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Tasarı Yasalaştı, Altın Yumurtlayan Tavuk Kesildi! (mi?)

Kredi Kurumları Bağımsız Mühendislerinin Rolü - 
Mühendislerin Görüşü

Barkom, Ürün Portföyü ile Göz 
Dolduruyor...
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Bu Ay
1987

yılından bu yana 
madencilik sektörüne 
hizmet vermekte olan 

Barkom Grup,
zorlu ihtiyaçlara 

cevap verebilmek için 
vizyonunu “Yüksek

kalite sondaj 
ekipmanları üretmek ve 

mesafe gözetmeksizin
hızlı ve kesintisiz 

hizmet vermek” olarak 
belirlemiştir.

Madencilik Türkiye Dergisi’nde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve 
ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılar için 
yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, jeoloji 
jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 
donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün 
veya derleme popüler bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın 
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. 
Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik Türkiye Dergisi’nden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte 
(minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygu-
lamadan maalesef sektörün büyük bölümü memnun değil. Kanun değişiklikleri ile ilgili detaylara 
bu sayfa yetmeyeceği için uzatmıyor, konunun detaylarını gerek bu sayımızın içeriğinde gerekse 
gelecek sayılarda yer alacak çeşitli yazılarımızda bulabileceğinizi hatırlatmak istiyorum.

Maden Kanunu değişti, peki ya sektörün asıl problemleri çözüldü mü? 

Hepimizin hem fikir olduğunu düşündüğüm ana problemimiz olan Başbakanlık Genelgesi, şimdilik 
aktif şekilde sektörümüzü etkisi altında tutuyor ve çeşitli konularda izin sorunları yaşanmaya devam 
ediliyor. Kanun’da yapılan değişiklikler sonrasında sektörün ortak beklentisi; ya diğer bazı alanlarda 
olduğu gibi sektörün Genelge kapsamı dışına çıkarılması ya da en kötü ihtimalle Genelge uygulaması-
nın daha hızlı şekilde işlemesi yani izin süreçlerinde yaşanan zaman kaybının önüne geçilmesi şeklinde. 

Açıkçası madencilik sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğine inandığımdan şah-
sen Genelge’den tam bir muafiyet istiyorum ancak edindiğim izlenimlere göre hükümetimiz sektörü 
Genelge’den muaf tutmak yerine sürecin daha hızlı işlemesini sağlamayı tercih edebilir. Şu an için 
bu konuda herhangi bir gelişme olmazken, eğer yapılan Kanun değişikliklerinden sonra da Genelge 
konusunda pozitif bir düzenleme gerçekleşmezse sektör gerçekten tamamen umudunu yitirecek.

Son dönemlerin önemli bir diğer problemi olan Orman Yönetmeliği de halen maddi olarak 
madencinin belini bükmeyi sürdürüyor. Bu konuda sizlerle bir proje örneğini paylaşmak istiyo-
rum: Yaklaşık son iki yılda 300’ün üzerinde kuyuda 40 bin metrenin üzerinde sondaj yapılarak 
25 milyon tonun üzerinde görünür-muhtemel rezerv tespiti yapılan ülkemizdeki bir polimetalik 
maden sahasında, tespit edilen rezervin ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için yıllık 1-2 
milyon ton tüvenan cevher üretilmesi planlanmakta ve madene şu anki rezervine göre 14-15 
yıl ömür biçilmektedir. Projenin jeolojisi müsait olduğundan rezerv geliştirme yani madenin 
ekonomiye katkısının uzatılması çalışmaları da bir yandan devam ediyor. 375 kişinin istihdamı-
nın hedeflendiği bu açık ocak projesinde toplam yatırım miktarı 145 milyon dolar, yıllık işletme 
maliyeti ise 30 ila 50 milyon dolar arası olarak ön görülüyor. Ön fizibilite aşaması sonlanmak 
üzere olan projede yaklaşık 290 hektarlık orman alanı kullanılması gerektiği belirtiliyor. 

18 Nisan 2014 Yönetmeliği’nden sonra uygulanan bedellerle bu madenin 14 yıllık işletme ömrü 
boyunca yaklaşık 72 milyon dolar (yaklaşık 176,7 milyon lira) yani yatırım bedelinin yarısı kadar 
orman arazi izin bedeli ödenmesi gerektiği hesaplanıyor. Diğer vergiler, bedeller, harçlar vs ise 
cabası. Dolayısıyla bu projenin hayata geçirilmesi neredeyse imkansıza yakın bir hal alıyor. 

Bu örnek güncel bir projenin gerçek bilgilerine dayanıyor. Yani yukarıdaki hesaplamaların detayları mev-
cut. Bu şartlarda bir yatırımcının madencilik sektörüne yatırım yapıp yapmayacağını varın siz düşünün.

Bunların dışında Kanun değişikliklerinde yer verilmeyen sektörün pek çok sorunu olduğunu da bili-
yoruz. Bu yüzden Maden Kanunu’nda değişikliğe gidilerek sektörün önünün açılmasını beklemek 
yanlış olacaktır. Yaygın kanı olarak sektörün, yukarıda anılan ve benzeri sebeplerle belki de 10-15 yıl 
kayıp yaşadığı/geriye gittiği kabul ediliyor.  Bu yüzden artık acilen, ülkemiz yer altı kaynaklarını ürete-
rek dışa bağımlılığını azaltan maden yatırımcısının önünde bulunan engellerin kaldırılması gerekiyor. 

Eğer sektörün sorunları kökten bir çözüme kavuşturulamazsa, yapılan son Kanun değişik-
liklerinde devletin kasasına girmesi hedeflenen bedeller için beklenen sonuçlara ulaşıla-
mayabilir. Çünkü mevzuatlardaki sorunlar yüzünden madencilik yapacak yatırımcı yani 
Kanun’da belirlenen bedelleri ödeyecek kimse kalmayabilir.

Ülkemiz madencilik sektörünün ve ekonomiye katkılarının sürdürülebilir hale getirilmesi, hayati 
öneme sahiptir. Madencilik sürdürülebilir olursa ülke ekonomisine katkıları da katlanarak artacaktır. 
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Maden Kanunu Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi 
6592 sayılı "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" 17 Şubat 2015 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. 
Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Anayasa’nın 89’uncu 

maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fık-
rasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderilen Kanun değişiklikleri 18 Şubat 2015 tarihi itibariyle 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Şubat 2015

Lundin Mining Corporation,
Türkiye Ofisini Açtı 
Maden endüstrisinin önemli oyuncularından Lundin Mining 
Corporation, Türkiye ofisini açtı. Şirketin Ankara’da bulunan ofi-
sinde 27 Ocak’ta gerçekleştirilen açılış kokteyline özellikle maden 
arama sektörünün önemli isimleri katıldılar. Madencilik Türkiye 
dergisinin de katılım sağladığı açılış organizasyonunu, arama 
sektörünün tecrübeli ve tanıdık isimlerinden birisi olan ve aynı 
zamanda Lundin Mining, Avrupa ve Yakın Doğu İş Geliştirme 
Direktörü olan Tayfun Cerrah üstlendi. Cerrah şirketin Türkiye’ye 
ofis açması hakkında  “Lundin Madencilik olarak Türkiye’nin 
maden potansiyeline inanıyor ve madencilik sektöründe Avrupalı 
bir şirket olan Lundin’in tecrübesini kullanarak yatırım yapmak 
istiyoruz. Bu konudaki kararlılığımızın bir sonucu olarak bugün 
sizlerin de değerli katılımıyla ofisimizi açtık, umarım insana ve 
çevreye değer veren madencilik anlayışı ile hareket eden Lundin 
Madencilik, Türkiye madenciliğine ve ekonomisine hayata geçir-
diği projelerle katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 
Lundin Mining, Maden Arama ve İş Geliştirme Müdürü Ciara Talbot 
da açılışta yer alırken Lundin Mining’in Türkiye pazarına girişi hak-
kında dergimize bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikle şirketin 
Haziran 2014 itibariyle Türkiye’ye yerleşmeye başladığını belirten 
Talbot, o tarihten itibaren Lundin Mining’in Türkiye’de madencilik 
alanındaki iş fırsatlarını araştırarak bilgi edindiklerini, diğer taraftan 
kendilerine gelen teklifler hakkında da değerlendirme yapmaya 
devam ettiklerini aktardı. Talbot Türk madencilik sektörüne 
girişleri konusunda; “Türkiye çok büyük bir maden potansiyeline 
sahip ve hali hazırda bu madenler için önemli araştırma projeleri 

mevcut. Şu sıralar Dünya maden sektörünün metal fiyatları nede-
niyle zorluklar yaşadığını görüyoruz ancak önemli fırsatların da bu 
zorlu zamanlarda ortaya çıktığını düşünüyorum.” dedi. 
Dünya çapında önemli projeler yürüten Lundin Mining, dört 
kıta üzerinde maden üretim tesislerine sahip. Şirketin üretim 
yaptığı sahalar ve ürettiği madenler ise sırasıyla şu şekilde: 
İsveç-Zinkgruvan sahası, (Çinko-Kurşun-Bakır), Portekiz-Neves-
Corvo sahaları (Bakır-Çinko), Demokratik Kongo Cumhuriyeti-
Tenke Fungureme sahası (Bakır-Kobalt), İspanya-Aguablanca 
sahası (Nikel-Bakır), Finlandiya-Freeport Cobalt sahası (Kobalt 
Rafinerisi), ABD-Eagle sahası (Nikel-Kobalt) ve Şili-Candelaria 
sahası (Bakır-Altın-Gümüş). Lundin Mining Özellikle 2014 yılı 
içerisinde % 80 oranında pay ile Freeport-McMoran’dan satın 
aldığı Şili-Candelaria sahasından sonra sektörde adından oldukça 
sık bahsettirmişti. Şirket yine dünyanın çeşitli bölgelerinde arama 
çalışmalarını da sürdürüyor. 

Ocak 2015



Warman WBH çamur pompası
Warman santrifüjlü çamur pompalarının 
en yeni üyesi, sizlere daha yüksek verim, 
aşınmaya karşı daha uzun ömür, ve 
bakım kolaylığı sunuyor. Geleneksel 
pompalara göre ihtiyacınıza uygun 
olarak geliştirilmiş yeni dizaynı ile 
Warman AH ve WBH verimliliğinizi 
arttırırken maliyetlerinizi düşürür.
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Chesser Resources Türkiye’den Ayrılıyor… 
Yaklaşık 7 yıldır ülkemizde maden arama ve geliştirme 
çalışmaları yürüten Avustralya merkezli Chesser Resources, 
Haziran 2015 itibarı ile Türkiye’den ayrılacağını açıkladı. 
Chesser kısa bir süre önce şirketin stratejik planlamasının 
yapılacağını ve şirkete yön verileceğini duyurmuştu. Bu 
kapsamda şirket yöneticileri en düşük riskli ve uygun strateji 
olarak, kaynaklara daha fazla yatırım yapılmasındansa ser-
maye gelirinin tekrardan pay sahiplerine dağıtılması olarak 
belirledi. Bu karar doğrultusunda da ülkemizdeki faaliyetlere 
son verilmesi kararı alındı.
Şirketin Avustralya Borsasına sunduğu 30 Ocak tarihli açık-
lamada; geçtiğimiz aylarda devredilen Kestanelik projesinin 

gelecekte azımsanmayacak miktarda finansal getiri potan-
siyeline sahip olduğunun altı çizilerek, projenin geliştirme 
sürecinde Chesser olarak birtakım risklerle karşı karşıya kala-
bileceklerini düşündüklerinden bu devrin gerçekleştiğine 
işaret edildi.
Bunun yanı sıra şirket Çatak projesi için de daha fazla yatırım 
yapmamaya ve projeyi sahibi olan firmaya iade etmeye karar 
verdi. Chesser aynı zamanda Sisorta projesinde sahip olduğu 
% 51’lik hisse için de bir alıcı aramaya başladığını açıkladı.
Bu hamlelerin tamamlanmasının ardından şirket Haziran 
2015 itibari ile Türkiye’den tamamen ayrılacak. 

Şubat 2015

Demir Export, Ulutaş Bakır-Çinko 
Madeni Projesini Yöre Halkına Tanıttı
ÇED süreci devam etmekte olan Ulutaş Bakır-Çinko Madeni 
Projesi, 30 Ocak 2015 Cuma günü Çayırözü Köyü’nde düzen-
lenen Halkın Katılımı Toplantısı ile yöre halkına tanıtıldı. 
Ulutaş ve Çayırözü köylerinden ve İspir Merkez’den katılımcı-
ların bulunduğu toplantıya ilgili devlet kurumlarının temsilci-
leri ile birlikte Demir Export AŞ temsilcileri de katıldı. 
Toplantıda, Erzurum-İspir ilçesi Ulutaş köyü mevkiinde içeri-
sinde bulunan bakır-çinko cevherinin açık ocak madencilik 
yöntemi ile çıkarılmasının planlandığı açıklandı. Çıkarılan 
cevherin, kırma eleme ve öğütme tesisinde hazırlandıktan 
sonra flotasyon yöntemi kullanılarak zenginleştirilmesi 
hedeflendiği, projenin inşaat döneminde 125 kişi, işletme 
döneminde ise 238 kişinin istihdam edileceği proje için mal 
ve hizmet alımında yerel pazara öncelik verileceği bildirildi. 
Önerilen projenin ömrü; ilk 1 yılı arazi hazırlığı, sonraki 6 yıl 
işletme, son 1 yıl ise rehabilitasyon ve doğaya yeniden kazan-
dırma aşaması olmak üzere 8 yıl olarak düşünülüyor. Sahada 

madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında yeni cevher 
alanlarının tespiti durumunda projenin ömrü uzayabilecek. 
Bu durumda ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli izinlerin 
alınacağı da belirtilenler arasında. 
Toplantıya katılan yöre halkı, proje ile ilgili görüş ve sorula-
rını dile getirerek, geçim kaynaklarının ve doğanın olumsuz 
etkilenmemesi için projede gerekli tedbirlerin alınmasını 
talep ettiler. Ayrıca işçi alımı ile mal ve hizmet alımında bölge 
insanına öncelik verilmesini talep ettiler. 
Şirket yetkilileri de, bölgenin yer altı zenginliklerini ekono-
miye kazandırırken, yöre halkına ve çevreye saygılı olmayı, 
çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı 
hedeflediklerini, halkın görüşlerinin her zaman önem taşıdı-
ğını, şirket ile bölge halkı arasındaki diyaloğun karşılıklı saygı 
çerçevesinde ve açık bir şekilde devam etmesini dilediklerini 
yöre halkına aktardılar. 

Ocak 2015

Soma B Termik Santrali 
İhalesini Konya Şeker Kazandı
Soma B Termik Santrali ve taşınmazlarının bütün halinde özel-
leştirilmesi ihalesini 685,5 milyon dolarlık teklifle Konya Şeker 
kazandı. Özelleştirme İdaresinde gerçekleştirilen ihaleye, Alsim 
Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ, Kalyon İnşaat Sanayi ve 
Ticaret AŞ, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Bereket Enerji ve 
Üretim AŞ yetkilileri katıldı.
İhale sürecinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. 
Elemesiz turda verilen en yüksek teklif 333 milyon dolar olur-
ken daha sonra elemeli turlara geçildi. İhalenin son turuna 
Konya Şeker ile Kalyon İnşaat kaldı. Alsim Alarko Sanayi 
Tesisleri ile Bereket Enerji ve Üretim AŞ önceki turlarda elendi.
İhale kapsamında, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait 
Soma B Termik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan 

taşınmazlar "varlık satışı" yöntemiyle satışa sunuldu. Yakıt 
olarak linyit kömürünün kullandığı Soma B Termik Santrali’nin 
toplam kurulu gücü 990 MW olurken her biri 165 megavat 
kurulu gücündeki 6 üniteden oluşuyor. 

Ocak 2015
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Ariana, 2014 Yılı Faaliyetlerini Değerlendirdi 
Ariana Resources, 2015 yılına girilmesiyle beraber şirketin 
2014 yılı içerisinde Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin kısa 
bir değerlendirmesini yaptı. Şirket tarafından yapılan açıkla-
mada şu bilgilere yer verildi:
Ariana ilk olarak 2013 yılının bitmesiyle birlikte, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından ÇED onayını aldı. ÇED onayını 
almasıyla birlikte Ariana Resources, daha önce Nisan ayında 
almış olduğu işletme ruhsatını 20 yıl daha uzatabildi. Bunun 
dışında şirketin T.C. Ekonomi Bakanlığının yatırımcılara 
uyguladığı yatırım teşvik sistemine başvurusu da Haziran 
ayında onaylanarak, proje kapsamında 2,2 milyon dolarlık 
bir avantaj sağlandığı da belirtildi. Ayrıca şirket, Kızıltepe 
madeni geliştirme sürecinde kullanmak üzere Türkiye Finans 
Katılım Bankasından 33 milyon dolar krediyi de 2014 içeri-
sinde aldı. Son olarak Ariana, şirketin en önemli rezervlerinin 
bulunduğu Kızıltepe bölgesinde bulunan yüzey alanlarının 
tamamını bünyesine kattı.
Ariana Resources yayınladığı açıklamada, Kızıltepe’de inşaata 
başlanabilmesi için arazi kullanımına ilişkin son bir orman iznine 
ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Ayrıca şirketin gelişebilmesi için 
en önemli hamle olarak, Red Rabbit Projesi’nin bir parçası olan 
Kızıltepe’de bulunan kaynakların, miktar ve ölçek bakımından 
arttırılması şeklinde belirtiliyor. Şirket, Kızıltepe madeninde 
çalışmalara başlanılmasıyla beraber, maden ömrünü ekonomik 

ölçütlerde uzun tutarak bölgedeki potansiyel kaynakların, eko-
nomik rezervlere dönüştürülmesini hedefliyor. Bu bağlamda 
Kızıltepe bölgesinde sondajların sürdürülerek araştırma safha-
sında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.
Şirket, Eldorado Gold ile ortak yürütülen Ardala-Salınbaş pro-
jesinde ise fizibilite çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. 
Eldorado ortaklık kapsamında, 19.000 metre sondaj çalışması 
yaparken, yaklaşık 7 milyon dolar da harcama yaptı. Bunun 
karşılığında ise şu ana kadar JORC Standartlarında 1,1 milyon 
ons altın eşdeğerinde kaynak tespit edildi.
Hali hazırda Ariana Resources’ın 1,75 milyon hissesine sahip 
olduğu Tigris Resources’ın TSX-V üzerinde halka arzının 
devam ettiği de, şirket tarafından verilen bilgiler arasında. Bu 
süreçte TSX-V listesinde bulunan Kirkcaldy Capital Corp. tara-
fından, 1,3 milyon Kanada Doları değerinde hisse toplama 
işlemi gerçekleştirildi.
2014 değerlendirmesinde, şirketin Genel Müdürü Kerim 
Şener’in özel bir teşekkürü de yer aldı. Dr. Kerim Şener, şir-
ketin kurucularından ve Türkiye Genel Müdürü olan, babası 
Erhan Şener’in, 2014 yılı sonu itibari ile emekliye ayrılarak 
şirketteki görevini Fatma Yıldız’a devrettiğini açıkladı. Kerim 
Şener, Erhan Şener’e teşekkürlerini sunarken, şirketin çalış-
maları kapsamında dönemsel olarak danışmanlık yapacağını 
da sözlerine ekledi. 

