede görülmüştür.
İş Gücünün Etkin Biçimde Kullanılması
Yaygın biçimde bazı firmalar, personellerinin farklı departmanlarda çalışmalarını sağlayarak kendi alanları dışındaki isleyişi

de öğrenmelerini sağlamaktadırlar. Bu uygulama; yöneticiler,
mühendisler için olabildiği gibi operatörler için de olabilmektedir. Bu sayede firmalar çok yönlü bir iş gücüne sahip
olmayı hedeflemektedirler. Örneğin işten ayrılan bir çalışanın
görevini daha az kritik role sahip bir personel üstlenebilmekte
ve bu personele yapılacak ufak bir artış ile kimi zaman ciddi
bir tasarruf yapılmaktadır. İş gücünün doğru kullanımına bir
diğer örnek de üretim verilerinin toplanması ve raporlanması
amacıyla mühendislerin kullanılmasıdır. Bu durum çok yaygın
olsa da bu tür işlemler yazılımlar vasıtasıyla otomatik hale getirilebilir ve böylece mühendisler zamanlarını verimlilik ve üretkenlik çalışmaları için kullanabilirler. İş gücünden elde edilecek
bir başka tasarruf yöntemi de yeni personel alımı yerine var
olan personele mesai yaptırmak şeklinde olabilir. Ancak, bu
tür durumlarda her iki opsiyonun iyi ve doğru hesaplanması
ve karşılaştırılması gerekmektedir.
Verimlilik
Bu alanda yapılacak tasarruflar daha çok, mühendislik alanlarında yapılacak optimizasyonlarla ve planlama değişiklikleriyle
mümkündür. Örneğin, hedeflenen üretimin daha az makine
ve işgücüyle gerçekleştirilmesi maliyetleri önemli ölçüde düşürecektir. Çalıştırılan her makinenin operasyona saat başına bir
maliyeti vardır ve eğer üretim daha az ekipman ile yapılabiliyor
ise bu makineler park edilerek maliyetten tasarruf sağlanabilir.
Başka bir örnek ise kamyonların dolum oranı olarak verilebilinir.
100 tonluk bir kamyonun 80 ton ile doldurulması demek, günde
10 bin tonluk üretim yapan bir ocakta 100 sefer yerine 125 sefer
yapmak anlamına gelmekte ve nakliye masrafını 1/4 oranında
arttırabilmektedir. Mühendislerin bu tür sorunları tespit edip
çözüme ulaştırmaları ciddi kazançlar sağlayabilmektedir.
Küresel piyasalarla rekabet edebilmek, maden üretimi yapan
bütün firmaların öncelikleri arasında olmalıdır. Bir maden işletmesinin, değişen fiyatlara rağmen ayakta kalabilmesi için ürettiği ürünleri, diğer üretim yapan firmalara göre daha ucuza mal
etmesi gerekmektedir. Fiyatların düşmesi demek genellikle,
bazı ocakların kapanması anlamına gelmektedir. Eğer üretimi
durduran olmak istemiyorsa firmalar, maliyetlerini yalnızca
fiyatların düştüğü dönemlerde değil her zaman kontrol altında
tutmalı ve alternatif planlara sahip olmalıdırlar.
Yeni yılın maden sektörü için kazasız ve başarılı bir yıl olması
ümidiyle…

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

İş Kazaları ve Maden
Mevzuatı

Hukuk Soru
Cevap Köşesi
Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda
Maden Kanunu ve Uyglama Yönetmeliği ile ilgili olarak sizlerle paylaştığı görüşlerinin yanında, madencilik
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13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da, 28 Ekim 2014 tarihinde de
Ermenek’te maden kazaları olmuş, her iki olayın da tedbirsizlikten kaynaklandığı medyada en yetkin ağızlardan ifade edilmiştir.

altı maden işletmelerinde en az iki yıl deneyimli olması
şartı aranır. Aynı zamanda bu işletmelerde daimi nezaretçi
bulundurulması zorunludur.