Şubat 2015

Odaş Enerji, Kömürden Sonra 
Altın Aramacılığına da Başladı
ODAŞ Elektrik San. AŞ (ODAŞ Enerji), % 96 oranında işti-
raki olan Anadolu Export Maden Sanayi Ltd. aracılığı ile 
altın arama ve üretimi hedefleri doğrultusunda Stratex 
Madencilik ile bir anlaşma gerçekleştirdiğini kamuoyu ile 
paylaştı. Yapılan anlaşma kapsamında Kütahya ve Uşak il 
sınırları içerisinde yer alan ve Karaağaç olarak adlandırılan 
altın sahasının arama süreçlerini tamamlamak ve arama 
sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla 
iki şirket arasında ruhsat devir sözleşmesi imzalandı. 
İki ruhsattan oluşan sahada yapılan kısmi sondaj çalışmala-
rında Stratex tarafından 156.798 ons mümkün bazda altın 
kaynağı tespit edilmişti. Anadolu, devir onayından sonra 
sahanın potansiyelini ortaya çıkarmak ve yatırım yapmak 
amacıyla işletebilir kaynağı netleştirmek için 1.500.000 
dolar bütçe ayırdı. Sahaların devir bedeli 500.000 dolar 
olup bu tutar, devrin ilgili makamlarca onaylanması ve 
ilk 50.000 ons muhtemel veya görünür altın kaynağının 
teyidiyle Stratex'e ödenecek. Aynı zamanda işletmeye 
geçilmesi sonucunda net izabe gelirinin %1,5'i Stratex'e 
ve %1,5'i de yabancı bir şirkete olmak üzere rödovans 
ödemesi yapılacak. İşletme tesisinin boyutları ve yatırım 
miktarı, ilgili izinlerin alınmasıyla beraber, yapılacak 
çalışmalar sonucunda belirlenecek kaynak miktarına göre 
şekillenebilecek. 

Aynı zamanda Çan Termik Santrali’nin yatırımcısı olan ODAŞ 
Elektrik yakın zamanda yayınladığı 2015 Strateji Belgesi’nde 
yatırımcılarına, ana faaliyet konusu olan elektrik üretimi ve 
satışına kömür ve metal madenciliğini de eklemek istedik-
lerini bildirmişti. Şirket strateji belgesinde şu açıklamaya yer 
vermişti; 
“Özellikle son zamanlarda yer altı madenciliğinde oluşan 
iş kazalarının ve bu çerçevede getirilen yeni standartların, 
küçük yeraltı ocaklarını işletilemez kılacağı kanaatindeyiz. 
Bu durumun aynı zamanda arz talep dengesini değiştire-
ceğini beklemekteyiz. Bu beklentiyle, madencilik çalışma-
larına başlayacağımız Çan madenimizi ve yakın çevresini 
kömür tedarik merkezi olarak tayin edip, özellikle bu böl-
geye yakın lokasyonlarda açık ocak olarak işletilebilecek 
rezervleri bünyemize katıp kendi rezervimizle beraber bir 
açık işletme tedarik zinciri kurmayı hedeflemekteyiz. Bu 
çalışmalar, hem gelir kalemlerimizde çeşitliliğe, hem de 
sektördeki faaliyetlerimizin entegrasyonuna imkan vere-
cektir. Yeni sahalarla ilgili açık işletme olarak işletilebilecek 
yüksek kalorili kömür rezerv mevcudiyeti, giriş için belirli 
olacaksa da, aynı ruhsat alanında metal madenciliği ile 
ilgili potansiyeller de araştırılacaktır.” 

Şubat 2015
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Koza Altın, Himmetdede’de Geçici 
Faaliyet Belgesini Alarak Üretime Başladı

Eti Maden, 2,5 Milyar Dolarlık 
İhracat Hedefine Ulaşmayı Planlıyor

2015 Yılında 52 Proje İçin 
2 Milyar Liralık Kaynak Ayrıldı

Koza Altın İşletmeleri tarafından kurulan ve uzun bir süredir 
yaşanan izin problemleri yüzünden faaliyete geçemeyen 
Himmetdede Altın Madeni için geçici faaliyet belgesi alınarak 
tesisin işlemeye başladığı açıklandı. Şirket tarafından yapılan 
açıklamaya göre T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
verilen geçici faaliyet belgesi ile Himmetdede Altın Madeni 
26 Ocak itibariyle üretime başladı.

Himmetdede Madeni, Koza Altın AŞ jeologları tarafından 
keşfedilip yine şirketin mühendisleri tarafından projelendi-
rilen bir maden. Bu nedenle şirket tarafından “İlk Türk Altın 
Madeni” olarak lanse ediliyor. Madende şirketin yıllık cevher 
üretim hedefi 6 milyon ton, altın üretim planı ise 100 bin ons 
olarak belirtiliyor. 

2015 yılında 17 milyon liralık Ar- Ge yatırımı yapmayı planla-
yan Eti Maden, 2023 yılında 2,5 milyar dolarlık ihracat gelirine 
ulaşmayı hedefliyor. Şirket, yapılacak yatırımın ardından 2.500 
kişiye ek istihdam sağlayacak.
Eti Maden son 5 yılda kârını 4 kat arttırırken, 2015 yılını Ar-Ge 
çalışmalarına ayıracak. Şirket, Ar-Ge çalışmaları ile birçok ürü-
nün ithal edilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Eti Maden Genel Müdürü Orhan Yılmaz konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; Eti Maden’in dünya pazarındaki payını arttırmanın 
ve yeni pazarlar oluşturmanın yolunun yeni ve modern tekno-
loji kullanımından geçtiğini belirterek, bu sebeple de Ar-Ge’ye 
yatırımın şart olduğunu kaydetti. Eti Maden’in pazardaki lider-
liğini, kalıcılığını ve sürekli büyüme hedefini sürdürebilmenin 
temelinde Ar-Ge çalışmaları olduğunun altını çizen Yılmaz, 
milli sanayinin gelişmesinden güç alan Eti Maden’in yıllardır 
yurt dışından tedarik edilen ekipmanların da yurt içinde yaptı-
rılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.
Kurumun bora dayalı ürettiği deterjan ile önümüzdeki 
dönemde ihracat rakamlarında ciddi büyüme hedeflediklerini 

belirten Yılmaz, “Üretim faaliyetlerinde katma değeri yüksek 
bor üretimine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede bor ihra-
catında, konsantre ürünlerin payı azalırken, bor kimyasalları 
ve eş değeri ürünlerin payı artıyor” diye konuştu. Yılmaz, 
2023 yılı bor kimyasalları ve eş değeri ürün üretim kapa-
sitesi hedefinin 5,5 milyon ton, satış geliri hedefinin ise 2,5 
milyar dolar olduğunu belirterek 2023 yılına kadar yapılması 
planlanan tesislerle birlikte yaklaşık 2.500 kişiye ek istihdam 
sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Kurumun bünyesinde yürütülen 150 projenin 50’sini Ar-Ge 
projelerinin oluşturduğunu ifade eden Orhan Yılmaz, 
“Laboratuvar ölçekli Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiriyoruz ve 
endüstriyel ölçekte üretime geçilerek pazara yeni ürünler arz 
ediyoruz. Bu ürünlere örnek olarak; bor oksit, kalsine kolema-
nit, kalsine tinkal, borlu soda, Eti Matik Bor Temizlik Ürünü, 
camsı bor oksit, çinko borat gibi birçok yeni ürünü sıralayabi-
liriz” dedi. Eti Maden 2014 yılında Ar-Ge projeleri için 12 mil-
yon liralık bütçe ayırırken, 11 milyon liralık harcama yaptı. 

2015 Yılı Yatırım Programı’nda, 52 proje için madencilik ve 
petrol – doğal gaz aramalarına 2 milyar 16 milyon lira kaynak 
ayrıldı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan haberde, 2015 Yılı Yatırım 
Programı'ndan derlenen verilere göre kamu yatırımlarından 
olan madencilik ve petrol – doğal gaz aramalarına, 2014 
yılında 1 milyar 977 milyon 700 bin lira kaynak ayrılırken, bu 
miktar 2015 yılında 2 milyar 16 milyon liraya çıktı. En fazla 
kaynak, 1 milyar 445 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilirken 
madencilik sektöründe en fazla kaynak ayrılan kurum 6 proje 
için 212 milyon lira ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel 
Müdürlüğü oldu.
Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü de madencilik sektöründe 

en fazla kaynak ayrılan kurumlar arasında yer aldı. Sektördeki 
yatırımların 8'ini üstlenen genel müdürlüğe, 100 milyon lira 
kaynak tahsis edildi.
Yerli kömür üretiminde Türkiye'nin en önemli kamu kuruluş-
ları olan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü madenci-
lik sektöründe bu yıl 10 projeye imza atacak. TKİ'nin 5 projesi 
için 100 milyon lira kaynak kullandırılacak. TTK'nın 5 projesi 
için ise 95 milyon lira ayrıldı.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yıl boyunca 11 proje 
için çalışma yürütecek. Kuruma, projelerini gerçekleştirebil-
mesi için 60 milyon liralık kaynak kullandırılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ise 3 proje için 4 milyon 
lira kaynak ayrıldı. 

Ocak 2015

Ocak 2015

Ocak 2015
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Koza Altın, Kaynak ve
Rezerv Miktarlarını Güncelledi
Koza Altın İşletmeleri, 2014 yılında yaptığı maden arama ve 
geliştirme çalışmaları neticesinde güncellediği toplam kay-
nak ve rezerv miktarlarını kamuoyuna duyurdu. Şirket yaptığı 
açıklamada, 2013 yılında 13,3 milyon ons kaynak ve 3,5 mil-
yon ons rezerv olan miktarlarını, 2014 yılında 13,4 milyon ons 
kaynak ve 4,2 milyon ons rezerv olarak güncelledi.
Şirket, 31.12.2014 tarihi itibariyle sahip olduğu toplam kay-
nak (resource) ve rezerv (reserve) miktarlarına ilişkin global 
bir bağımsız danışmanlık şirketi tarafından denetlenen ve 
Uluslararası JORC standardına göre düzenlenen sonuçları da 
kamuoyuyla paylaştı.
2014 yılı içerisinde şirket tarafından 56.498 metre karotlu 
sondaj çalışması gerçekleştirildiği açıklanırken diğer jeolojik 
çalışmaların sonucunda alınan numunelerin analizlerinin de 
global bir mineral analiz şirketinin laboratuvarlarında yapıl-
dığı belirtildi.
Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde devam 

etti: “31.12.2014 tarihi itibariyle görünür, muhtemel ve müm-
kün kaynaklar toplamı 13,4 milyon ons, rezervlerimiz ise 4,2 
milyon ons olarak hesaplanmıştır.
2013 yılı sonu itibariyle kaynaklarımız 13,3 milyon ons rezerv-
lerimiz ise 3,5 milyon onstu. 2014 yılı içerisinde 317.000 
onsluk üretim yapılmıştır. Yapılan üretim miktarı dikkate 
alındığında rezervlerimizdeki yıllık artış oranı % 28'e tekabül 
etmektedir. 
2012 yılı Haziran ayından itibaren yürürlükte olan kamu 
arazilerinin kullanımıyla ilgili izin yönetmeliği nedeniyle 
hem kaynak hem de rezerv bölgelerinde görünür ve muh-
temel kategoriye dönüşüm için yeterli sondaj yapma imkânı 
bulunamamıştır. Ayrıca, 2014 yılı içinde altın fiyatındaki deği-
şimlerin etkisiyle kaynak ve rezerv başabaş tenör değerleri 
yükselmiştir. Bu olumsuz ortama rağmen Şirketimizin jeoloji 
ve aramalar ekipleri çalışmalarına devam ederek, kaynak ve 
rezerv rakamlarını artırmayı başarmışlardır.” 

Ocak 2015

Bor Atıklarında Rubidyum Varlığı Tespit Edildi

Maden Çalışanlarına 
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılacak

Borun endüstriyel atıklarında, oldukça değerli bir element 
olan rubidyumun varlığı belirlendi. Dumlupınar Üniversitesi 
(DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Erdoğan başkanlığındaki bir grup 
bilim insanı, borun fabrikada işlendikten sonra ortaya çıkan 
endüstriyel atıklarında, dünya piyasalarında altından daha 
değerli olan gece görüş, tıbbi görüntüleme cihazları, fiber 
optik telekomünikasyon ve tıp alanında kullanılan rubidyum 
elementinin varlığını belirlediklerini açıkladılar. 
Yunus Erdoğan yaptığı açıklamada, bor atıklarında bulunan 
bazı elementlerin günümüzde büyük önem kazandığını 
belirterek, "Bor atıklarındaki rubidyumla ilgili çalışmaların 
dünyada bir örneği bulunmamaktadır. Bor atıklarından 
rubidyum üretilmesi çok önemli. Bir gram rubidyum 72, 1000 
gramı ise 72 bin dolar. Uluslararası veriler bunu göstermekte-
dir" diye konuştu. 
Bu elementin dünyada büyük öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bor madeninin 

türevlerinden olan 1 
ton borik asidin ulus-
lararası fiyatı 500 ile 
700 dolar arasındadır. 
Yani bir kilogram borik 
asit 0,5 ile 0,7 dolar 
arasında değişiyor. Bir 
kilogram rubidyum 
ise uluslararası piya-
salarda 72 bin dolar. 
Bizim bor atıklarında 
bulunan lityum, rubid-
yum ve rubidyumun 
özelliklerini taşıyan sezyum konusunda çalışmalarımız var. 
Lityum ve rubidyum konusu uygulamaya geçmiş, sezyum 
ile ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir. Bor atıklarında 
ortalama 1000 ppm’e yakın rubidyum bulunduğunu tespit 
ettik. Yani 1 ton atıkta 1000 gram rubidyum bulunuyor.” 

6 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre yer altı ve yer 
üstü kömür madenciliği yapan ve diğer maden üreticilerinden 
yer altı ocağı sahibi olan maden şirketleri ve gerçek kişiler, 
maden çalışanlarına zorunlu ferdi kaza sigortası yaptıracak. 
Alınan karara göre sigorta poliçesi üretim ve üretim hazırlığı 
faaliyetinde bulunan tesis personeli için düzenlenecek, diğer 

tesis personeli için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası yapılabilecek. 
Alınan Karar’a göre madencilik faaliyeti yapacak kişi ya da 
kuruluşların faaliyette bulunabilmek için ilgili kamu kurum-
larına yaptıkları ruhsat başvurularında sigorta poliçesi arana-
cak, sigorta poliçesi yaptırmadan veya yürürlükte bir sigorta 
poliçesi bulunmadan faaliyette bulunamayacak, faaliyetle-
rine devam edemeyecek. 

Şubat 2015

Şubat 2015
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Bakır Üreticisi Park Elektrik’in, Kardeş Şirket 
Silopi Elektrik ile Birleşmesinden Vazgeçildi

Anatolia Energy, Temrezli İçin Ön 
Fizibilite Çalışmasını Tamamladı

Perlit’e 100 Milyon Dolarlık Yatırım

Türkiye’nin Kömür İthalatı 2014’te Rekor Kırdı

Park Holding bünyesinde faaliyet gösteren Park Elektrik 
AŞ’nin, yine aynı Holding bünyesinde faaliyetlerine devam 
eden Silopi Elektrik Üretim AŞ ile devrolma yöntemiyle 
birleşme kararından vazgeçildiği öğrenildi. 1 Eylül 2014 ve 
11 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde 
Park Elektrik’in, Silopi Elektrik ile mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile 

birleşmesine ilişkin olarak Silopi Elektrik, 09 Şubat 2015 tarihli 
yazısıyla birleşme işleminden vazgeçtiğini açıkladı. İşlemden 
vazgeçilmesine neden olarak ise birleşmesi sürecinin planla-
nanın ötesinde uzamasının gösterildiği belirtildi.
Silopi Elektrik’in bundan sonraki süreçte halka arzla ilgili ince-
leme ve çalışmaların başlatılmasına karar verdiği açıklanan 
diğer bilgiler arasında… 

Anatolia Energy tarafından gerçekleştirilen ön fizibilite etüdü 
(ÖFE) sonucunda, Temrezli Uranyum Projesi’nin teknik olarak 
düşük riskli ve verimli bir proje olduğu sonucuna varıldı. 
ÖFE çalışmaları, Temrezli sahasından çıkarılacak uranyum 
bazlı solüsyonun, merkez üretim tesisinde işlenerek yılda 1,2 
milyon ton uranyum oksit (U3O8) üretilmesine dayanılarak 
yürütülürken, mevcut 5,2 milyon ton U3O8 kaynağı da hesap-
lamalarda baz alınan veriler arasında yer aldı.
ÖFE sonuçlarına göre, 12 yıl içerisinde 9,9 milyon lb (yaklaşık 
4500 ton) U3O8 üretilmesi beklenirken, bu operasyonun ger-
çekleştirilebilmesi için yaklaşık olarak 41 milyon dolar yatırım 
yapılması gerekiyor.

Anatolia Energy CEO’su Paul Cronin "ÖFE’nin tamamlan-
ması Anatolia Energy adına önemli bir kilometre taşıdır ve 
böylelikle şirketin kısa vadede, verimli bir uranyum üreticisi 
olması yolunda önemli bir aşama da kat edilmiş olunmak-
tadır. Önümüzdeki aylarda öncelikli hedefimiz, detaylı tesis 
dizaynının tamamlanması ve yerel tesis giderlerine göre 
proje sermayesinin belirlenerek sermaye gereksinimlerinin 
azaltılmaya çalışılmasıdır." şeklinde açıklama yaptı.
Bunların yanı sıra, Şubat ayı sonu ile birlikte ÇED raporunu 
teslim edecek olan Anatolia Energy, ellerindeki işletme 
ruhsatının, işletme iznine çevrilmesi üzerine çalışmalarda 
bulunacak. 

Çullas Group şirketlerinden Bergama Madencilik, Aliağa 
ve Akhisar’da 100 milyon dolar yatırım yaptıkları ve yapımı 
halen devam eden tesislerinde, bu yıl içinde perlit üretimine 
başlamayı hedefliyor.
Yaptıkları yatırımla ilgili bilgiler veren Çullas Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Çullas, dünyadaki 7,7 milyar tonluk 
perlit rezervinin 5,7 milyar tonluk kısmının yani % 74’ünün 
Türkiye’de bulunduğunu vurgulayarak son yıllarda özellikle 

AB ülkelerinin, perlitin modifiye edilerek daha performanslı 
ve daha değerli bir ham madde olması için çalışmalar yaptı-
ğını, kendilerinin de Ar-Ge departmanları bünyesinde buna 
paralel çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.
İzmir, Manisa, Çanakkale ve Ankara’da bulunan toplam 5.752 
hektar alana yayılmış olan 10 sahadan perlit elde eden firma, 
perlitleri şu anda Bergama ve Konya’daki tesislerinde işleye-
rek hem ham hem de son ürün olarak pazara sunuyor. 

Avrupa enerji pazarına hitap eden Montel-Foreks sitesinin 
McCloskey verilerine dayandırarak yayınladığı habere göre 
Türkiye’nin kömür ithalatı 2014 yılında % 12 artarak 29,8 
milyon tona ulaştı.
Kömür ithalatının büyük çoğunluğunu Rusya ve 
Kolombiya’dan gerçekleştiren Türkiye’nin kömür ithalatı 
rakamları geçen yılın son çeyreğinde ise çeyrek bazında 1,6 
milyon ton artarak 9 milyon ton seviyesine çıktı.
Bu verilere göre Türkiye’nin kömür ithalatı 2014 yılında rekor 
düzeye çıkmış oldu. 

Şubat 2015

Şubat 2015

Şubat 2015

Şubat 2015
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Madencilik Sektörü 2023 Hedefine 
Yeni Maden Kanunu ile Ulaşacak
Maden İhracatçıları Birliği’nden yapılan 
açıklamaya göre yeni maden kanunu, 
ülke ekonomisine yaptığı yaklaşık 5 
milyar dolar ihracat katkısı ile 15 milyar 
dolarlık 2023 hedefine ilerleyen Türk 
madencilik sektörünü sevindirdi. Birlik 
tarafından yapılan açıklamada, yeni 
kanunun sektörün gelişimini engelle-
yecek maddelerden arındırılarak çıka-
rıldığı, şimdi ise madencilik sektörünü 
durma noktasına getiren madencilik 
ruhsatı alma iznini Başbakanlığa bağ-
layan genelgenin de kaldırılmasının 
beklendiği belirtildi.
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini eko-
nomiye kazandıran madencilik sektörü 
için hayati önem taşıyan 6592 sayılı 
Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 
Şubat 2015 tarihinde kabul edilmişti. 
Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından onaylandı ve 18 Şubat 2015 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe 
giren bu kanun ile madencilik sektörü önünü net görme 
olanağına kavuştu.
6592 sayılı kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) 
ve TÜMMER’den oluşan sektör temsilcileri bir hafta yoğun 
bir lobi çalışması yürüttü. Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, TÜMMER Başkanı Raif 
Türk ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
M.Hikmet Çelikkol ile birlikte kanun tasarısında yer alan çok 
sayıda maddenin aynen yasalaşması halinde özelde maden-
cilik sektörüne genelde ise ülke ekonomisine çok büyük 
zarar vereceğini Ankara’da yetkililere anlattıklarını kaydetti. 
Kaya, gerek hükümet ve gerekse muhalefet komisyon üye-
lerini ziyaret ettiklerini mevcut kanun tasarısının değişikliğe 
uğramadan aynen çıkması halinde madencilik sektörünün 
mevcut bulunduğu durumdan kat ve kat geriye gideceğini, 
madencilik sektörünün 2008 krizinin gerisine düşeceğini, 
dünya ülkeleri arasında artık Türkiye madencilik sektörünün 
gerilerde kalacağını vurguladıklarını dile getirdi.
Maden kanununun komisyonda görüşülmesi sırasında 
madencilik sektörü temsilcileri başta Ege Maden İhracatçıları 
Birliği, TÜMMER, Madencilik Konseyi, Türkiye Madenciler 
Derneği, İç Anadolu Madenciler Derneği, Jeoloji ve Maden 
Mühendisleri Odaları ve TOBB Madencilik Konseyi tek 
yürek olmuş halinin ve madencilik sektörünün sorunlarının 
giderilmesi konusunda gerçekleştirdikleri birlikteliğin gerek 
hükümet, gerekse muhalefet komisyon üyeleri tarafından 

takdirle karşılandığını anlatan EMİB Başkanı Kaya, “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Halil Mazıcıoğlu 
ve hükümet adına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın 
Taner Yıldız Maden Kanunu ile ilgili önerilerimizi dikkate aldı-
lar; taleplerimizin tümü olmasa bile madencilik sektörü için 
hayati önemde olanları dikkate aldılar ve kanun maddelerini 
önerilerimize göre yeniden düzenlediler” dedi.
6592 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 
maden işletme ruhsatı için Başbakanlık izni alınması ile ilgili 
Başbakanlık genelgesinin yürürlükten kalkacağı konusunda 
sektör temsilcileri olarak izlenim edindiklerini anlatan 
Kaya, “Madencilik sektörü olarak, Başbakanlık Genelgesinin 
kaldırılmasını bir an önce bekliyoruz. Çünkü Başbakanlık 
Genelgesinin yürürlüğe girmesi ile madencilik sektörü durma 
noktasına gelmiştir, hatta bugün itibariyle doğaltaş ihracatı-
mızdaki yüzde 35 oranında gerileme, ihracat rakamlarımızın 
2008 Kriz dönemindeki rakamların da altına inme riski taşıdı-
ğını göstermektedir” şeklinde konuştu.
2023 yılı için 15 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen 
madencilik sektörü, 2023 hedefine yeni madencilik kanunu 
ile ulaşmayı hedefliyor. Madencilik sektörünün 2014 ihraca-
tının yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kaya şöyle 
konuştu: “Maden sektörünün 2023 ihracat hedefi olan 15 
milyar doları yakalayabilmesi için sektörümüze engel oluştu-
ran uygulamaların ortadan kaldırılması halinde hedeflerimize 
ulaşacağımız hususunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 
sektör olarak hedefimizi tutturmak adına elimizden geleni 
yapacağımıza söz veriyoruz” dedi. 

Şubat 2015
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Havliah Resources Güney Avustralya’nın 
En Yeni Madeninde Operasyona Başlıyor
Güney Avustralya Eyaleti Mineral Kaynaklar ve Enerji Bakanı 
Koutsantonis’in açıklamasına göre Havilah Resources, Güney 
Avustralya’nın en yeni madeni olan Portia Altın Madeni’nde 
operasyonlarına kısa süre içerisinde başlayacak. Şirket, ope-
rasyonun başlayabilmesi için gerekli olan 1,95 milyon dolar 
değerindeki maden rehabilitasyon harcı için gerekli ödeneği 
sağlayarak çalışmaların önünü açtı.  Broken Hill’de bulunan 
ve 50.000 ons altın rezervine sahip olan Portia madeninde 

açık ocak madenciliği ile üretim yapılacak.  
Koutsantonis konuyla alakalı olarak; “Havliah Resources, 
çalışmalara başlayabilmesi için geçtiğimiz yılın Ekim ayında 
belirlenen koşulların tümünü kısa süre içerisinde yerine 
getirdi. Şirket önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 50 per-
sonellik kampını kurarak sahada çalışmalara başlayacak. 
Dekapaj ve diğer madencilik işleri ise ancak Mart ortası gibi 
başlayabilecek” şeklinde açıklamada bulundu. 

Şubat 2015

Norveçli Yara, Etiyopya’da Potas Üretecek
Norveçli Yara International, yaptığı araştırma çalışmaları son-
rasında, Etiyopya’nın Danakil bölgesindeki potas potansiye-
lini onayladı. Şirketin yaptığı fizibilite çalışmaları sonunda, 
Danakil rezervinden yıllık 600.000 ton olmak üzere toplamda 
23 yıl boyunca potas sülfatı (SOP) üretimi yapılabileceği 
sonucuna varıldı. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde madencilik 
çalışmalarına başlamayı düşünen Yara, bu aşamada projenin 
geliştirilebilmesi için ortak arayışına girdi. 
Rezervi çözelti madenciliği teknolojisi ile çıkarmayı planlayan 
şirket, üretilecek olan çözeltiyi ise yüksek güneş ışıması ile 
buharlaştırılacak. Toplanan tuzlar işleme tâbi tutularak SOP 
tekrardan kristallendirilecek. Elde edilen tüm ürün, 790 km 

uzaklıkta bulunan, Cibuti’nin Tadjoura şehrinde toplanarak 
dağıtım için limana gönderilecek. Projenin toplam maliyeti 
740 milyon dolar olarak ön görülüyor. 
Yara, proje için Etiyopya hükümetinden tam destek aldı. 
Bu bağlamda sahaya iletilmek üzere 130 kilometre uzunlu-
ğunda elektrik hattı ve operasyonda kullanılmak üzere yeni 
bir yol devlet tarafından döşenecek.
Bölgede ayrıca Allana Potash şirketinin de geliştirmekte 
olduğu bir diğer potas projesi mevcut. 2013 yılında tamamla-
nan fizibilite çalışmalarına göre yıllık 1 milyon ton kapasiteye 
sahip olacak projede çözelti madenciliği ve güneş ışıması yön-
temleri ile benzer bir potas ürününün üretimi yapılacak.  

Şubat 2015

Asteroid Madenciliğinde Mikrobiyal Çözüm
Asteroid madenciliği firması Deep Space Industries (DSI), dünya 
dışında bulunan kaya parçalarındaki değerli kaynakların biyo-
mühendislik ürünü olan mikroplar enjekte edilerek işlenebil-
mesi için fizibilite çalışmalarını yürütüyor.
CubeSatBilim insanları, dünyanın yakınında bulunan aste-
roidlere ulaşabilmek amacıyla “Mothership” adını verdikleri 
küçük bir insansız uzay aracı konsepti üzerinde çalışıyorlar. 
Mothership’in görevi uzaya küçük “CubeSat”ları (1 kg'dan az 
küçük nano uydular) taşımak olacak. Bunlar ise asteroid üzerine 
yerleştikten sonra etrafını sarmalayarak gerekli çalışmaların 
yapılmasını sağlayacak.
Bakteri yüklü düşük sıcaklıkta bir sıvı taşıyacak olan CubeSatlar, 
asteroidin içine bu sıvıyı enjekte ederek, sıvının asteroid içe-
risindeki çatlaklara ve boşluklara nüfuz etmesini sağlayacak. 
Belirli bir zaman geçtikten sonra, genetik mühendisliğince 
yüksek verimlilikte metal işleme özelliği kazandırılmış mikroplar, 
asteroid içerisindeki zararlı bileşikleri parçalayacaklar ve/veya 
kaynakları farklı bir kimyasal hale dönüştürerek çıkarılmasını 
kolaylaştıracaklar.
Biyomadencilik, yer altından çıkarılan bakırın işlenmesinde mik-
ropların kullanılması şeklinde günümüzde dünya üzerinde de 
uygulanmakta olan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin uzayda 
da işe yarayıp yaramayacağı tartışılıyor.
DSI çalışanları bu konuları daha da netleştirebilmek adına çalış-

malar yapıyor. Örneğin, araştırmacılar 11.000 civarında dünyaya 
yakın asteroidi (NEA) inceleyerek ne kadarının mikropların 
yaşayabilmesi için uygun sıcaklık ortamına sahip olduğunu sap-
tamaya çalışıyor.
Sonuçlara göre 2.800 adet NEA, -10°C ile 100°C arasındaki sıcak-
lıklarda olup uygun yaşam ortamına sahipken, bu 2.800 asteroi-
din 120 tanesi 15°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarıyla “istenilen” iç 
sıcaklığa sahip olarak kayıtlara geçti.
Sonraki aşamada ise metal işleyici mikropların, kaya çatlaklarının 
içerisindeki vakum ortamında yaşayabileceğinin ve metabolik 
faaliyetler gerçekleştireceğinin tespiti için çalışmalar yapılacak. 
DSI bu çalışmaların yapılabilmesi amacıyla yardım fonu tale-
binde bulundu.
Mothership’in araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere önü-
müzdeki 3 veya 4 yıl kadar ömrünün olduğunu belirten DSI yetki-
lileri, asteroid madenciliğinin faaliyete alınabilmesi için önlerinde 
daha 15 - 20 yıl kadar zaman olduğunu açıkladı. DSI mikrobiyal ön 
hazırlık olsun veya olmasın, uzay kayalarından su, metal ve diğer 
kaynakların çıkarılması konusunda kararlı gözüküyor.
Diğer taraftan, asteroid madenciliği konusunda çalışma 
yapan tek firma DSI değil. Arkasında milyarder bir destekçi 
ekip barındıran Planetary Resources da uzay kayalarından 
su, metal ve diğer kaynakların çıkarılması konusunda çalış-
malarını sürdürüyor. 

Şubat 2015
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Avustralya, Dubbo Zirconia Nadir 
Toprak Projesi İçin Son Adımlar Atılıyor

Newmont’un 2014 Yılı Faaliyet Raporu Açıklandı

Avustralyalı Madencilik 
Şirketinden Güneş Enerjisi Atılımı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaletinde yapılması 
planlanan ve nadir toprak elementleri (NTE) projesi olan 
Dubbo Zirconia’da, Plan Değerlendirme Komisyonu onayın 
da alınarak projenin uygulama safhasına iyice yaklaşılmış 
oldu. Alkane Resources’a ait olan Dubbo Zirconia projesinde 
son bir kaç şartın yerine getirilmesi ile birlikte şirket saha 
çalışmalarına başlayabilecek. Bu şartlar, bölgede bulunan 
pembe kuyruklu kurt kertenkelesinin, Taronga Batı Hayvanat 
Bahçesi’nin ve Fossil Hill’in, yapılacak madencilik faaliyetle-
rinden hava kalitesi, su kullanımı ve diğer açılardan olumsuz 
olarak etkilenmemesini kapsıyor.

Dubbo Zirconia projesi çerçevesinde toplamda 70 yıl veya daha 
uzun bir sürede, yıllık 1 milyon ton kapasitede, zirkonyum, niob-
yum, itriyum ve NTE’lerden oluşan cevherin üretilmesi öngö-
rülüyor. Alkane Resorces’ın hali hazırda 2008 yılından beri pilot 
olarak çalıştırdığı tesis sayesinde şirket, en uygun üretim metot-
ları ve cevher işleme konularında gelişme kaydetmiş durumda.
Şirket ayrıca Japon Shin Etsu Chemical Company’nin de dâhil 
olduğu potansiyel müşterilerle mutabakat anlaşması yaptı. 
Bu anlaşmaya göre Dubbo Zirconia projesinden elde edilen 
ürünlerin tümü Japonya’ya gönderilerek daha yüksek saf-
lıkta NTE oksitleri elde edilecek. 

2014 yılı sonu itibariyle açıklanan rakamlara göre dünya devi altın 
üreticisi ABD’li Newmont’un yıllık kârı, altın fiyatlarındaki düşüşün 
de etkisiyle beklenenden az çıktı. Şirketin bu yılki net karı 86 mil-
yon dolar olurken bu rakam bir önceki yıl 143 milyon dolar olarak 
açıklanmıştı. Bu yılki düşüşün en önemli sebepleri, tamamlana-
mayan operasyonlar ile birlikte şirketin sahip olduğu Penmont 
hisselerinin Ekim ayında gerçekleştirilen satışı olarak gözüküyor.
Dördüncü çeyrekte, şirket 2 milyar dolar gelir açıklarken 2013 yılı 
için bu rakam 2,2 milyar dolar şeklindeydi. Aynı şekilde şirketin 
2014 yılı toplam geliri 7,3 milyar dolar olarak açıklanırken, 2013 
yılı toplam gelir 8,4 milyar dolardı. Bu rakamlardaki azalmanın 
temel sebebi olarak altın ve bakır fiyatlarındaki düşüş gösterildi.