Maden Yasası uyarınca, Teknik Nezaretçi olmadan maden
işletme faaliyeti yapılamaz. Yürürlükte bulunan Yasa’nın
31’inci maddesi teknik nezareti düzenlemektedir. Söz konusu
maddede; maden işletme faaliyetlerinin, maden mühendisi
nezaretinde yapılacağı, yer altı yöntemiyle çalışan işletmeler
ile en az on beş işçi çalıştıran açık işletmelerin asgari bir maden
mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorunda olduğu,
teknik ve daimi nezaretçinin görev, yetki, sorumlulukları,
atanma usul ve esasları, vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu
olarak istihdam edilecek maden mühendisi ile ruhsat sahasında görevlendirilecek teknik elemanların çalışma usul ve
esaslarının Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği,

Daimi nezaretçi, üretim yerindeki günlük faaliyetleri planlayacak ve yürütülmesini sağlayacak, can ve mal emniyeti
yönünden tehlikeli bir durumun varlığı söz konusu olduğu
zaman gerekli tedbirlerin alınmasına nezaret edecek, hemen
tedbir almanın mümkün olmadığının belirlenmesi halinde
üretim faaliyetlerini önlemlerin alınmasına kadar durduracak, iş yerindeki faaliyetlerle ilgili eksiklik ve aksaklıkları
gidermek amacıyla önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine
/ rödovansçıya bildirecek, tedbirlerin alınmasına nezaret
edecek, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve teçhizatın temin edilmesinden ruhsat
sahibi / rödovansçı sorumlu olacaktır.

İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisinin,
kanun ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıması kaydıyla
22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 81’inci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya
teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da
yerine getireceği (4857 sayılı İş Yasası’nın 81’inci maddesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 37’nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır),
Maden mühendisi istihdamı veya teknik nezaret gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek
faaliyetin durdurulacağı, maden mühendisi istihdamı / nezareti sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verileceği kural altına alınmış, Madencilik Faaliyetleri Uygulama
Yönetmeliğinin, 130 - 148’inci maddelerinde de kuralın uygulanmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
Teknik Nezaretçi, Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman ruhsat
sahibi adına atanabilir ve ücretini ruhsat sahibi öder. Yer
altı işletme yöntemiyle çalışan ruhsat sahalarında teknik
nezaret görevini üstlenecek maden mühendislerinde, yer

112

15 Ocak 2015

Teknik nezaretçinin ücretini ruhsat sahibi ödediğinden, ruhsat
sahibine karşı teknik nezaretçinin yaptırım gücü zayıftır. Bu
nedenle, teknik nezaretçinin Maden Yasası uyarınca kendisine
yüklenen sorumlulukları birebir yerine getirmesi beklenemez.
Ancak, rödovansta durum biraz daha değişik olabilmekte, ruhsat sahibi teknik nezaretçi ataması konusunda rödovansçı yetkilendirmeyip, rödovansçıyı izlemek adına teknik nezaretçiyi
Yasa kurallarını yerine getirmesi için serbest bırakabilmektedir.
Soma faciasından sonra rödovans sözleşmeleri sorgulanır
hale gelmiş, kazaların sebebi rödovans sözleşmeleri gibi
aksettirilmiştir. Esasen rödovans sözleşmelerini, meydana
gelen bu kazaların sebebi gibi göstermek kolaycılıktır. 1954
yılından 1985 yılına kadar yürürlükte kalan 6309 sayılı Maden
Yasası’nda, rödovans sözleşmeleri konusunda bir düzenleme
yoktur. 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Yasa ve
Uygulama Yönetmeliğinin ilk şeklinde de rödovans sözleşmelerine yer verilmemiştir. Anılan sözleşmeler, 06.11.1990
gün 20687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile
maden mevzuatına girmiş, 5177 sayılı Yasa’nın 03.02.2005
gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygulama
Yönetmeliği Geçici 2. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, 5995