2013 yılına göre %7 daha düşük oranda, toplamda 1,43 mil-
yon ons altın satışı yapan Newmont, aynı zamanda 55,8 bin 
ton bakır satışı da gerçekleştirdi. Nevada’da bulunan Phoenix 
Bakır Projesinin de katkısı sayesinde 2014 yılı bakır üretimi bir 
önceki yıla göre %6 artarak 86.500 tona ulaşan Newmont’un 
Avustralya Boddington’da bulunan bakır madeninde ise 
planlananın aksine, Endonezya Batu Hijau madeninden daha 
az miktarda bakır üretimi gerçekleştirildi.
Şirketin 2015 yılı hedefi ise 4,6 milyon ile 4,9 milyon ons ara-
sında altın ve 130.000 ile 160.000 ton arasında bakır üretimi 
gerçekleştirebilmek olarak açıklandı. 

Avustralya’da madencilik faaliyetini sürdüren Sandfire Resources, 
şirketin DeGrussa bakır madeninin güneş enerjisinden yararlana-
bilmesi için önemli bir yatırım yaptı. Şirket, 10,6 MW güce sahip, 
Avustralya’nın en büyük şebekeden bağımsız güneş paneli siste-
minin bedeli yaklaşık olarak 40 milyon dolar olarak belirtildi.
DeGrussa geniş bakır sülfit yatağı ile birlikte altın ve gümüş 
oluşumlarına da sahip bir maden. Hem açık ocak hem de yer 
altı madenciliği yapılmakta olan madenin güneş enerjisi sis-
temi kurulumunu bir yenilenebilir enerji şirketi üstlenecek.
Sandfire CEO’su Karl Simich, yeni enerji sistemi projelerinin fayda-
larını; “Hâlihazırda yürütülmekte olan operasyonlarımızın verimlili-
ğine ve güvenliğine hiçbir kötü etkisi olmayan bu proje, CO2 emis-
yonunu azaltacak ve uzun vadede işletme maliyetimizi düşürecek. 
Yeni enerji sistemimizin kapasitesi orta ve uzun vadede enerji 
giderlerimizi azaltacak ve özellikle DeGrussa madeni ömrünün 
arttırılması takdirde bize çok faydası dokunacak.” şeklinde açıkladı.

Güneş enerjisi santrali, mevcut dizel istasyon ile birlikte eş zamanlı 
olarak çalışacak. 20 hektar alan üzerine konumlandırılacak panel-
ler 10,6 MW güç üretmek için kullanılacak. Sistem, kurulumunun 
tamamlanmasından sonra, madencilik sektöründe kullanılan, 
dünyanın en büyük, entegre ve şebekeden bağımsız güneş paneli 
sistemlerinden birisi olacak. Kurulacak güneş enerjisi santrali, 
sahada aktif olan 20 MW gücünde dizel güç istasyonu ile tamamen 
entegre bir şekilde çalışacak. 
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Centerra İçin Moğolistan’da Önemli Adım
Kanadalı altın madencisi Centerra Gold, Boroo madeni yakı-
nında bulunan, 1,6 milyon ons kapasiteli Gatsuurt Altın Projesi 
için Moğolistan idari makamlarından pozitif geri bildirimler 
aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Moğolistan için stratejik 
öneme sahip olan Gatsuurt Projesi’nde Moğolistan hükümeti-
nin %34’lük ortaklığı karşılığında gerekli düzenlemeler yapıla-
rak şirketin madeni faaliyete geçirebilmesinin önün açılacak.
En önemli madeni Kırgızistan Kumtor Altın Madeni olan 
Centerra Gold, Moğolistan’da aynı zamanda yaklaşık 10 yıldır 
Boroo Madeni’ni işletiyor. Bu madenden yaklaşık olarak 35 km 
kadar uzaklıkta kurulacak olan Gatsuurt Projesi için şirket ilk 

süreçte Boroo Madeni’nin alt yapısını kullanmayı planlıyor.
Projenin uygulamaya konulabilmesi için uzun zamandır 
Moğolistan hükümetinin nehir ve kaynakları kapsayan çevre 
kanunu ile ilgili düzenlemeleri yapmasını bekleyen şirketin 
aynı zamanda ülkenin önemli bir sembolü olan bu madenine, 
hem özelleştirilmesini istemeyen hem de bulunduğu çevrede 
yaban hayatına zarar vereceğini düşünen kesim tarafından 
olumlu bakılmıyor.
Gatsuurt’da yapılan 2013 yılı sonu araştırmalarına göre saha, 
2,9 g/t altın tenörlü 17,1 milyon ton rezerve sahip.  

Şubat 2015

Brezilyalı Vale, Demir Üretiminde Kendi Rekorunu Kırdı 

Tony Blair, Afrika’da 
Madencilik Sektörünün Önemi Hakkında Konuştu

Dünyanın en büyük ikinci demir üreticisi Vale, demir fiyatlarındaki 
büyük düşüşe rağmen 2014 yılında önemli üretim rakamlarına 
ulaştı. Demir üretiminde 2013 yılına kıyasla % 6,5 oranında artış 
sağlayarak, 2014’ün dördüncü çeyreğinde 82,97 milyon ton, 2014 
yılı toplamında ise 319,22 milyon ton rakamına ulaşarak, şirket 
kendi üretim rekorunu kırmış oldu.
Demir üretimiyle beraber, şirketin New Caledonia ve Brezilya’da 
açılan yeni madenlerinde üretilen Nikel miktarı da dördüncü 
çeyrekte %8,4, toplamda ise %5,7 artarak 275.000 tona ulaştı. 
Bunların yanı sıra bakır üretimi de 2013’e göre yıllık bazda %13, 

dördüncü çeyrek bazında ise %11 artış gösteren şirket sadece 
kömür üretiminde bir önceki yıla göre %1,4 düşüş yaşadı.
Vale önümüzdeki yıl içerisinde de kapasitesini arttırarak üretimde 
tam gaz devam edecek gibi duruyor. Şirket, Para bölgesindeki 
Carajas kompleksi içerisinde bulunan demir madenlerinin yıllık 
90 milyon ton kapasite artışını içeren çevre lisansını geçtiğimiz 
yaz elde etmişti.
Yaklaşık olarak 20 milyar dolar değerindeki projelerini 2016 
yılında yürürlüğe koymayı hedefleyen şirketin 2018 yılı planında 
ise 90 milyon ton demir cevheri üretimine ulaşmak yer alıyor. 

Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair, geçtiğimiz Salı günü, Güney 
Afrika’da konuşmacı olarak katıldığı Mining Indaba konferansında, 
madencilik endüstrisinin Afrika’nın geleceği için hayati bir rol oyna-
dığını aktardı. Madencilik alanında 7000 profesyonelin katıldığı 
konferansta Blair, cevher fiyatlarında önemli bir düşüş olduğunu 
ancak devlet ve özel sektörün ortaklaşa hareket etmesiyle beraber, 
Afrika’nın bu sorunun üstesinden gelebileceğini belirtti.
“Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Afrika büyük değişimler geçirecek. 
Ne tür sorunlar olursa olsun, Afrika’yı bir bütün olarak düşün-
düğümüzde, bundan 20 yıl öncesi ile bugün arasında inanılmaz 
büyüklükte bir değişim görüyoruz.” şeklinde konuşan Eski 
Başbakan, Afrika ülkelerinin ekonomik büyümede ilk on sırada 
yer aldığını belirtirken, ekonomik büyümenin % 5 seviyesine çık-
ması gerektiğini ve orta sınıfın ekonomik anlamda şu ankinin iki 
katına çıkması gerektiğini söyledi.
Afrika’daki bu ekonomik büyümenin hem gayrı safi milli hâsıla hem 
de sektör büyümesi düzeyinde bulunduğunu hatırlatan Blair, “Çin’in 
Afrika’da yaptığı yatırımlar muazzam bir düzeyde ve Birleşik Devletler 
Kalkınma Dairesi gibi uluslararası finans kuruluşları da, Afrika’da alt-
yapı üzerine yatırım yapmaya oldukça hevesliler.” şeklinde konuştu.

Blair konuşmasında ayrıca, bundan 10 yıl önce yayımlanan, Afrika’nın 
bağışçı - bağışlanan ilişkisinin bitmesinin gerektiğinin bahsedildiği 
bir raporu hatırlatarak, daha önceleri madencilik sektöründe anlaş-
malardan kaçınıldığı; bunun sebebi olarak ise devletlerin bu anlaş-
malarla daha fazla zenginleşmeye çalışırken yatırımcı şirketlerin 
altyapı, eğitim ve kalifiye insan yetiştirilmesinde direttiğini aktardı.
“Ben hem tarafsız görüşle hem de duygusal sebeplerle bir Afrika 
optimistiyim. Bence madencilik firmalarının, ülke altyapısının 
geliştirilmesi için açılan fonlardan yararlanabileceği çok önemli 
fırsatlar var.” diyen Blair konuşmasında yatırımcıların, yerel işlet-
melerin ve toplulukların nelere ihtiyacı olduğunun farkında 
olması gerektiğini ve devletin eğitim sisteminde reforma giderek 
seviyenin üste çıkarılması gerektiğini söyledi.
Afrika’da başarıya ulaşabilmesi için hem şirketlerin vergilerini 
düzgün bir şekilde ödemesi gerektiğini hem de devletin vergilen-
dirme sisteminin güvenilirliğini tasdik etmesi gerektiğinin altını 
çizen Blair, yeni bir döneme girdiğimiz şu zamanlarda, Afrika’nın 
ekonomik çeşitliliğe yönelmesi gerektiğini ve küresel ekonomide 
düşüş yaşandığı sıralarda bu çeşitlilik sayesinde Afrika ekonomisi-
nin ayakta kalmasının sağlanabileceğini vurguladı. 
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Tahoe Resources, 1,2 Milyar Dolar 
Bedelle Rio Alto Mining ile Birleşti 
Dün açıklanan satın alma yoluyla birleşme haberinin ardın-
dan Tahoe Resources ve Rio Alto Mining, yeni bir orta ölçekli 
değerli metal üretici şirketini oluşturmuş oldular. Yaklaşık 
1,2 milyar Kanada Doları olarak ön görülen bedelle gerçek-
leşen anlaşma kıstaslarına göre Rio Alto hisseleri, belirlenen 
değerlerde Tahoe hisselerine dönüşecek. Birleşme işleminin 
tamamlanmasının ardından Tahoe ve Rio Alto, oluşan yeni 
şirkette sırasıyla % 65 ve % 35 hisse sahibi olacaklar. 
Bundan sonraki süreçte Tahoe CEO’su Kevin MCArtur, kariye-
rine yönetim kurulu başkanı olarak devam edecekken, diğer 
taraftan Rio Alto CEO’su Alex Black, birleşen şirketlerin CEO’su 
olarak kalmaya devam edecek. Ron Clayton ise şirket COO’su 

olarak görev alacak. 
Rio Alto CEO’su Alex Black verdiği demeçte birleşme işleminin 
faydalarından şu şekilde bahsetti: 
“Escobal dünya standartlarında bir gümüş madeni ve biz bu 
birleşme işleminin mantıklı olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde 
düşük bütçe ile yüksek kazanç sağlamaya gelecekte de devam 
edeceğiz. Thaoe’nin dikkat çeken kar dağıtım politikasına ek 
olarak bu satın alma işlemi ile birlikte, gelişmiş nakit akışı sağ-
lama kabiliyeti kazanarak Amerika’da daha büyük ve çeşitli-
likte bir değerli metal üreticisi olacak ve hissedarlarımıza daha 
büyük kazançlar sağlayacağız.” 

Şubat 2015

Yeni Lider Tsipras, Yunan Maden 
Endüstrisine Yönelik Çalışmalarda Bulunacak
Yunan radikal sol ittifakı Syriza’nın seçim zaferinden sonra, par-
tinin başkanı ve Yunanistan’ın yeni lideri Aleksis Tsipras maden 
sektörünü de etkileyecek açıklamalarda bulundu.
Syriza, genel seçime Yunan Yeşil Parti’nin de desteğiyle girmişti. 
Dolayısıyla kazanılan zaferden sonra çevreci kesimlerin de talep 
ettiği isteklere yanıt vermesi herkes tarafından bekleniyordu. 
Syriza’nın yerel ajandasında bulunan planlar, çevreci kesimleri 
mutlu edecek gibi görünüyor. Öncelikle emisyonu düşürerek sür-
dürülebilir enerjiyi desteklemeyi planlayan Syriza, bununla ilgili 
olarak da eski ve hava kirliliğine yol açan santraller yerine yeni 
iki adet linyit kömür santrali açmayı planlıyor. Bununla birlikte, 

Tsipras dışarıya bağımlı olduğu petrol kullanımı yerine daha çev-
reci yöntemler uygulayarak ülke sınırları içerisinde bulunan linyi-
tin kullanımını teşvik edeceklerini açıkladı. Bu da Yunanistan’da 
linyit madenlerinde daha da fazla bir hareketlenme olacağının 
sinyalini veriyor.
Diğer taraftan Tsipras, Halkidiki’de bulunan altın madeninin 
çevreye büyük ölçüde zarar verdiğini iddia ederek bu madenin 
kapatılacağı vaadinde bulundu. Seçimden önceki demeçlerinde 
de Halkidiki halkının bu madenden duyduğu rahatsızlığı belirten 
Tsipras, seçimi kazandıkları takdirde ruhsatların iptali için çalışa-
cağını belirtmişti. 

Şubat 2015

Anglo American’ın 
Bakır Madenlerine Codelco İlgisi 
Anglo American’ın şirket politikası gereği az getirili madenleri elin-
den çıkartmak istemesi üzerine, dünyanın en büyük bakır üreticisi 
olan Şilili Codelco’nun, Anglo’nun Şili’deki madenlerini satın alma 
girişimine başlayacağı söyleniyor. Şili’de bulunan ve toplam değeri 
1 milyar doları bulan, en az üç bakır madeni ve bir izabe tesisini yıl 
ortasında boşaltması beklenen Anglo’nun, satış işlemlerinin ger-
çekleştirilmesi için Goldman Sachs Grooup Inc. ve Morgan Stanley’i 
görevlendireceği tahmin ediliyor. Şili’nin yerel gazetesi La Tereca, 
Anglo’nun öncelikle Mantos Blancos ve Mantoverde madenlerini, 
ardından El Soldado madeninin %50,1 hissesini ve Chagres izabe 
tesisini satacağını öne sürdü. Şirket, daha büyük ölçekteki Los 
Bronces ve Collahuasi madenlerini ise elinde tutmayı planlıyor.
Diğer taraftan, yakın zamanda ilk izabe tesisini kuran ve izabe tesisi 
sayısını arttırmak isteyen Codelco, yeni başladığı bu çalışma ala-

nında da büyümeyi hedefliyor. 
Bu bağlamda Chagres, şirke-
tin hedefleri doğrultusunda 
uygun bir seçenek olarak 
gözüküyor. 
Anglo American genel müdürü 
Mark Cutifani, şirketin başına 
geçtiği Nisan ayından beri 
şirketin gelirini 2016 yılına 
kadar %15 arttırma hedefini 
koymuştu. Bu doğrultuda ise 
şirketin düşük kazançlı maden-
lerinin satılması planlanıyor. 
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Türkiye'den Bir İlk 
Daha: Akıllı Telefon Uygulaması!
Daima ilklere imza atan Madencilik Türkiye, sektörel yayıncılığa 
bir yenilik daha getirdi. Dergi ekibi tarafından geliştirilen Android 
uygulama, başta Madencilik Türkiye dergisi olmak üzere şirke-
tin diğer yayınlarına ve sektörel haberlere kolay erişim sağlıyor.
Zengin ve özgün içerikleriyle Madencilik Türkiye, Tünel 
Teknolojisi, Mining Turkey Magazine ve MT Bilimsel dergileri-
nin PDF formatında okunabildiği uygulama, sektörel anlamda 
Türkiye’deki “ilk” akıllı telefon uygulaması olarak hizmete girdi.
“Madencilik Türkiye - MAYEB” ismi ile ulaşılabilen uygulama, 
firma tanıtımlarının yer aldığı “MT Firma Rehberi”ni de her an 
kullanıcıların elinin altında bulundurarak rehberde yer alan 
firmaları ve firmalara ait bilgileri kullanıcılarının cebine taşıyor.
Uygulamada yer alan haberler, dergilerde bulunan yazılar gibi 
içerikler sosyal medyada tek hareketle anında paylaşılabiliyor, 
e-posta ve anlık mesajlaşma gibi yöntemlerle istenilen kişiye 
kolaylıkla iletilebiliyor.

Uygulamada kullanıcılar bil-
dirimleri yöneterek, sadece 
ilgilendikleri konularda telefon-
larına bildirim gelmesini sağla-
yabiliyorlar. Madencilik Türkiye 
dergisi ücretli aboneleri, “Abone 
Girişi” özelliği sayesinde abone 
oldukları yayınlarla ilgili abone-
liklerinden uygulama üzerinde 
de faydalanabiliyorlar.
Şu an için Android işletim sistemi 
bulunan telefonlarda kullanı-
lan uygulamanın önümüzdeki 
dönemlerde IOS versiyonunun 
da üretilmesi planlanıyor. 

Atlas Copco, Sürdürülebilir Makine 
Şirketi Sıralamasında Zirvede
Sürdürülebilir verimlilik çözümlerinin önde gelen tedarikçisi 
Atlas Copco; 22 Ocak 2015 tarihinde, yıllık Global 100 liste-
sinde dünyanın en sürdürülebilir şirketlerinden biri ilan edildi.
Davos, İsviçre’deki Dünya Ekonomi Forumu’nda sunulan liste, 
daha az kaynak kullanırken verimliliği artırdığı kanıtlanan şir-
ketleri sıralıyor. Geçen yıl genel kategoride 46. sırada bulunan 
Atlas Copco bu yıl 23. sıraya yükselirken makine sektöründe ilk 
sırada yer aldı. Atlas Copco’nun adı, bu listede 9. kez yer almış 
oldu.
Atlas Copco Kurumsal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Mala 
Chakraborti, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Çevre üze-
rinde minimum etkisi olan, enerji verimliliği sağlayan, güvenli 
ve ergonomik ürün ve hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. 
Müşteri verimliliğini güçlendirmek ve paydaşlarımız için değer 
yaratmak amacıyla sürdürülebilirliğe odaklanmağa devam 
edeceğiz.”
Atlas Copco sürdürülebilirlik hedeflerini; 2010 ile 2020 yılları 
arasında müşterilerinin verimliliğini en az % 20 artırmak, kar-
bondioksit salınımını azaltmak, yolsuzluğu ortadan kaldırmak 
için etkin şekilde çalışmak ve ihtiyacı olan ülkelerde temiz 
içme suyuna erişimi desteklemek olarak belirtiyor.
Global 100 listesi olarak da bilinen Dünyanın En Sürdürülebilir 
Global 100 Kurumu indeksi, Dünya Ekonomi Forumu’nda her 
yıl sunulmakta. Listede, güvenlik performansı ve enerji ile 
su tüketimine ilişkin gelirler gibi sürdürülebilir göstergeler 
yönünden küresel olarak ölçülen halka açık 4609 şirket değer-
lendirilmekte. Daha fazla bilgi için global100.org adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 

http://goo.gl/ut9Bxh



Atlas Copco, Sürdürülebilir Makine 
Şirketi Sıralamasında Zirvede
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Türkiye 1. Tarihi Madenler Konferansı 
Trabzon’da Gerçekleştirilecek

Medya Sponsorları Madencilik Türkiye, Mining Turkey, Tünel 
Teknolojisi ve MT Bilimsel dergileri olan ve Türk madencilik 
ve tünelcilik bilimi açısından büyük önem arz eden 1. Türkiye 
Tarihi Madenler Konferansı, 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde 
Trabzon’da gerçekleştirilecek.
Madencilik tarihi ve tarihi madenlerin korunması konularında 
çalışan araştırmacılar için bir platform olmayı amaçlayan 
konferansın konuları; “Tarihte Maden ve Tünel Mühendisliği”, 
“Tarihi Maden ve Tünellerin Korunması” olarak iki ana başlık 
altında toplanacak.
Resmi dili Türkçe olarak belirlenen konferansa katılımcılar 
ücretsiz olarak dâhil olabilecekler. Sunumların yanında katı-
lımcıların ücretli olarak katılabilecekleri Dünya Madenciler 
Günü kutlamaları ve Trabzon-Gümüşhane şehirlerinde gezi ve 
teknik turlar düzenlenecek.
Konferans programı ve ilgili diğer bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:
Konferans Programı
3 Aralık 2015 - Tarihte Maden ve Tünel Mühendisliği
13:00 - 13:30 Açılış Seremonisi

13:30 - 15:20 Sunumlar

15:20 - 15:40 Kahve Arası

15:40 - 17:30 Sunumlar

4 Aralık 2015 - Tarihi Maden ve Tünellerin Korunması
13:00-14:50 Sunumlar 

14:50-15:10 Kahve Arası

15:10-17:00 Sunumlar

17:00-18:00 Müzik Resitali ve Kapanış Seremonisi

18:00-23:00 Akşam Yemeği ve Dünya Madenciler Günü Kutlamaları

5 Aralık 2015
Trabzon ve Gümüşhane şehirlerinde gezi ve teknik turlar

Organizasyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü,

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği Tarihi Anıtlar Komisyonu,

Madencilik Türkiye dergisi,

Uluslararası Zemin Mekaniği ve Jeoteknik Mühendisliği Derneği Asya 

Kıtası Tarihi Eserleri Koruma Teknik Komitesi

Organizasyon Komitesi:

Prof. Dr. Ali Osman Yılmaz (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Guo Qinglin (Dunhuang Academy, Çin)

Dr. Zhang Jingke (Lanzhou University, Çin)

Onur Aydın (Madencilik Türkiye Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi, 

Türkiye)

Eren Komurlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Sener Aliyazicioglu (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Fatma Sinem Özkan (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Ali Osman Çakır (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Bildiri Kuralları
Konferans için gönderilen bildirilere İngilizce özet de 

eklenmelidir.

Bildiriler MT Bilimsel (Madencilik Türkiye Bilimsel Dergisi) özel 

sayısı ile ücretsiz erişime ve indirmeye açık olarak yayınlanacaktır. 

Derginin yazım kuralları için faydalanacağınız kılavuz belgeye 

www.mtbilimsel.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tam metin bildirilerine ek olarak İngilizce ve Türkçe özetler kitapçığı 

yayınlanacaktır.

Katılımcıların, özet ve tam metin bildirilerini aşağıda belirtilen elekt-

ronik posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

Dünya Madenciler günü ve gezi etkinliklerine yönelik ücretler 2. 

duyuru ile bildirilecektir.

Konferans facebook üzerinden takip edilebilmektedir (www.face-

book.com/chmt2015). 

Önemli Tarihler:
Özet Teslim Tarihi : 13 Mart 2015

Kabul Bildirimi : 27 Mart 2015

Tam Metin Teslim Tarihi : 5 Haziran 2015

Tam Metin Bildirimi : 24 Temmuz 2015

Revize Metin Teslim Tarihi : 4 Eylül 2015

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ayhan Kesimal (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Bahtiyar Ünver (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. C. Okay Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Chen Wenwu (Lanzhou University, Çin)

Prof. Dr. David Williams (The University of Queensland, Avustralya)

Prof. Dr. Eduardo A.G. Marques (Federal University of Vicosa, Brezilya)

Prof. Dr. Erkan Topal (Curtin University, Avustralya)

Prof. Dr. Ömer Aydan (University of the Ryukyus, Japonya)

Prof. Dr. Resat Ulusay (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Wang Xudong (Dunhuang Academy, Çin)

Prof. Dr. Yoshinori Iwasaki (Geo-Research Institute, Japan)

Doç. Dr. H. Aydın Bilgin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Bayram Ercikdi (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Guzin Gulsev Uyar (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Melih Genis (Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Mostafa Sharifzadeh (Curtin University, Avustralya)

Doç. Dr. Ferdi Cihangir (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. İbrahim Çavuşoğlu (Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye)

İletişim Bilgileri:
Eren Kömürlü (Doktora öğrencisi)

KTÜ Maden Mühendisli Bölümü 61080, Trabzon

e-posta: erenkomurlu@gmail.com; ekomurlu@ktu.edu.tr

Telefon : +90 462 377 42 97

Mobil : +90 554 412 72 98
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Atlas Copco ADS Conference 
2014 Antalya’da Gerçekleştirildi
Atlas Copco Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve dünyanın 
dört bir yanından bölüm müdürlerini, ürün müdürlerini ve 
satış mühendislerini bir araya getiren ADS Conference 2014, 
8-12 Aralık tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi.
ADS Conference katılımcıları, ziyaret ettikleri Tüprag 
Kışladağ altın madeninde çalışan Pit Viper 235 ve DM45 
makinaları da gözlemleme fırsatı buldular.
Konferansın ana amacı; uygulamaya yönelik, işe en uygun 
ADS yerüstü delici makinayı, çeşitli seçim kriterleri ve 
araçları kullanarak belirlemenin yanı sıra, ADS Blasthole 
ürün gamındaki yeni teknoloji ve değişiklikler hakkında 
bilgi paylaşımını sağlamaktı. Gerçekleştirilen etkinlikte 
aynı zamanda, madencilik uygulamalarında temel delme 
metodları ve kaya parçalanması konularına da değinilerek 
katılımcılar bilgilendirildi. 

METRANS Servis ve Bakım, 
ISO 9001 ve OHSAS 18001 Belgelerini Aldı
Endüstriyel pompalar ve tamamlayıcı ekipmanlar konusunda 
öncü firmalardan METRANS, akışkan transferinde kullanılan 
cihazların montajı, bakım onarımı ve teknik servisi konusunda TS 
EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Hizmetin 
kalitesini güvence altına almak için kurulan uluslararası yöne-
tim standartları serisi olan ISO (International Organization for 
Standardization) 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile 
Metrans Servis ve Bakım’ın her süreçte müşterilerinin beklenti 
ve gereksinimlerini karşılaması güvence altına alınmış oldu. İş 
görenlere emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan ve 
sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemi olan OHSAS (Occupational 
Health and Safety Management Systems) 18001:2007 ise, iş kazası 
ve meslek hastalıklarında azalma, dolayısıyla hizmet üretiminde 
verimlilik ve artış sağladı. 
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan METRANS Genel 
Müdürü Vedat Kirişçi şunları söyledi: 
“Türkiye ve çevre ülkelerde döner ekipmanların bakımı konu-
sunda kaliteli hizmet verebilmek için başvurduğumuz kalite ve 
güvenlik belgelerini almaya hak kazandık. Kalite Yönetim Sistemi 
çalışmaları öncesinde hedefimiz yenilikler yapmak, hizmet kali-
temizi arttırmak, yönetim sistemimizi geliştirmek ve buna bağlı 
olarak müşteri memnuniyetini arttırmak idi. Geldiğimiz noktada 
görüyoruz ki, bu bizim için daha başlangıç. Bu süreçte oluşturdu-
ğumuz Servis ve Bakım Modeli ile bu standartların ötesine geçip, 
performansımızı ve iş sonuçlarımızı sürekli geliştirmekteyiz. 
Planlı bakım sistemimiz, tesislere kesintisiz servis ve bakım hiz-
metini ekonomik şekilde sağlayarak müşteri memnuniyetini en 

üst seviyede tutmayı hedefliyor. Bu şekilde tüm işleyişin akışında 
olmasını, toplam bakım ve sahip olma maliyetinin azalmasını 
sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti indeksimiz, servis ve bakım 
çalışmaları alanında % 90’ın üzerinde. Şu an enerjimizin büyük 
kısmını servis ve bakım konusuna yönelttik. Bu alanda konusunda 
uzman bir danışman ile çalışıyoruz. 2013 yılında Dilovası’ndaki 
yeni tesisimize taşındık. Merkezi Bakım ve Yenileme Tesisi ola-
rak adlandırdığımız yeni tesisimizde daha geniş alana ve teknik 
olanağa sahibiz. Sunduğumuz hizmetler arasında arıza tespit ve 
raporlama, planlı bakım, kestirimci bakım, takip ve izleme, teknik 
iyileştirme, merkezde veya yerinde arızi bakım var. Pompalara ek 
olarak, buhar ve gaz türbini ile kompresörlerin servis ve bakımı 
konusunda da hizmet vermeye başladık. Bu konuda uluslararası 
stratejik işbirliklerimiz var. Amacımız Türkiye ve çevre ülkelerde 
döner ekipmanların bakımı konusunda lider olmak.” 



METRANS Servis ve Bakım, 
ISO 9001 ve OHSAS 18001 Belgelerini Aldı
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MT Bilimsel'in 7. Sayısı Yayınlandı
MT Bilimsel Dergisi’nin 7. sayısı yayınlandı. İlki Ocak 
2012’de çıkan 6 aylık akademik dergimizin Ocak 2015 
tarihli yeni sayısını, derginin web sitesi olan www.mtbilim-
sel.com üzerinden online olarak okuyabilirsiniz.
Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapan MT Bilimsel’in içe-
riğine “Yer Altı Kaynakları” (başta madenler olmak üzere 
petrol, doğalgaz, jeotermal vs) ile ilgili her konuda maka-
leler kabul edilmektedir. 
MT Bilimsel’in gelecek sayılarında yayınlanmasını istediği-
niz bilimsel eserlerinizi, yazım kurallarımıza uygun olarak 
hazırlayarak lütfen Baş Editör Prof. Dr. C. Okay Aksoy’a 
(o.aksoy@mtbilimsel.com) ve Madencilik Türkiye Dergisi 
Temsilcisi Onur Aydın’a (onur@mtbilimsel.com) eş zamanlı 
olarak gönderebilirsiniz. 

Madencilik ve yer 
bilimleri alanında aka-
demik camiaya hizmet 
vermek amacıyla 2012 
yılı başında yayına 
alınan ‘MT Bilimsel’in 
ULAKBİM Ulusal Veri 
Tabanlarında indeks-
lenmesi için de çalış-
malarımız sürmektedir. 
İndekslenme süreci 
tamamlandığında web 
sitemizde duyuru 
yapılacaktır. 

Türkiye’de Madenciliğe 
Yeni Bir Soluk: MINING EXPO 2015

Günden güne gelişim gösteren 
ve hızla büyüyen Madencilik 
sektörüne hız kazandıracak yeni 
bir fuar Türkiye’yle buluşuyor. 
Demos Fuarcılık tarafından 
organize edilen ve Madencilik 
Türkiye dergisinin basın spon-

soru olduğu MINING EXPO TURKEY, (Madencilik Teknolojileri 
Ekipmanları ve İş Makinaları Fuarı) 27 – 28 – 29 Ağustos 2015 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak.
Türkiye Madenciler Derneği ile birlikte organize edilen 

MINING EXPO, yurt içi ve yurt dışından sektörün öncü firma-
larını bir araya getiriyor. Yer altı kaynakları ve maden yatakları 
bakımından zengin olan ülkemizde, bu kaynakların yeryü-
züne çıkarılması ve işlenmesi aşamasında faaliyet gösteren 
firmalar, fuara büyük ilgi gösteriyorlar.
3 gün boyunca sürecek organizasyonda ayrıca Türkiye Madenciler 
Derneği’nin öncülüğünde sektörün önde gelen temsilcileri ve 
akademisyenlerinin konuşacağı seminer de düzenlenecek. 

Detaylı bilgi ve katılım için: 
www.demosfuar.com.tr

Türkiye'nin genç ve dinamik sondaj tedarikçisi Kayen 
Sondaj tarafından 17-18 Mart 2015 tarihlerinde sondaj tek-
nolojileri semineri gerçekleştirilecek. İlgili firmaların yurt 
dışından gelecek teknik uzmanları tarafından sondaj dün-
yasındaki son yeniliklerin anlatılacağı seminerde, karotlu 
sondaj ekipmanları ve çamur katkılarına ilişkin temel eği-
timler verilecek. 
Seminere katılım için kayıt yaptırılması zorunlu olup 
detaylar www.kayensondaj.com’da yer almaktadır. 

Türkiye yetkili distribütörlüğünü 
Kayen Sondaj’ın yaptığı BAROID IDP 
Avrupa organizasyonu CEBO Holland 
tarafından, 1-5 Haziran 2015 tarihleri 
arasında, Hollanda’nın Leiden ken-
tinde 5 günlük temel sondaj çamuru 
eğitimi düzenlenecek.
Karotlu sondaj, su sondajı ve jeoter-
mal sondaj alanlarında düzenlene-
cek eğitimler laboratuvar uygulama-
ları ile desteklenecek ve katılımcıların derste öğrendiklerini 
laboratuvar ortamında uygulamalarına imkân sağlanacak.
Eğitim için son başvuru tarihi 15 Nisan 2015 olarak belir-
lenirken eğitimin detayları için Kayen Sondaj ile iletişime 
geçebilir.  

Kayen Sondaj, Atlas Copco, BAROID IDP’den 
Ankara ve Hollanda’da Temel Sondaj Eğitimi

Yer Altı Kaynakları Derg�s� | Journal of Underground Resources

Year:4 | Number:7 | January 2015
Yıl:4 | Sayı:7 | Ocak 2015 ISSN: 2146-9431

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

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

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

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

SİZİN İÇİN 
KOLAY OLAN. 
İÇ TÜPE DAHA 
KOLAYDIR.

RIDGID.COM.TR | vEYA SATIş TEMSİLCİLERİMİZLE İRTİBATA GEÇİNİZÜRÜN DEMOSU TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN
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2015 Atık Yönetimi Sempozyumu 

2. Jeotermal ve Barajlar & HES Fuarları

2015 Atık Yönetimi Sempozyumu, 26-29 Ocak 2015 tarih-
leri arasında Antalya Belek’te gerçekleştirildi. Maden atık-
larının yönetiminin ülkemizde nasıl ve ne şekilde gerçek-
leştirildiği, alınan önlemlerin dünya standartlarına oranla 
ne durumda olduğu, maden atıklarının alternatif kullanım 
potansiyellerine dair çalışmalar ve ülkemizde uygulanan 
geçirimsizlik sistemlerine ait teknik bilgiler sektör temsil-
cileri ve akademisyenler tarafından iki güne yayılan çeşitli 
sunumlar ile katılımcılar ile paylaşıldı.

Sempozyum kapsamında yer verilen ve Altın Madencileri Derneği 
Genel Koordinatör Dr. Muhterem Köse tarafından başkanlığı yürü-
tülen ilk günkü “Maden Atıklarının Yönetimi” oturumu kapsamında 
“Maden Atıklarına Yönelik ÇED Uygulamaları”, “Şlam Havuzlarının 
Mevcut Durumu, Özellikleri ve Değerlendirilmesi ile Bu Konuda 
Yürütülmekte Olan Faaliyetler”, “Maden Atığı Düzenli Depolama 
Tesislerinin Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve 
Projelerin Uygulanması Sırasında Yapılması Gereken Analizler” 
ve “Maden Atığı Düzenli Depolama Tesislerinin İnşaasında 
Geosentetiklerin Kullanımı” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. 