dönüştürülmesi ve basitleştirilmesiyle, fiyat ve performans
açısından ihtiyaca yönelik uygulamaların ve teknolojilerin
sunulması veya oluşturulması elbette ki mümkündür.
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ninde değişikliklere sebep olacağını söylemek mümkündür.
Ancak, temel mesele bu değişimin doğru yönetilmesi
Soma olayında, kazaya konu ocağı, rödovansla alan şirket
meselesidir. Çoğu zaman gerekli hesaplar yapılmadan yeni
(Ciner Grubu), ocakta devamlı olarak yangın çıktığı ve bu
teknolojimekanize
alındığından,
benimsemedikleri
veya
nedenle
ayak çalışanların
sistemiyle kömür
çıkartamayacağını
asgari
gerekliliği
sağladıkları
uygulamalar
ortaya
çıkmaktaileri sürerek sözleşmeyi 2009 tarihinde sona erdirmiş, daha
dır. Bunun
en yaygın
birisi AŞ
ERPilesistemleridir.
sonra
sözleşme
Somaörneklerinden
Kömür İşletmeleri
yapılmıştır.
Bu
sistemlere
hatırı
sayılır
yatırım
yapılmasına
rağmen
Ciner grubunun sözleşmeyi neden bıraktığı gerekçeleri
içebirçok
çalışan
halen
stok
yönetimini
veya
finansal
verileri
risinde, yaşanan kazanın habercisi zaten vardır. TKİ’nin,
daha
Excel’de
manuelkömür
olarak
tutabilmektedir.
Bu sebeple
tekönce
planlanan
üretimini,
yeni bir firmanın,
istenenin
noloji alımında
ve uygulamasında
kısa,
ve uzun
vadeli
ötesinde
karşılaması
durumunda, nasıl
birorta
çalışma
yapıldığını
hedeflerve
konulmalıdır.
Bu hedeflerin,
çalışanların
ve işleyişin
izlemesi
gereken tedbirleri
alması gerektiği
açıktır.
yeni uygulamaya gerekli adaptasyonu sağlayacak şekilde
Ruhsat
sahibi TKİ’nin,
ocak çalışmalarını
kendi
elemanları
ile mi
tasarlanması
ve uygulamanın
takibinin
sağlanması
maden
yoksa
bu konuda
rödovansçı
firmalarının
lehine
olacaktır.firmaya yetki vererek rödovansçı

Bir operasyonda doğru kararların alınabilmesi için doğru verilere ve bunların analizine ihtiyaç vardır. Çoğu kez işletmeler
o kadar yoğun ve tempolu çalışmaktadırlar ki verilerin doğruluğunu veya
analizinin
yapılıp yapılmadığını sorgulamak bile
firmanın
mı TKİ
adına nezainsanların
aklına gelmemektedir.
Yeni teknolojilerin temel
reti
gerçekleştirildiği
konusu
hakkında
bir bilgimiz
yoktur. arttırmak, operatörlerin görevamaçları arasında
üretkenliği
Ancak
TKİ, teknik nezaret
lerini kolaylaştırmak,
emniyetliliği arttırmak, ekipmanların
konusunda
rödovansçı
durum ve yerlerinin
takibifirilk akla gelenlerdir. Sonuç itibarıyla
mayı
yetkilendirdi
ise rödoçalışanların
ve yönetimin
kontrolünü arttırırken; maliyetleri
vansçı
firmadan
ücretini alanarttırmak temel başlıklar olarak
düşürmek
ve emniyetliliği
teknik
nezaretçinin,
yukarıda
karşımıza
çıkmaktadır.
Yeni teknolojiler, öncelikli görevlerini
da
açıkladığımız
yerine getirirken diğer üzere
bir taraftan da bu verileri kayıt altına
ruhsat
faaliyeti
konusunda
almaktadır.
Maden
operasyonlarının çoğunlukla 7/24 çalıştıkrödovansçıyı
zorlayacak
larını düşündüğümüz zaman çok ciddi bir veri toplanması bu
tedbirleri yürürlüğe koyması
süreçte oldukça doğal hale gelmektedir. Günümüzde yaygınbeklenemez.
lıkla duyduğumuz bir şikâyet; “verilere boğuluyoruz ancak
bilgiye ihtiyacımız var” şeklindedir. Bunun sebebi, verilerden
Teknik nezaret konusu,
yeterince faydalanılamamasıdır. Türkiye’de bulunduğum
rödovansçıya bırakılmayıp TKİ adına yürütüldü ise kazanın
süre içerisinde
görüştüğüm
yönetimi
meydana
gelmesinde,
TKİ’ninbirçok
teknikşirkette
nezaret verilerin
görevini gerektiği
üzerine
bir
çözüme
ihtiyaç
duyulduğunu
gözlemlediğimi
gibi yapmayıp ihmalkâr davrandığı tartışma götürmez. Kaldı
söyleyebilirim.
Özellikle
operasyonların
daha uzun
yıllar
ki
TKİ gibi bir kamu
kurumu
adına teknik nezaret
görevinin
çalışıp
yeni
teknolojileri
bünyelerine
kattıkça
bu
ihtiyacın
yerine getirilmesinde, ocakta bir tehlikenin olduğu yönünde
da paralel
biçimde
artacağını
söylemek
Bu
yapılan
bir bir
tespitte,
kamu
görevlisinin
işindenmümkündür.
olması ücretini
sebeple maden
firmalarının
teknoloji satın alınması, uygulaalamaması
gibi bir
durum da yaşanmaz.
ması ve verilerine yönelik bir politikaya sahip olmaları uzun
vadede
faydasına
olacaktır.
Bu
güneşirketlerin
kadar medyada
yer
alan haberlerde hiçbir kamu
görevlisine soruşturma açıldığı konusunda bir bilgiye rastlamadık.
2009 yaşamını
ve daha önceki
ocakta
kızışmanın devamlı
Ermenek’te
yitirenyıllarda
madenci
kardeşlerimize
rahmet
yaşandığı
bilindiği
o günden bu güne gerekli tedbirlerin
ve ailelerine
sabır halde,
dileklerimle.

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.

alınmadığı, denetimin gerektiği gibi yapılmadığı ya da üstünkörü
yapılarak geçiştirildiği kanaati güçlenmektedir.
Somut olay, geçmişte yaşanan depremlerin sonucuna benzemektedir. Deprem olasılığı olan alanı imara açan, kat müsaadesini
çoğaltan, inşaatını denetlemeyen, iskân ruhsatını veren kamu
kurumu ve çalışanlarının hiçbirinin sorumluluğuna gidilmemiş,
sadece inşaatı yapan sorumlu tutulmuştur. Eğer bu tutum
madencilikte de sürdürülürse yapılacak her türlü düzenlemenin
boşa çıkacağı ve bu kazaların yeniden yaşanacağı kaçınılmazdır.

6 metrelik hassasiyetin tespit edilmesi mümkün değildir. Zira,
ruhsat sahası el değiştirdikçe eski imalat haritaları elinde olmayan ruhsat sahibi sıfırdan imalat haritası yapmakta, böylece eski
yapılan imalatlar ile yeni imalatlar arasında olması gereken bağ
ortadan kalkmaktadır. Ruhsat hukukunun sona ermesi ve MİGEM
tarafından sahanın tekrar ihale edilmesi sırasında, MİGEM ihale
edilen sahanın mazisi hakkında en önemli veri olan imalat haritalarını, ihaleyi kazanan ruhsat sahibine vermelidir. Böylece, ruhsat
sahasında o güne kadar yapılan tüm üretimlerin yeni ruhsat sahibi
tarafından bilinmediği gerekçesi ortadan kalkacaktır.

Ermenek’te yaşanan kazada ise çalışma yapılan ocağın eskiden
çalışma yapılan bir ocağın altına 6 metre kadar yaklaştığı, eski
ocaktaki suyun bir anda boşalarak alt kottaki ocağı bastığı ve
kazanın bu şekilde meydana geldiği ifade edilmiştir.

Bu nedenle, gerek itibari gerekse 1/25000 ölçekli pafta üzerinden değer alınarak yapılan imalat haritalarının, özellikle
ve öncelikle yer altı işletmelerinde hakiki koordinatlara göre
yeniden revize edilmesi acilen gereklidir.

İdareye sunulan eski imalat haritaları ile yeni imalat haritalarının ölçüme esas alınan noktalarının koordinat değerleri aynı
alınarak yapıldı ise 6 metrelik farkın tespiti mümkündür. Ancak,
eski haritaların imalat alımında esas alınan koordinatları ile
yeni yapılan imalat haritalarının esas alınan koordinat değerleri farklı ise o zaman 6 metrelik farkın tespiti imkânsızdır.

Maden ruhsatının verilmesinden itibaren ruhsat hukukunu izleyen ve her aşamasında ruhsata müdahale edebilen Maden İşleri
Genel Müdürlüğünün, maden sahalarında sadece ruhsat hukukunu değil teknik nezaretçinin iş güvenliği konusunda aldığı
tedbirleri ya da alması gereken tedbirleri de yerinde incelemesi
ve bu konuda gerekli öneri ve uyarıları yapması gerekir. Bu
konuda uzman teknik eleman kadrosu anılan kurumda vardır.