Yrd. Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün’ün başkanlığında yürütülen ikinci 
günkü Maden Atıkları Oturumunda ise “Mermer Atıklarının 
Fındık Tarımında Kullanılması” ve “Sondaj Çamurlarının Bertarafı 
ve Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı çalışmalar sunuldu. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı Maden Atıkları Şube Müdürü Ayhan Şeref ve çalışma 

arkadaşlarının desteği ile düzenlenen maden oturumlarına sek-
tör temsilcileri, akademisyenler ve sektöre hizmet veren danış-
man firmalardan yüksek oranda katılım sağlandığı görüldü.

Sempozyumda; maden atıklarının, dünya uygulamalarında imalat 
sanayi atıklarının yönetimi ile ilgili mevzuat kapsamı dışında tutula-
rak, özel yasal düzenlemelerle yönetilmekte olduğu, bu bağlamda 
AB müktesebatında maden atıklarının “Çerçeve Atık Yönetimi 
Direktifi” kapsamı dışında tutulduğu ve yönetimi özel bir “Maden 
Atıkları Direktifi -Directive 2006/21/EC” mevzuatı kapsamında yürü-
tülmekte olduğu, ülkemiz mevzuatında da maden atıklarının, 2008 
tarihli “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamı 
dışında bırakıldığı, paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. 

Sempozyum aracılığı ile, sektör temsilcileri tarafından 
hazırlanmakta olan “Maden Atıklarının Yönetimine İlişkin 
Yönetmelik”le ilgili görüşlerin, bir kez daha Bakanlık yetki-
lilerine aktarılması imkanı da yakalandı. 

2. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ile eş zamanlı 
olarak düzenlenen 2. Baraj ve Hes Teknolojileri Fuarı, 22 - 24 Ocak 
2015 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. 3 gün süren fuarları yaklaşık 2.200 kişi ziyaret eder-
ken fuarın resmi açılışını ve açılış konuşmasını, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Kırşehir Belediye Başkanı ve 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci yaptı.

Ankara’da ikincisi gerçekleştirilen Jeotermal Fuarı’nda enerji 
şirketlerinin yanı sıra enerji santrallerine ve jeotermalin kul-
lanıldığı diğer alanlara ekipman üreten 50 kadar firma, ürün 
ve hizmet tanıtımlarını gerçekleştirme imkanı bulurken, jeo-
termal enerji ve entegre kullanımı üzerine yatırım yapmayı 
düşünen girişimciler, jeotermal saha kullanım ruhsatı almış 

kurumlar, mevcut yatırımcılar ve sektör temsilcileri fuarda bir 
araya geldi.

Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Teknolojileri 
Konferansı da ziyaretçiler tarafından yakından takip edildi. 

Jeotermal Fuarı’na aynı anda gerçekleştirilen 2. Baraj ve Hes 
Teknolojileri Fuarı’nda ise hidroelektirk santrallerin kurulmasında 
kullanılan çok sayıda vana, sondaj, boru, vinç, konstrüksiyon, elektrik, 
elektronik, projelendirme ve anahtar teslim iş bitirme firması katıldı. 
Enerji sektörü içinde önemli bir yer tutan HES'ler ile sulama amaçlı 
baraj, gölet ve su iletim hatlarının projelendirilmesi, inşaatı ve işletil-
mesi aşamalarında kullanılan teknolojiler ve hizmet ekipmanlarındaki 
son gelişmeler de fuarda sergilenenler arasındaydı. 

Etkinlik Değerlendirmeleri
www.madencilik-turkiye.com
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Jeoloji Mühendisleri Odası,
Madencilik Sektörünün Sorunları Çalıştayı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) tarafından düzenlenen, Madencilik 
ve Madencilik Sektöründe Yaşanan Sorunlar Çalıştayı, 16-17 Ocak 
2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. İki gün devam eden ve 
oluşturulan dört grup ile çalışmalar yürütülerek bir sektör raporunun 
ortaya çıkarılmasının hedeflendiği Çalıştay’da, JMO Başkanı Hüseyin 
Alan, DevMadenSen Başkanı Tayfun Görgün, CHP Milletvekilleri 
Osman Aydın ve Kemal Değirmendereli, MHP Milletvekili Erkan 
Akça, MİGEM Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Erdoğan ve Soma 
Faciası’ndan sağ kurtulan madenci Nihat Çelik’in açılış konuşmalarıyla 
başladı. 

Açılış konuşmaları genelinde jeoloji mühendislerinin madencilik sek-
töründeki önemine vurgu yapılırken, 2014 yılının sektör için “kara” bir 
yıl olmasından yola çıkılarak üzerinde durulan genel konu iş güvenliği 
ve maden kazaları oldu. Açılış konuşmalarında ayrıca Çalıştay konusu 
kapsamında sektörün en önemli güncel sorununun 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi olduğunun altı çizilerek, şu an TBMM’de 
görüşülmekte olan Maden Kanunu’nda gerçekleştirilmesi planlanan 
değişikliklere değinildi ve endişeler dile getirildi.  

Açılış konuşmalarının ardından dört başlık altında toplanan gruplar 
çalışmalarını yürütürken grup başlıkları şu şekilde oldu:

1. Çalışma Grubu: Madencilik Sektöründe Jeoloji Mühendisinin İşlevi 
ve Rolü

2. Çalışma Grubu: Maden Kanunu ve Mevzuatından Kaynaklanan 
Sorunlar

3.. Çalışma Grubu: Madencilik ve Çevre

4. Çalışma Grubu: Madencilik Sektöründe Sağlık, Güvenlik ve 
Çalışanların Sorunları

Genel olarak JMO üyelerinin ve bazı sektör temsilcilerini oldukça ilgi 
gösterdiği görülen ve sektörün alanında yetkin isimlerinin bir araya 
geldiği Çalıştay sonucunda oluşturulacak raporun, kısa süre içerisinde 
kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor. 



    Sizlere filtrasyonda en iyi hizmeti verebilmek adına 34 yıllık üretim 
              deneyimimizi Alman teknolojisi ile birleştirdik.Firmamız  Alman SAATI      
    Deutschland GMBH firmasının Türkiye genel distribütörüdür.

    Değişmez prensiplerimiz; daima kaliteli,sorunsuz imalat hizmeti,
    zamanında teslimat ve uygun fiyat olmuştur.

    Filtre pres plakası ve aksesuarları satışımızda bulunmaktadır.

Merkez     :  Tem Yolu Mahmutbey Mah.
                İstoç Tic.Merk.34.Ada                   
          No:75  Bağcılar / İSTANBUL
Tel.    :  0212 659 88 40
Faks   :   0212 659 88 43

Fabrika    :   Hadımköy,Atatürk Sanayi
                                 Bölgesi Sırtyolu Mevkii
                    Arnavutköy / İSTANBUL
Tel.    :   0212 771 27 07
Faks   :  0212 771 38 85

www.suzerteks.com.tr          info@suzerteks.com.tr

        “ Filtrasyonda 34 Yıllık Güvence ”
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ETKB - Güney Afrika 
Kömür Madenciliği - Yer Altı Madenciliğinde 
İletişim ve Personel Takip Sistemleri Semineri
Güney Afrika Kömür Madenciliği ve Yeraltı Madenciliğinde 
İletişim ve Personel Takip Sistemleri Semineri T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 29 Ocak 2015 tarihinde, 
Ankara’da gerçekleştirildi. İki oturum halinde düzenlenen 
seminerin ilk oturumunda “Güney Afrika Kömür Madenciliği” 
hakkında bilgiler verilirken, ikinci oturumda ABD’den canlı 
bağlantı ile ‘Webinar’ sistemiyle yapılan sunumlarda “Yer Altı 
Madenciliğinde İletişim ve Personel Takip Sistemleri” hakkında 
detaylı bilgiler aktarıldı. 

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı’nın da katılımı ile gerçek-
leştirilen seminerde açılış konuşması Dr. R. Güner Gürtunca tarafından 
yapıldı. Seminerin ilk oturumu olan “Güney Afrika Kömür Madenciliği” 
konusunu, seminere Güney Afrika’dan katılan Kobus van Zyl aktardı. 
Zyl bu oturumla alakalı olarak Güney Afrika’da madencilik ve özellikle 
havalandırma sistemleri odaklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun 
ilk bölümünde Güney Afrika maden endüstrisi hakkında genel bilgiler 
yer alırken Zyl, madencilik sektörünün Güney Afrika’da GSMH’nin % 
4,9’unu oluşturduğunu belirterek madenciliğin ülke ekonomisindeki 
önemini vurguladı. Madencilik sektörünün ekonomik getirisinin 20 
milyar TL’ye tekabül ettiğini ve yaklaşık olarak 75.000 maden işçisinin 
ülkede çalıştığını aktardı. Zyl, Türkiye’de gerek madencilik sektöründe 
gerekse diğer sektörlerde iş güvenliği sisteminin tamamen oturtulma-
sının zorlu bir süreç olacağını, Güney Afrika’da bu sistemin yerleşmesi-
nin 15 yıllarını aldığını sözlerine ekledi.

Zyl sunumunda, kömür madenlerinde havalandırmanın önemini 
vurgulamak amacıyla Pike River maden kazası örneğini verdi. Bu 
kaza 2010 yılında Greymouth, Yeni Zelanda’da, Pike River kömür 
madeninde gerçekleşmişti. Madende oluşan grizu patlaması sonu-
cunda madende bulunan 31 kişi hayatını kaybetmişti. Zyl kazanın 
oluşma sebebinin, maden müdürünün, kendisine sorumlu merci-
lerden gelen uyarı yazılarına aldırış etmeyip gereken önlemlerin 
alınmaması olduğunu öne sürdü. Yapılan uyarılara göre Pike River 
madeninde havalandırma sisteminin yetersiz olduğunu söyleyen 
Zyl, yer altı kömür madenlerinde havalandırma sisteminin düzgün 
bir şekilde yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Güney 
Afrika’da havalandırmanın kömür madenindeki öneminin iyice 
anlaşılmasından sonra, 1993 yılından beri ülkede bu şekilde bir 
kazanın yaşanmadığının da altını çizdi. 

Bu noktadan sonra Zyl, havalandırma sisteminin faydalarını; 
yanabilir gazların patlamasının önlenmesi, sağlıklı çalışma ortamı 
yaratılması, solunabilir hava akışının sağlanması ve soluma 
yoluyla oluşabilecek iş hastalıklarının önlenmesi şeklinde özetledi. 
Havalandırma sisteminin maliyetinin yüksek olabileceğini de belir-
ten Zyl, “Ortalama ihtiyaçlarda bir havalandırma sistemine sahip 
madenin operasyon sırasındaki elektrik tüketiminin yaklaşık olarak 
%45’i kadarını havalandırma sistemi harcamaktadır.” örneğini verdi.

Zyl, bir madene kurulması planlanan havalandırma sistemi 
dizaynı için öncelikle sıcaklık, minimum ve maksimum hava akış 
hızları, CO oranı gibi parametrelerin dikkate alınması gerektiğini 
vurgularken, Gürtunca bu konuyla ilgili olarak, Günay Afrika 
madenciliğinde mevzuat gereği, bu kriterlerin belirli limitler 
içerisinde tutulduğu takdirde operasyonların yapılmasına izin 
verildiğini belirti.

Havalandırma sisteminin kurulmasına karar verilmesinden sonra 
kullanılacak fan seçimi için de çeşitli faktörlerin göz önünde bulun-
durulması gerektiğini söyleyen Zyl bunlara örnek olarak; kullanılan 
materyal, fan gücü karakteristiği, gürültü miktarı, kullanılan güç 
kaynağı, boyutu, yatırım harcamaları vs. gibi özellikleri sıraladı.

Tekrardan söz alan Gürtunca ise; “Havalandırma sistemi kendi 
başına çok önemli ve kapsamlı matematik bilgisi gerektiren bir 
bilim dalıdır. Mezun olmuş normal bir maden mühendisi bu 
konuya yeterince vakıf değildir. Gelişmiş ülkelerdeki madenlerin 
her birinde en az birer kaya mekaniği mühendisi ve havalandırma 
mühendisi bulundurulur.” şeklinde açıklama yaparak havalandır-
manın önemine dikkat çekti. Ayrıca şirket olarak fan seçiminin 
uzmanlara danışılmadan yapılmaması gerektiğini vurgulayan 
Gürtunca, aksi halde satıcı firmaların eksik veya yanlış tespitleri 
sonucunda, kullanılacak madende işe yaramayan bir fan seçi-
minin yapılabileceği ve harcanan paranın boşa gitmesine yol 
açılabileceğini belirtti.

Madenlerde sıcaklık kontrolü konusundan da bahseden Zyl, 
jeotermal gradyan, yüzey şartları, üretim ekipmanları (dizel 
veya elektrikli) ve çatlak sularının sıcaklık yükü oluşumunda en 
önemli etmenler olduğundan bahsetti. Bunların yanı sıra Zyl, 
ikincil sıcaklık yükü oluşturan etmenleri de; pompa istasyonları, 
yer altı fanları, elektrik istasyonları, diğer ekipmanlar ve konve-
yörler olarak sıraladı. 

Gürtunca da bu noktada, madenlerde yüksek sıcaklığın önemli 
bir risk faktörü olduğuna değindi. Yüksek sıcaklıklardaki çalışma 
ortamlarında çalışanların üzerinde hem fiziksel hem psikolojik 
hasarın oluşabileceğini söyleyen Gürtunca, ülkemizde bu durum-
dan kaynaklı bir felaket yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Zyl madenlerde yüksek sıcaklıklara müdahale yöntemlerini, 
havalandırma sistemi, yer üstü hava soğutmaları, yer altı hava 
soğutmaları, yüzeyden soğuk su temini ile soğutma ve yüzeyden 
buz yardımı ile soğutma olarak sıraladı. Ayrıca Zyl, bir madenin 
toplam elektrik tüketiminin yaklaşık olarak %40’ının soğutma 
sistemlerine harcandığını ve Güney Afrika’daki madenlerin har-
cadığı toplam elektriğin, ülkenin tümünün harcadığı elektriğin 
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yarısına denk geldiğini özellikle vurguladı. 15 - 20 ton civarında 
üretim yapan bir altın madeninin 12 MW/s oranında bir elektrik 
tüketimine sahip olduğu örneğini veren Zyl, böyle bir madende 
çalışma ortamı sıcaklığının 60 °C’den 25 °C’ye kadar düşürüldü-
ğünü belirtti. 

Son olarak yangın ve patlama konularına da değinen Zyl, risk değer-
lendirmesinin de madencilikte hayati bir öneme sahip olduğunu bil-
dirdi. Risk yönetimi yapılırken her kademeden çalışan temsilcilerinin 
bir arada bulunması ve dışarıdan da bir profesyonelin bu değerlen-
dirmede yer alması gerektiğini vurgulayan Zyl, aynı zamanda gerekli 
güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için uluslararası tecrübelerden ve 
yazılımlardan da yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Konferansın ikinci bölümü; ABD, OMSHR (Office of Mine Safety 
& Health Research - Maden Güvenliği ve Sağlık Araştırma Ofisi) 
yetkilileriyle internet üzerinden kurulan canlı bağlantı ile webi-
nar sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. Webinar’da konuşmacılar 
sırası ile Dr. Joseph A. Waynert, Miguel Angel Reyes, Adam K. 
Smith ve Dr. Chenming Zhou oldu. 

İkinci bölümünün ilk sunumu Haberleşme ve Takip Sistemlerine 
Genel Bakış başlığı ile Waynert tarafından gerçekleştirildi. Waynert 
ilk olarak, madencilikte iletişim sistemleri hakkında genel bilgiler 
verdi. İlk olarak madencilikte iletişimin iki yönlü olması (maden ve 
yüzey) gerektiğini ve kapsama alanı içerisine tüm kaçış yollarının, 
çalışma sahalarının ve stratejik bölgelerin girmesi gerektiğini 
söyleyen Waynert, kurulan iletişim sistemlerinin “ex-proof” özelliği 
olması ve batarya kontrollerine önem verilmesi gerektiğini aktardı. 

İletişim teknolojilerini geleneksel radyo sistemleri, Leaky Feeder 
ve nokta bazlı sistemler şeklinde üçe ayıran Waynert bu sistemleri 
kısa bir şekilde özetledi. Leaky Feeder sisteminde düz bir kablo 
hattının, yüzeydeki baz istasyonuna bağlanarak telsizlerden 
gelen sinyalleri bu istasyona iletme görevini üstlendiğini anlatan 
Waynert, nokta bazlı sistemde bağımsız alıcıların maden içeri-
sinde birden fazla noktaya konumlandırılarak gelen sinyalleri 
iletirken bu alıcılardan birisinin hasar görmesi halinde, sinyalin 
diğer alıcıya ulaşarak iletilmeye devam ettiğini ifade etti. 

Ayrıca ikincil iletişim sistemlerinden de bahseden Waynert, bunları 
orta frekanslı sistem ve kendi içerisinde lineer ve dairesel şeklinde 
ikiye ayrılmak üzere, toprak içerisinden iletim sistemi altında ikiye 
ayırdı. Yer altında iletişim konusuna ek olarak yer altı takip sistem-
lerini de açıklayan Waynert, bunların alan bazlı takip sistemleri ve 
radyo sinyali bazlı sistemler olarak ikiye ayrıldığını söyleyerek konuş-
masını sonlandırdı.

Sonraki sunum için konuşmayı Miguel Angel Reyes devrala-
rak, ABD Kömür Madenlerinde İletişim ve Takip Sistemlerinin 
Gözetimi konusunu işledi. İlk olarak ABD’de 306’sı aktif olmak 
üzere toplamda 684 kömür madeni olduğunu ve bu aktif 
madenlerin 39’unun uzun ayak, kalanının ise oda-topuk şeklinde 
olduğunu belirten Reyes, bu madenlerin tümünün devletin 
denetleyici kurumlarına Acil Müdahale Planı (AMP) sunması 
zorunluluğunun olduğunu ifade etti. 