Yürürlükteki Maden Yasası'nda haritalar, 60’lik dilim esasına göre yapılmaktadır. Bilindiği üzere 60’lik dilim esası,
04.06.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Yasası’nın 16’ncı maddesi 2. fıkrası ile maden mevzuatına girmiştir.
1/25000 ölçekli haritaların kullanımının olmadığı dönemlerde,
imalat haritaları itibari koordinat sistemiyle yapılmıştır. Sahanın
içerisinde ya da yakınında düz bir yerde bir nokta seçilmekte, bu
noktaya itibari bir koordinat değeri verilmektedir (Y:10000, X:10000
gibi). Bu noktadan en az 300 metre mesafede ikinci bir nokta daha
seçilmekte, ilk nokta ile bu nokta arası çelik şerit metre ile ölçülerek
kuzey açısıyla ikinci noktaya da koordinat değeri verilmektedir.
Koordinatları itibari seçilen bu iki noktadan hareketle imalat haritası
ölçümü yapılmaktadır. Bu haritaların yeni sisteme intibakı ise itibari
olan haritanın en az iki noktasının arazide tespiti ile mümkündür.
Sonraki yıllarda ölçümler 1/25000 ölçekli harita üzerinden cetvelle
koordinat alınması yoluyla yapılmıştır. Önce durulan ve sonrada
bakılan noktanın harita üzerinden cetvelle koordinatı alınmış ve
bu şekilde imalat ölçümleri yapılmıştır. 1/25000 ölçekli harita üzerinde işaretli olan noktalar 0,2 mm hassasiyetinde olmakta, okumada da 0,2 mm göz hatası olacağı kabul edilmektedir. Böylece,
sadece durulan noktada 10 metre hata olabilecek, çıkış noktasından sonra bakılan noktada da 10 metre hata olması halinde,
ölçüm uzadıkça hata kaçınılmaz olarak daha da büyüyecektir.
Her ne kadar günümüzde GPS cihazları olsa da yer altı işletmelerinde imalat haritalarının hassasiyetinin tam olarak sağlanması için hakiki koordinat değerleri ile imalat ölçümlerinin
yapılması zorunludur.
Hakiki koordinatlar (Harita Genel Komutanlığı koordinat değerleri) olmadığı ve kullanılmadığı sürece, Ermenek’te olduğu gibi
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Harç, teminat gibi telafisi mümkün konularda her türlü yaptırımı uygulayabilen Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, insan
hayatını ilgilendiren konularda üzerine düşen yükümlülüğü
yerine getirmesi, anılan kurumun aynı zamanda Maden
Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca görevidir.
Soma ve Ermenek’te yaşanan felaketlerden sonra, Maden
Yasası ve Uygulama Yönetmeliği'nde madenciliği zorlaştıracak
ve madenci sayısını minimize edecek kural ve düzenlemelere
yer verileceği söylemleri artmıştır. Felaketin bu şekilde maden
camiasına fatura edilmesinin düşünülmesi üzüntü vericidir.
1998 yılında denetim için Tekirdağ iline gitmiştik. Mermer ruhsatlı
bir saha işletme ruhsatına bağlanmıştı ve o zaman yürürlükte olan
Maden Yasası 26’ncı maddesi uyarınca 6 ay içinde madeni işletmeye alması zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğun yerine getirilip
getirilmediği konusunda yapacağımız denetim için saha mahalline
gittiğimizde, ocakta üç işçinin çalıştığını gördük. Granitten parke
taşı yapıyorlardı. Bizi görünce hemen bir çay koydular. Demlik,
ateşin isinden simsiyah olmuştu. Sadece bize yapabilecekleri bir
çay ikramı olduğundan bu çay içilecekti. Heyet üyesi arkadaşlardan
birisi, sahada blok mermer üretilmediğini, parke üretimi yapıldığını,
bu nedenle ruhsatın iptal edilmesi gerektiğini ağzından kaçırdı. Çay
içen işçilerden birinin elinden çay bardağının düştüğünü ve gözünden yaşlar aktığını gördüm. Neden ağladığını sorduğumda, evine
televizyon aldığını ve ilk taksitini ödeyebildiğini, işsiz ne yapacağını,
bunu ailesine nasıl aktaracağını bilemediğini söyledi.
Madencilikte yaşanan kazaların yaşanmaması için gereken
tedbirlerin alınması elbette zorunludur. Ancak, alınacak tedbirlerin bu sektörde çalışan kimseleri mağdur etmemesi de
dikkate alınılmalı düşünülmelidir.

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Son Fiyat

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2014)

Birim

13.Oca.15

Altın

1211,60

-1,77

1233,40

USD / tr. oz

13.Oca.15

Gümüş

16,45

-4,42

17,21

USD / tr. oz

13.Oca.15

Platinyum

1218,00

-2,72

1252,00

USD / tr. oz

13.Oca.15

Rodyum

1220,00

2,09

1195,00

13.Oca.15

Palladyum

799,00

-1,60

812,00

CME Group

Metal

Tarih

Tarih

Metal

Son Fiyat

Metal

Son Fiyat

Değişim
%

Yıl Sonu Fiy.
(31.Ara.14)

Birim

24.Kas.14

Lantanyum Metal ≥ 99%

10,00

0,00

10,00

USD / kg

24.Kas.14 Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

4,80

0,00

4,80

USD / kg

10,00

0,00

10,00

USD / kg

24.Kas.14

Seryum Metal ≥ 99%

USD / tr. oz

24.Kas.14

Seryum Oksit ≥ 99.5%

4,40

0,00

4,40

USD / kg

USD / tr. oz

24.Kas.14 Praseodmiyum Metal ≥ 99%
Praseodmiyum Oksit ≥
24.Kas.14
99.5%
24.Kas.14 Neodmiyum Metal ≥ 99.5%

175,00

0,00

175,00

USD / kg

105,00

0,00

105,00

USD / kg

87,00

0,00

87,00

USD / kg

24.Kas.14 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

59,00

0,00

59,00

USD / kg
USD / kg

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)
Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2014)

Birim

Aluminyum

1772,50

-5,47

1875,00

USD / ton

13.Oca.15

Bakır

6191,00

-3,11

6390,00

USD / ton

13.Oca.15

Çinko

2170,50

1,31

2142,50

USD / ton

13.Oca.15

Kalay

19560,00

-3,91

20355,00

USD / ton

13.Oca.15

Kurşun

1831,00

-5,45

1936,50

USD / ton

13.Oca.15

Nikel

15285,00

-5,24

16130,00

USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

24.Kas.14 Samaryum Metal ≥ 99.9%
24.Kas.14

Europyum Oksit ≥ 99.5%

24.Kas.14 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%
24.Kas.14 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%

20,00

0,00

20,00

680,00

0,00

680,00

USD / kg

95,00

0,00

95,00

USD / kg

39,00

0,00

39,00

USD / kg

24.Kas.14

Terbiyum Metal ≥ 99.9%

810,00

0,00

810,00

USD / kg

24.Kas.14

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

600,00

0,00

600,00

USD / kg

24.Kas.14 Disporsiyum Metal ≥ 99%

470,00

0,00

470,00

USD / kg

24.Kas.14 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

340,00

0,00

340,00

USD / kg
USD / kg

Metal

Son Fiyat

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2014)

Birim

13.Oca.15

Antimuan

9000,00

0,00

9000,00

USD / ton

24.Kas.14

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

165,00

0,00

165,00

USD / lb.

24.Kas.14

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

77,00

0,00

77,00

USD / kg

24.Kas.14

İtriyum Metal ≥ 99.9%

77,00

0,00

77,00

USD / kg

24.Kas.14

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

15,00

0,00

15,00

USD / kg

18000,00

0,00

18000,00

USD / kg

13.Oca.15

Bizmut

12,40

0,00

12,40

15.May.13

Civa

1850,00

0,00

1850,00

USD /şişe

13.Oca.15

İridyum

540,00

3,85

520,00

USD / tr. oz

13.Oca.15

USD / lb.

NorthernMiner (NM)

Tarih

24.Kas.14 Skandiyum Metal ≥ 99.9%

Kadmiyum

0,88

0,00

0,88

13.Oca.15

Kobalt

14,46

0,28

14,42

USD / lb.

24.Kas.14 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00

0,00

7200,00

USD / kg

13.Oca.15

Magnezyum

2,41

0,00

2,41

USD / ton

24.Kas.14

0,00

8,00

USD / kg

13.Oca.15

Manganez

2,35

0,00

2,35

USD / ton

13.Oca.15

Molibden

21000,00

4,48

20100,00

USD / ton

13.Oca.15

Rutenyum

56,00

-3,45

58,00

USD / tr. oz

13.Oca.15

Selenyum

26,00

0,00

26,00

USD / lb.

19.Ağu.14

Tantal

125,00

0,00

125,00

USD / lb.

13.Oca.15

Tungsten

350,00

0,00

350,00

USD / ton

18.Ağu.14

Uranyum

31,00

0,00

31,00

USD / lb.

13.Oca.15

Vanadyum

24,47

0,00

24,47

USD / lb.

Mixed Metal ≥ 99%

8,00

LME

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)
Fiyat (TL/
Ton-KDV
Hariç)

Yer

Kalori
(kcal/
kg)

Ocak 2014

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6650
6650

UXC NM

Ocak 2014

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

KOZLU MÜ. LAVUARI

Ocak 2014

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV.