ABD kömür madenlerinde haberleşme sistemlerinin dağılımının 
%44’ü Leaky Feeder, %35’i kablosuz nokta bazlı ve %21’i kablolu 
nokta bazlı olduğunu aktaran Reyes, takip sistemlerinde çoğun-
lukla takip etiketi kullanılırken, bazı madenlerde ise takip için el 
takımı kullanıldığını belirtti. 

Günün son sunumu “Haberleşme ve Takip sistemleri Çeşitlerinin 
Avantaj ve Dezavantajları” başlığı ile Dr. Jim Zhou tarafından yapıldı. 
Zhou, ilk olarak Leaky Feader sisteminin avantajlarını, başarılı bir 
geçmişi olması, bilindik teknolojiye sahip olması, daha az maliyetle 
kurulabilmesi ve batarya kontrolünün kolay olması şeklinde sıralar-
ken, dezavantajlarını ise kablonun maden hattı boyunca uzatılması 
zorunluluğu, kablonun zarar görme ihtimalinin yüksekliği, takip sis-
tem özelliğine uygun olmaması ve kısıtlı bant genişliği olarak belirtti.

Nokta bazlı sistemlerin avantajlarını, hızlı ve basit kurulum, geniş 
kablosuz kapsama alanı, bant genişliği ve doğal yedekleme özelliği 
olarak aktaran Zhou, dezavantajlarını ise yüksek kurulum maliyeti, 
yakın zamanda kullanılmaya başlanması, daha karmaşık yapıya 
sahip olması ve batarya kontrolünün zorluğu şeklinde sıraladı.  

Bu iki sistemin yanı sıra orta frekanslı haberleşme sistemlerine de 
konuşmasında yer veren Zhou, sistemin avantajlarını, madende 
var olan iletişim sistemlerini kullanabilmesi, düşük maliyeti, 
kolay kullanımı ve ulaşılması zor yerlere erişimi olarak sıralarken 
dezavantajlarını, tek kanaldan kullanılabilmesi, kullanım alanında 
metalik yapı olma zorunluluğu, iletişim hattına yakın olma gerek-
sinimi, takip sistemi olarak kullanılamaması ve taşıma zorluğu 
şeklinde aktardı. 

Son olarak takip sitemlerini de kıyaslayan Zhou, alan bazlı 
sistemleri limitli kapsama alanları, okuma menzilinin düşük 
olması ve RFID etiket ve okuyucusu olması şeklinde özetlerken 
radyo sinyali bazlı sistemlerin özelliklerini, aynı cihazının hem 
takip hem iletişim sisteminde kullanılabilmesi, daha geniş 
kapsama alanı olması ve istenen netliğin sağlanabilmesi için 
birden fazla noktada bağlantı sahibi olması gerekmesi şek-
linde özetledi. 
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Yer altı madencilik ekipmanları tedarikçileri arasında 
en geniş ürün yelpazesine sahip şirket olan Sandvik 
Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri’nde bulunan 
ve yer altı servis ve havalandırma deliği açmak için 

kullanılan Sandvik Cubex 5200 ITH (In-the-hole) ekipmanının 
revizyon işlemini tamamlayarak, satış sonrası desteğinde de ne 
kadar yetkin bir şirket olduğunu tekrar gösterdi. 

Çayeli Bakır İşletmeleri’nde bulunan Sandvik Cubex 5200 ITH 
makinası ile enerji hatları, macun dolgu hatları, drenaj hat-
ları, havalandırma veya kaçış yolları için büyük çaplı delikler 
ve üretim patlatmaları için delikler delinebilmektedir.

Bu delikler, makine ile DTH (kuyu dibi) tabancalar kullanı-
larak çeşitli çap ve uzunluklarda delinebilir, ayrıca delik-
lerin çapları, uzunlukları ve kullanım amaçları, aşağıdaki 
tabloda gösterildiği gibidir.

Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından 1996 yılında satın 
alınmış olan Sandvik Cubex 5200 ITH (In-the-hole) model 
makina, geçtiğimiz ay ağır bakım ve revizyon işlemine 
alınmıştır. Revizyon işlemi için Kanada Winnipeg’den, ITH 
(In-the-hole) ürün uzmanı Paul Baglieri Sandvik Madencilik 
Türkiye servis ekibine yardımcı olmak amacıyla ülkemize 
gelmiş ve revizyon çalışmalarına katılmıştır. 

Sandvik Cubex 5200 ITH Yer 
Altı Delici Ekipman Revizyonu

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

SANDVIK CUBEX 5200 ITH
Fabrikaları Winnipeg, Kanada’da bulunwan ve 30 yıllık tarihi ile 
ITH ekipmanları üreticisi olan Cubex, 2009 yılı itibariyle Sandvik 
bünyesine katıldı. Sandvik Cubex portföyünde; Orion, Aries, 

Centaur gibi, çeşitli 
yer altı uygulama-
ları için mühen-
dislik çözümleri 
üretebilen maki-
neler yer alıyor. Bu 
makinelerin bazı 
teknik özellikleri 
ise şu şekildedir.

 
Sandvik Cubex 5200 ITH, üzerinde bulunan 350 psi yani 
24 bar’a kadar hava sağlayan kompresör yardımı ile 3-4 
inçlik çekiç kullanabilme özelliğine sahip. Bunun yanında 
opsiyonel olarak 7 bar’dan 27 bar’a kadar hava sağlayan ve 
genel ismiyle booster denilen tekerlekli takviye kompresör 
kullanılarak, V-30 (opsiyonel) delme ekipmanı ile genişliği 
762mm’ye kadar olan havalandırma delikleri de açabilmek-
tedir. V-30, başyukarı ve baş aşağı kör delik açma ve kon-
vansiyonel çekme yöntemi ile de delik delebilme özelliğine 
sahiptir 

V-30 animasyonu:  www.youtube.com/watch?v=2CeG8P93TOQ

 SANDVIK CUBEX 5200 ITH
Temel Özellikler

 • Genişlik: 1575mm 

 • Uzunluk: 5182mm

 • Boy: 2413mm

 • Ağırlık: 10400kg

 • Delik Çapı: 89mm – 165mm

 • Delik Derinliği: 100m
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Delik Tipi Tabanca Çapı 
(inch) Bit Çapı(inch) ÇBİ Delme Uzunlukları 

(m) Amaç

Normal 3.5 3,75 15-20 Patlatma delikleri (Çok Nadir)

Odex 4 5,5 100
Kötü zemin koşullarında muhafazalı (casing) 

boru 

Normal 6 6,7 60 Servis Delikleri

Normal 6 8 60 Servis Delikleri

V-30 tarama 6 10 20 Havalandırma amaçlı (Çok Nadir)

V-30 30 30 20 Havalandırma amaçlı (Çok Nadir)

Revizyon Öncesi Cubex 5200 ITH

Revizyon Sonrası Cubex 5200 ITH

Şirketin servis mühendisi Nusret 
Uzunaksu önderliğinde, Sandvik Trabzon 
atölyesinde gerçekleştirilen revizyon 
işlemi, makine üzerindeki eski ve yıpran-
mış ana parçaların orijinal yedekleriyle 
değiştirilmesi işlemlerini  içermektedir. 
Hidrolik hortumların tümü, hava giriş 
filtre sistemi, uzaktan kumanda paneli, 
hidrolik pompa sistemi, elektrik sistemi, 
bom gibi makinayı oluşturan önemli 
parça ve komponentler tümüyle yeni-
lenerek makina, ilk günkü gibi çalışacak 
şekilde yeniden hizmete sunulmuştur.

Revizyon öncesi ve sonrası fotoğrafla-
rından da görüleceği üzere, Sandvik 
ekibinin özverili çalışmaları sonucunda 
Cubex 5200 ITH, ilk günkü kadar güçlü 
bir hale getirilmiştir. 
                mining.sandvik.com
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Tanıtım
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Elekten En İyi Sonucu 
Alabilmek…

Weir Minerals Kırma ve Eleme Ürün Müdürü 
Russell Lafford, Agrega proseslerinde verimi 
arttırabilmek için elek seçiminin ne kadar 
önemli olduğu hakkında bilgiler aktardı. Elekler 

tarafından gerçekleştirilen sınıflandırma ve ayırma işlemi taş 
ocaklarının en önemli proseslerinden biri olduğunu belirten 
Lafford, ekipmanın verimli olarak çalıştırılmasının tüm operas-
yonun performasında kritik rol oynadığını aktardı.

Proses zinciri boyunca sıralanmış ekipman halkalarının özenle 
seçilmemesinin, dikkatsiz bakım ve gözlem teknikleri ile bir-
leştiğinde elekler kolayca sistemin darboğazı haline geldiğine 
vurgu yapan Lafford, üretimi arttırma baskısının daha çok 
malzeme işleme isteği ile daha büyük eleklere olan talebi art-
tırdığını, buna rağmen ekipmanın boyca büyütülmesinin ise 
her zaman için uygun bir çözüm olmayabileceğinin altını çizdi.

Russell Lafford böyle bir durumda operatörlerin, eleklerinin 
optimum performansta çalıştığından nasıl emin olabilecekleri 
hakkında aşağıdaki bilgileri paylaştı.

Verimliliğin Ölçülmesi
Eleklerin temel görevi parçacıkları boyutlarına göre ayırmak-
tır. Oldukça küçük olanlar aralıklardan geçerken, geçemeyen 
büyüklükte olanların elek üzerinden diğer bir oluğa geçmesi 
prensibine dayalı bir ekipmandırlar. Bu işlemin değişik açıklık-
lara sahip elekler ile tekrarlanması malzemelerin boyutlarına 
göre sınıflandırılmasını sağlamaktadır.

Hiç bir eleğin %100 verimli olarak çalışması beklenemez. Eğer 
eleklerden tam verim alınabilseydi, karışımın içindeki tüm 
ince parçacıkların elek aralığından geçerek yolunu bulması 
gerekirdi. Gerçek durumda ise, hiç bir zaman bu verim elde 
edilememekte, mutlaka bazı küçük parçacıklar karışım içinde 
kalmaktadır. Örneğin, bir eleğin %70 verimli olması, ince tane-
lerin %30‘unun elek üstünde kalması anlamına gelmektedir.

Tabakalaşma olarak bilinen bir süreç, ayrıştırmada yüksek verimli-
liğe ulaşılabilmesi için eleğe beslenen karışımında küçük parçacık-
ların iri kayalar arasında kendi yolunu bulabilmesi şeklinde açıklana-
bilir. Bu durum, karışıma uygulanan titreşimin hızına ve yönüne ve 
eleğin eğiminin açısına bağlıdır. Doğru seviyelerde tabakalaşmanın 
elde edildiği durumlarda, yataklanma kalınlığı giriş noktasından 
çıkış noktasına kadar kademeli olarak azalmaktadır.

Yatak derinliği, eleğin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak 
için pratik bir yöntemdir ve çok derin olması halinde yeterince 
ince partikül aşağı ortama doğru yolunu bulamamaktadır. Genel 
olarak, sektörün standardı haline gelen yöntem, çıkış ağzındaki 

yatak derinliğinin, elek üzerindeki aralıkların boyutunun dört 
katından fazla olmayacak şekilde ayarlanmasıdır. Bunun doğru 
şekilde yapılabilmesi için besleme hızının, eğimin, elek aralıkları-
nın ve titreşim seviyesinin birbiri ile dengeli olması gerekir. Sonuç 
elde edilmesi karmaşık bir işlem olduğundan, yatırım yapılmadan 
önce elek uzmanından görüş almanız önerilmektedir.

Bakım
Tıkanmanın ve körleşmenin yaratacağı etkiler sonucu eleklerin 
sık sık bakım ihtiyacı olan ekipmanlar oldukları unutulmamalı-
dır. İlk sorun, nispeten küçük parçacıkların, elek üzerinde yerleş-
mesinde, ikincisi ise çok ince parçacıkların ve suyun birlikte elek 
üzerinde delikler açması sonucu oluşmaktadır. İki durumda da 
parçacıkların eleme ortamında geçişi azalır ve verim düşer.

Verimliliğin korunabilmesi için en ideal yöntem düzenli aralık-
lar ile gözlem ve bakım yapılmasıdır. Yüksek seviyelerde aşın-
dırıcı malzemelerin çarpması sonucu elek yüzeyinde meydana 
gelen aşınmalar ayırma özelliğini etkiler ve bu durum düzenli 
olarak elek yüzeyinin yenilenmesini gerektirir.

Doğru Ekipman Seçimi
Elek seçimi yaparken, tüm uygulamalar için uygun tek tip elek 
olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim hedeflerini karşı-
layabilmek için elek üreticisinin üretim miktarı, malzeme tipi, par-
çacık şekli ve boyutu, besleme konsantrasyonu gibi çeşitli detaylar 
hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Kurulum yapılacak yerin müsa-
itlik durumu da elek seçiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Çoğu nitelikli üretici, doğru ürünün seçilmesinde danışman 
olarak sahaları ziyaret etmekten memnuniyet duymaktadır. 
Eleklerin prosesin verimliliğinde etkin bir rol oynadığından, 
yeterli zaman ayrılarak işlemin doğru yapıldığından emin 
olmanın önemi büyüktür. 

www.weirminerals.com/turkey
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Uygulamanızın Arkasındaki 
Güvenilir Marka: WILDEN Hava 
Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar

1955 yılında basınçlı hava ile çalışan diyaframlı pom-
paları geliştiren ilk firma olan WILDEN, o günden beri 
pnömatik pompalar pazarında kendi segmentinde 
lider durumda. Ürün çeşidi ve teknoloji bakımından 

rakipsiz olan firma, 1998 yılından bu yana Dover Grubu bünye-
sinde faaliyet gösteriyor.

 
WILDEN’ın Maden Uygulamalarına Özel Ürün Programı:

 •  Brahma Serisi Klapeli Çamur Transfer Pompaları

 • Cıvatalı Seri Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar

 • Kelepçeli Seri Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar

 • Yüksek Basınç Serisi Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar

WILDEN Pompalarının Teknik Özellikleri:
 •  Metal ve plastik gövde malzemesi seçenekleri

 •  76,2 mm parçacık geçirgenliği

 • Sıvı içindeki parçacıkların pompa içinde çökerek pompayı tıkama-

sını önleyen özel tasarım

 • Yüksek verim, düşük hava tüketimi teknolojisi

 • Ayarlanabilir kapasite

 • Yüksek viskoziteli sıvıları transfer edebilir

 • Yüksek katı partikül geçirgenliği

 • Taşınabilir

 •  Kuru çalışabilir

 • Yüksek emme kabiliyeti

 • Tam sızdırmazlık

 • Yanma ve patlamaya karşı koruma (ex-proof) özelliği, ATEX sertifikasyonu

 •  Bakım ve kullanım kolaylığı

 •  Kapalı vanaya karşı çalışabilir

 • Donmadan çalışabilme özelliği (anti-freezing)

 • Takılmadan çalışma özelliği (non-stalling)

 • Açma/kapama (on/off) güvenirliği

 • Dalgıç çalışabilir

 • Stoktan hızlı pompa ve yedek parça temini

Azami Kapasite 72 m3/saat

Azami Çıkış Basıncı 8 bar (standart seri)
17 bar (yüksek basınç serisi)

Sıcaklık Aralığı (-)51 - (+)176°C

Azami Viskozite 30.000 cP

Azami Kuru Emme Yüksekliği 7,6 m

Azami Katı Partikül Geçirgenliği 3 inç

Klapeli Çamur Transfer Pompası (Brahma Model)

Katı Partikül Geçirgenliği Yüksek Çamur Transfer Pompası (Stallion Model)

Agresif Akışkanlar İçin Plastik Gövdeli Pompa

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Aksesuarlar:
 • Drum pump kit

 • Equalizer akış dengeleyiciler

 • Wil-Gard III diyafram arıza tespit düzeneği

 • PCMI pompa vuruş sayıcısı

 
WILDEN Pompalarının Kullanıldığı Maden 
Uygulamalarından Bazıları
(Sıralama Alfabetiktir):

 • Asit/alkali/kimyasal transferi

 • Çamurlu su ve çamur transferi

 • Drenaj uygulamaları

 • Endüstriyel çamur transferi

 • Filtre pres besleme uygulamaları

 • Köpüklü çamur transferi

WILDEN marka ürünlerin Türkiye distribütörü ve satış 
sonrası hizmet sağlayıcısı ise METRANS AŞ’dir. Kurulduğu 
1991 yılından beri, kendi alanlarında dünya sıralamasının 
ilk basamaklarında yer alan üreticilerle çalışan METRANS’ın 
faaliyetleri, uygun ekipmanı belirlemek için mühendislik 
hizmetleri, pompa ve yedek parçaların yurtdışından temini, 
ihtiyaca göre montajı, işletmeye alınması, standart ürünler 
ve yedek parçaların stokunun tutulması ile satış sonrası 
servis ve bakımların yerine getirilmesinden oluşmaktadır. 
Daha detaylı bilgiye  web sitemizden ulaşılabilir.  

www.metrans.com.tr 

Hava Tasarrufu Sağlayan Pro-Flo® SHIFT Serisi Pompa
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Aksiyel Fanların Duraysız 
Bölgeye Girmeye Karşı 
Korunması

Aksiyel Fanlarda Duraysızlık (Stalling)
Nihai havalandırma amacı ile kullanılan aksiyel fanlarda prob-
lem teşkil edebilecek hususlardan birisi fanın duraysız bölgeye 
girmesidir. Fanın duraysız bölgeye girmesi olayı temelde uçak 
kanatlarının davranışı ile benzerlik teşkil eder. Şöyle ki, kana-
dın yaklaşma açısı arttıkça kaldırma kuvveti ilk etapta artacak 
ancak sonrasında kritik açı aşıldığı zaman ise bu kaldırma kuv-
veti ani bir şekilde düşecektir. Şekil 1 ve 2 her iki durumu da 
şematize etmektedir.