6650

Ocak 2014

18/150 PARÇA (DÖKME)

370

ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI

6650

Ocak 2014

18/150 PARÇA (DÖKME)

340

AMASRA MÜ. LAVUARI

6000

Fiyat
(TL/Ton)

Yer

Kalori
(kcal/
kg)

Ekim 2014

Orhaneli18-100mmyıkanmış

Fiyat Yok

BLİ

3.792

Ocak 2015

Keles krible +40 mm

130

KLİ

2.766

Ocak 2015

Tunçbilek yıkanmış +18 mm

292

Kütahya - Tavşanlı (GLİ)

5.055

Ekim 2014

Ilgın Parça

Fiyat Yok

ILİ

2.970

Ocak 2015

S.Kısrakd. yıkanmış +18 mm

292

Manisa - Soma ( ELİ )

4.490

Ocak 2015

Kısrakdere krible +20 mm

330

Manisa - Soma ( ELİ )

4.775

Ocak 2015

SomaDenişyıkanmış+18mm

220

Manisa - Soma ( ELİ )

3.991

Ocak 2015

Çan krible +30 mm (torbalı)

222

ÇLİ

4.537

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

Maden

NM

Tarih

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)
Tarih

HEFA Rare earth

13.Oca.15

London Metal Exchange

Değişim
%

Tarih

BİST’te İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
Hisse
Kodu

Kapanış
31.12.2014

13.01.2015

ADANA

5,45

6,02

Değişim
%

Şirket Adı

Hisse
Kodu

10,46

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IHLAS

Kapanış

Değişim
%

Şirket Adı

31.12.2014

13.01.2015

0,31

0,29

-6,45

İHLAS HOLDİNG AŞ
BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

ADBGR

3,74

3,98

6,42

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IHMAD

1,37

1,26

-8,03

ADNAC

0,65

0,72

10,77

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IPEKE

1,57

1,6

1,91

İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

AFYON

165,00

163,5

-0,91

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

IZMDC

2,81

2,8

-0,36

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

AKCNS

15,60

16,85

8,01

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

IZOCM

38,40

42,7

11,20

İZOCAM AŞ

ALKIM

15,75

15,5

-1,59

ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

KCHOL

12,40

12,2

-1,61

KOÇ HOLDİNG AŞ

ANACM

2,00

2,07

3,50

ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

KONYA

271,50

315,50

16,21

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

ASLAN

36,05

69,25

92,09

ASLAN ÇİMENTO AŞ

KOZAA

1,66

1,7

2,41

KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

BOLUC

5,46

5,85

7,14

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAL

15,60

17,05

9,29

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

BSOKE

2,57

2,93

14,01

BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

KRDMA

2,47

2,51

1,62

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

BTCIM

7,29

7,66

5,08

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

KRDMB

2,67

2,79

4,49

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ
KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

BUCIM

5,42

5,85

7,93

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

KRDMD

2,05

2,08

1,46

BURCE

3,85

3,69

-4,16

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

KUTPO

3,80

3,86

1,58

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

CEMAS

0,69

0,7

1,45

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

METRO

0,66

0,65

-1,52

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

CEMTS

2,00

1,96

-2,00

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

MRDIN

4,75

5,09

7,16

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

CIMSA

16,00

16,45

2,81

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

NUHCM

10,45

11,45

9,57

NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

CMBTN

36,40

44

20,88

ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

PRKME

4,05

4,07

0,49

PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

CMENT

8,76

9,27

5,82

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

SARKY

3,10

3,16

1,94

SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

DENCM

8,41

8,68

3,21

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

SISE

3,64

3,86

6,04

T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

EGSER

4,03

4,08

1,24

EGE SERAMİK AŞ

SODA

4,28

4,7

9,81

SODA SANAYİİ AŞ

EREGL

4,46

4,76

6,73

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

TRKCM

3,44

3,54

2,91

TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

GOLTS

62,75

78,30

24,78

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

UNYEC

5,58

5,27

-5,56

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

HZNDR

4,35

4,3

-1,15

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

USAK

1,30

1,28

-1,54

UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

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

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler
22 - 24 Ocak 2. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı,
Ankara, demosfuar.com.tr

27 - 29 Mayıs IPETGAS 2015, Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal
Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, www.ipetgas.org

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

27 - 29 Ağustos 2. Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı,
İstanbul, www.tunnelexpoturkey.com

18 - 19 Mart 14. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz (TUROGE) Konferansı, Ankara, www.turoge.com
25-28 Mart 21. Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı,
İzmir, marble.izfas.com.tr
25 - 29 Mart 4. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir,
uluslararasitaskongresi.com
6 - 10 Nisan 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ankara,
www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
14 - 17 Nisan IMCET 2015 - Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, imcet.org.tr
6 - 10 Mayıs KOMATEK 14. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji
ve Aletleri İhtisas Fuarı, Ankara, www.sada.com.tr
14 - 15 Mayıs 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,
İzmir, www.maden.org.tr/etkinlikler/ehs/

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/
14 - 15 Ekim 3. TMMOB Jeotermal Kongresi, Ankara,
jeotermalkongresi.org
15 - 16 Ekim 2. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul,
kdjs2015.com
4 - 6 Kasım 3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, Ankara,
www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=108
4 - 7 Kasım 12. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri
Fuarı İstanbul, cnrnaturalstoneturkey.com

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

Yabancı Etkinlikler
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

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

24 - 26 Şubat 21. Boksit ve Aluminyum Konferansı (21st Bauxite and
Alumina Conference) Miami, ABD www.metalbulletin.com

1 - 2 Haziran Dünya Kaynakları Fuarı Asya Pasifik (World Resources
Forum Asia Pacific) Sydney, New South Wales, Avustralya
www.wrfasiapacific2015.net

1 - 4 Mart PDAC 2015 (PDAC Prospectors and Developers Association
2015) Toronto, Kanada www.pdac.ca/convention

1 - 3 Haziran Maden Kapatma (Mine Closure 2015) Vancouver, Kanada, mineclosure2015.com

11 - 14 Mart ConMach Nijerya Fuarı (ConMach Nigeria Expo) Lagos,
Nijerya, www.conmachnigeria.com

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

12 - 15 Nisan Zorlu Ortamlarda Madenler için Su Çözümleri (Mine
Water Solutions in Extreme Environments 2015) Vancouver, Kanada,
www.minewatersolutions.com

10 - 15 Haziran Bilgisayarlı Modelleme '15 (Computational Modelling
'15) Falmouth, İngiltere www.min-eng.com/modelling15/

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 Sustainable 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-Copper, Uranium-REE and Gold-Precious Metals Conference & Exposition)
Perth, Avustralya www.altamet.com.au
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11 - 12 Haziran Fiziksel Ayırma '15 (Physical Separation '15) Falmouth, 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/

Seri İlanlar
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.

R

eklam
ezervasyon

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

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

Sayfa Firma

31 Altınbilek / abms.com.tr
17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr
73 Ant Group / antgroup.com.tr
23 Argetest / argetest.com
55, 87 Atlas Copco / atlascopco.com.tr
5, 9, 64, 65 Barkom / barkomltd.com
69 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr
A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr
51 Çayeli Bakır / cayelibakir.com.tr
105 ExpoGeoThermal / demosfuar.com.tr
67 DMT / dmt.de

120

19 GMS / globalmagnetgroup.com
115 IMCET / imcet.gov.tr
43 Karma Makina / karmamakina.com
Ön Kapak Kayen Sondaj / kayensondaj.com
97 Ketmak / ketmak.com
91 Labris / labris.com.tr
A. Kapak Mapek / mapek.com
15 Marttin / martin-eng.com.tr
11 Metso / metso.com
25 MineRP / minersolutions.com
119 Minex Fuar / minex.izfas.com.tr

Sayfa Firma
21 Pena Maden / penamaden.com
59 Petrofer / petrofer.com.tr
3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr
101 Putzmeister / putzmeister.com.tr
93 Ridgid / ridgid.eu
61 Sandvik / sandvik.com
Ön Kapak İçi , 27 Shell / shell.com.tr
49 Sika / sika.com.tr
1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr
77 Süzerteks / suzerteks.com.tr
7 Weir Minerals / weirminerals.com

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

29 Minerva Müh. / minervamuhendislik.com

41 We walter / zitron.com

89 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

81 Netcad / netcad.com.tr

71 Yavaşçalar / yavascalar.com.tr

63 Esit Elektronik / esit.com.tr

57 New Wisdom / wisdom.hk

99 Zitron / zitron.com

35 FKK / fkk.com.tr

83 Otkonsaş / otkonsas.com
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