Aşağıda, fanın duraysız bölgede çalışması neticesi yaşanabile-
cek bazı ana problemler belirtilmiştir:

 • Kanat kırılmasına bağlı olarak ciddi hasar riski.
 • Fanın tasarım değerlerinde (debi – basınç) çalışmaması.
 • Fan veriminin düşmesi neticesi enerji tüketiminin artması.
 • Fan gürültüsünde rahatsız edecek derecede artış.
 • Normal işletme değerlerinden yüksek titreşim.

 
Bazı durumlarda fanın uzun süre duraysız bölgede çalışması 
metal yorulması sonucu kanat kırılmasına ve fan yapısında 
ciddi hasara yol açabilmektedir. 

Duraysız bölge sınırına yakında veya bu bölgede çalışan bir 
fanın yaydığı gürültü artacaktır. Bu esnada kanatlara sanki sert 
bir cisim vururmuşcasına “çekiçleme” olarak tabir edilebilecek 
düzensiz bir gürültü oluşur.

Diğer taraftan unutulmamalıdır ki ideal koşullar ile saha 
koşulları her zaman aynı olmayabilir.  Bu ihtimal fan tasarımı 
yapılırken göz ardı edilmemelidir. 

Fanın çalışma esnasında yenebileceği azami sistem direnci 
ancak fanın nihai yerine montajından önce yapılacak bir tam 
kapasitede çalışma testi ile mümkündür.

Diğer bir ifadeyle, ilgili standartlara uygun inşa edilmiş bir test 
merkezinde yapılacak bir tam performans testi, söz konusu 

fanın duraysız 
bölge limitlerini 
belirleyebilir ve 
fanın yerinde 
ç a l ı ş m a s ı 
esnasında ilave 
direnç nedeni 
ile oluşabile-
cek hasarları 
veya perfor-
mans kaybını 
önleyebilir. 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Roberto Arias Álvarez
ZITRON Teknik Direktör
roberto@zitron.com
Javier Fernández López
ZITRON Avustralya Genel Müdür
jfernandez@zitron.com
Kıvanç Aktan
ZITRON Türkiye Genel Müdür  
aktan@zitron.com

Şekil 1 – İdeal koşullarda çalışan bir kanat etrafındaki akış çizgileri

Şekil 2 – Duraysız bölgede çalışan bir kanat etrafındaki akış çizgileri

Şekil 3 – Kanat uçlarında duraysızlığın başlangıç aşaması

Şekil 4 – Sistem direnci – fan performans eğrisi

Total
Pressure

Air flow

Real Resistance > Calculated resistance

Real system resistance
Calculated system resistance

Stall zone
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Sistem direnci kayıp hesaplamaları her zaman yeterince has-
sas yapılamayabiliyor. Bu hesaplamadaki bazı hatalar veya 
sistemde sonradan oluşan ilave dirençler bir fanın duraysız 
bölgeye girmesi için yeterli olabilmektedir.

Şekil 4'te yeşil renkli “hesaplanmış” sistem direncinin kırmızı 
renkli “gerçek” sistem direncinden farkı görülmektedir. 

Fanın Duraysız Bölgeye Girmesinin Önlenmesi
Yukarıda da değinildiği gibi bir fanın duraysız bölgeye gir-
mesi her zaman önlenmesi gereken bir durumdur. Aşağıda 
verilen tablo bu durumu önlemek için yapılabilecek aşamaları 
özetlemektedir. 

Sistem direnç kayıplarının gerçekçi hesaplanması
Fanın duraysız bölgeye girmesinin en yaygın nedeni sistem 
direnç hesabında yapılan hatadır.  

Şekil 4'te gösterildiği gibi, gerçek sistem direnci hesaplanan-
dan yüksek olduğu zaman fan beklenenden daha az debi vere-
cektir. Eğer bu direnç farkı yeterince büyük ise bu durumda fan 
duraysız bölgede kalacaktır.

Sistem direnci hesaplamasında kullanılan en yaygın yöntem 
“katsayı metodu”dur. Bu metoda göre basınç düşümü, dina-
mik basıncın “Idelchik” veya “ASHRAE” gibi farklı literatürlerde 
tanımlı deneysel faktörler ile çarpımı sonucu bulunur.

Ancak katsayı metodu ile her zaman yeterli hassasiyette hesap 
yapılması mümkün olmamakta, bu durumda ise CFD analizi-
nin kullanılması sonuçların hassasiyetini arttırmaktadır.

ZITRON, klasik numerik hesap yöntemlerinin yeterli hassasiyeti 
sağlayamadığı durumlarda FLUENT® yazılımını kullanmaktadır. 

Aşağıdaki Şekil 5’te farklı elemanlardan geçen hava akımının 
var olan tüm akış alanını kullanmadığı görülmektedir. Buradan 
şu sonuca varabiliriz: numerik hesaplama ile bulunan hava hızı 
ve dinamik kayıp gerçekte farklı olacaktır.

CFD simülasyonunun temel avantajı sistemde oluşacak ger-
çek akış rejiminin tespit edilebilmesidir. Böylelikle bu sistem 
için en uygun fan, duraysız bölge sınırına yeterli marj kalacak 
şekilde tasarlanabilir.

Havalandırma tasarımcıları için CFD oldukça kullanışlı bir prog-
ram olsa da girdi parametrelerin ve çevresel koşulların doğru 
seçilmesi kritik önem taşımaktadır. 

ZITRON tarafından yapılmış olan bütün CFD simulasyonları fanla-
rın devreye alınması aşamasında yerinde teyit edilmiş ve doğru-
lanmıştır. Bu açıdan bakıldığında ZITRON, neticesi onaylanmış en 
fazla CFD simulasyonu yapmış olan firmadır.

Tam kapasitede ve nizami koşullarda performans testi
Fan tasarımı ve imalatı tamam-
landıktan sonra, fanın nihai 
yerine montajı öncesi tam 
kapasitede bir performans testi 
yapılmalıdır. 

Fanın Duraysız Bölgede Çalışmasını Önlemek İçin Yapılabilecekler

1 Sistem direnç kayıplarının gerçekçi hesaplanması

2 Tam kapasitede ve nizami koşullarda fan performans testi

3 Fan üzerine takılacak duraysızlık algılama düzeneği

4 Sistemde ilave direnç oluşmasını önlemek

5 Fan üzerine takılacak duraysızlık önleme düzeneği 

Havalandırma  bacasının üzerinde yer alan 
90º dirsek

Kasetli tip susturucudan çıkan 
havanın hareketi

Saccardo nozullardan galeriye verilen
 havanın akış rejimi

Şekil 5 – CFD simülasyonlarına örnekler

Şekil 6a –  AMCA akreditasyon belgesi 
akreditasyon belgesi

Şekil 6b –  Fan performans testi 
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Bu test esnasında fan performans eğrisi oluşturulacak ve fanın 
duraysız bölge sınırı yani bu fanın “limitleri” tayin edilebilecektir. 
Böyle bir test ise ancak bu amaçlara uygun ve ilgili standartlara 
göre yapılmış olan, fanı tam kapasitede çalıştırma olanağına sahip 
bir test merkezinde yapılabilir.

ZITRON test merkezi AMCA akreditasyonu (Şekil 6a) olan, 4,4 m 
çap ve 1600 kW güce kadar tüm fanların tam kapasitede çalıştırı-
labildiği, bu tür fanlar için Dünya’daki en büyük test merkezidir.  

Test esnasında sistem direnci değiştirilerek, farklı dirençlerde fanın 
verdiği debi ölçülmektedir. Neticede fan performans eğrisi gerçek 
koşullarda ölçülerek oluşturulmaktadır.      

Aerodinamik değerlerin yanında motorun elektriksel değerleri 
de ölçülmekte ve farklı çalışma noktaları için fanın gerçek ve 
ölçülmüş verimi tespit edilmektedir.  

52m2 kesitli 98m boyunda olan bu test merkezinde yapılan 
testler ile imalatı tamamlanan bir fanın duraysızlık limiti tespit 
edilebilmektedir.

Aşağıda yer alan Şekil 8'de, test edilen bir fanı ve bu fanın 2 yönde 
ayrı ayrı ölçülerek oluşturulan performans eğrisi görülmektedir.

Fan üzerine takılacak duraysızlık algılama düzeneği
Şunu belirtmek gerekir ki, fanın duraysız bölgede çalışıyor 
olması her zaman kolaylıkla gözlenemeyebilir. Bu durumdaki 
bir fanın gürültüsünün artacağı, enerji tüketiminin artacağı 
belirtilmişti. Ancak göz önünde bulunmayan ve sıklıkla 
kontrol edilmeyen bir fanda oluşacak bu değişim kısa sürede 
fark edilemeyebilir. Bu gibi durumlarda kullanılmak üzere 
fanın duraysız bölgeye girdiğini belirleyen düzeneklerden 
bahsedebiliriz.

ZITRON tarafından 
önerilen yüksek 
verimli, basit ve 
ucuz bir ölçüm 
düzeneği olan 
Petermann prob-
ları ile bir fanın 
duraysız bölgeye 
girdiğinin tespiti 
mümkündür. Şekil 
9da bu düzenek 
gösterilmiştir.

Tasarım bölge-
sinde çalışan bir 
fan, pervanenin 
her iki tarafında 

düzenli bir hava akımı oluşturacak iken, duraysız bölgeye 
girmiş olan bir fan pervane etrafında farklı hava akış bölgeleri 
oluşturacaktır. Peterman probları bu düzensizliği tespit ederek 
fanın duraysız bölgeye girdiğinin tespitini yapmaktadır.

Şekil 10 fanın ver-
diği debiye bağlı 
olarak her 2 basınç 
probu arasındaki 
basınç farkını tem-
sil etmektedir. 

Petermann probları 
aynı zamanda fanın 
duraysız bölgeye 
girdiğini sinyal ile 
kumanda odasına 
ikaz edebilmektedir.   

Şekil 7 – ZITRON Test Merkezi

Şekil 9 - Fan duraysızlık algılama sistemi, 
 Petermann probları

Şekil 10 – Sapma noktası
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Q
Şekil 8 – %100 ters çalışabilir bir aksiyel fan eğrisi
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Sistemde ilave direnç oluşmasını önlemek
Çalışmakta olan bir fanın duraysız bölgeye girdiği tespit edil-
dikten sonra, bu durumun nedenleri araştırılmalıdır.  

Durumun nedenini tespit etmek için numerik hesaplama metodları 
kullanılabileceği gibi CFD analizleri de problemin kaynağını tespit 
etmek ve problemi çözmek aşamalarında çok faydalı olacaktır. 

 
Şekil 11de 90o'lik bir dirsekte oluşan basınç kaybının, yönlendirici 
kanatlar kullanılarak %40 azaltılmasını gösteren gerçek bir uygu-
lamanın CFD resimleri görülmektedir.  
 
Fan üzerine takılacak duraysızlık önleme düzeneği

“Anti-stall” çemberleri
Duraysız bölgeye girmiş bir fanın hasar görme ihtimalini azaltmaya 
yönelik uygulamalarından birisi de “anti-stall” önleyici çemberdir.

Duraysızlık önleyici çember, pervane etrafına yerleştirilmiş bir 
hazneden oluşur. Bu haznenin içinde, fan duraysız bölgeye 
girdiği zaman pervane uçlarında oluşan türbülans havayı yaka-
layan yönlendirici kanatlar vardır. Türbülans havanın stabil hale 
gelip pervane etrafında oluşan 
normal akıma katılması sağlanır. 

Bu düzenek ilk etapta avantajlı 
görünse de detaylı incelendiği 
zaman bazı dezavantajları vardır. 

Pervane etrafında böyle bir hazne, 
fan verimini ciddi derecede düşür-
mektedir. Bu durum da fanın 
çalışma süresi boyunca daha fazla 
enerji tüketimi demektir. 

İlaveten, duraysız bölgede çalış-
makta olan bir fan, tasarım değer-
lerine ulaşamayacak ve madende 
hava yetersizliği yaşanabilecektir.  

Patent koruma 
süresinin de 
dolmuş olması 
nedeniyle farklı 
imalatçılar tara-
fından önerilen 
bu sistem ile fanın 
duraysız bölgeye 
girmesi sonucu 
hasar görmesi 
önlenebilmekte 
ancak çalışma 
süresi boyunca fan sürekli olarak daha düşük verimde çalışmaktadır. 

Aksiyel fanın tipine bağlı olarak bu “anti stall” çemberinin fan verimine 
etkisi, fan tasarım bölgesinde çalışıyorken %4-8 arasında olmakta 
ancak fan duraysız bölgede çalışıyorken %40’a kadar yükselmektedir. 

Bir diğer yöntem olan pervane kanat açısının değiştirilmesi (bu işlemi fan 
çalışırken yapmak da mümkündür) ise fanın vereceği debinin düşme-
sine karşın fanı daha yüksek sistem direncinde çalışabilir duruma getirir. 

Şekil 13’te gösterildiği gibi 4. konuma ayarlı kanatları olan bir fanın 
kanatlarının konumu 3'e değiştirilirse fan duraysız bölgeden çıkmak-
tadır. Böylelikle fanda hasar oluşması önlenebilir. Ancak bu durum her 
fan için ayrı değerlendirilebilecek ve uygulanabilecek bir durumdur.

Sonuçlar
Duraysız bölgeye girme, bir fanın karşılaşabileceği en önemli 
sorunlardandır. Fanın bu duruma girmesini önlemek için dikkat 
edilmesi gereken 5 konu vardır:

 • Sistem direnç kayıplarının gerçekçi hesaplanması

 • Tam kapasitede nizami koşullarda fan performans testi

 • Fan üzerine takılacak duraysızlık algılama düzeneği

 • Sistemde ilave direnç oluşmasını önlemek

 • Fan üzerine takılacak duraysızlık önleme düzeneği

 
Bir fanın bu bölgeye girmesinin en yaygın rastlanan nedeni, sis-
tem kayıplarının düşük hesaplanmasıdır. CFD analizleri, gerçekçi 
dirençleri hesaplamada oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

Sistem basınç kayıplarının düşük hesaplanmış olması veya çalışma 
esnasında artan sistem kayıpları mutlaka incelenip düzeltilmelidir.

Dikkate alınmalıdır ki “anti-stall” çemberler metal yorgunluğu 
nedeni ile pervanenin kırılmasını önlemekte ancak fanın duraysız 
bölgeye girmesini önleyememektedir. Bir fanın pervane kırılmasını 
önleme amaçlı “anti-stall” çember takılarak çalıştırılması, fan verimini 
çok düşüreceği için, hiçbir zaman önerilecek bir yöntem değildir.   

Duraysız bölgede çalışan bir fanın pervane kırılması riski 
yanında, tasarım değerinden daha düşük debi vererek çalışma 
emniyetini de düşüreceği unutulmamalıdır. 
Kaynak

1. EUROVENT 1/11, basım yılı 2007.

Şekil 11 –90ºlik bir dirsekte farklı kanat yapıları 
neticesi farklı kayıp değerleri

Şekil 12 – “anti-stall” çemberi 
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chamber Recirculation

flow

Şekil 13 – Kanat açısının değiştirilmesi neticesi 
fanın duraysız bölgeden çıkması

Actual air flow
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Design air flow

blade angel
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Madencilik, sahada karşılaşılan sorunlar ve bilinmeyenleri ile 
oldukça zorlu bir sektördür. Madencilikte kaybedilen zamanın 
önemli mali kayıplara neden olması, kullanılan ekipmanların 
zor saha koşullarına dayanacak kalitede olmasını ve karşılaşı-
lan sorunlara hızla çözüm üretilmesini gerektirmektedir. 1987 
yılından bu yana sektöre hizmet vermekte olan Barkom Grup, 
bu zorlu ihtiyaçlara cevap verebilmek için vizyonunu “Yüksek 
kalite sondaj ekipmanları üretmek ve mesafe gözetmeksizin 
hızlı ve kesintisiz hizmet vermek” olarak belirlemiştir. 

Günümüzde rekabetin oldukça yüksek olduğu madencilik 
dünyasında doğru makine ve ekipman kullanımı, firmaların 
diğer firmalara karşı üstünlük elde etmelerinde ve kar oranla-
rını yükseltmelerinde belirleyici faktör olmaktadır. Büyük firma-
ların Barkom Grup ile çalışmak istemesinin en büyük nedenleri; 
ucuz ancak kalitesiz ürünleri üretip pazarlamıyor oluşu, gerek 
saha ziyaretleri ve sahada verdiği eğitimler, gerekse telefon ile 
verilen teknik destekle müşterisini yalnız bırakmaması ve son 
olarak esnek üretim hattı ile siparişlere olabildiğince hızlı bir 
şekilde cevap vermesi olarak sıralanabilir.

Ürün Yelpazesi
Barkom Grup, ISO 9001:2010 kalite kontrol standartları doğ-
rultusunda imal ettiği ürünlerin yanı sıra konusunda uzman 
dünyaca ünlü firmaların distribütörlüğünü de yapmaktadır. 
Firma sunduğu geniş ve kaliteli ürün yelpazesiyle Türkiye’nin 
yanı sıra kırktan fazla ülkeye hizmet vermekte olan tam teşek-
küllü bir sağlayıcı haline gelmiştir.

Rakamlar ve Tarihlerle Barkom
 • Barkom Grup 1987 yılında Ankara, Türkiye’de kuruldu.

 • 1992 yılında elmaslı sondaj ekipmanları üretimine başlandı.

 • 2012 yılında sahibi olduğu 5000 metrekarelik üretim, depo ve ofis 

alanı bulunan yeni fabrikasına taşındı.

 • 2013 yılının ilk çeyreğinde malzeme laboratuvarında çekme kopma 

testleri ve micro-vickers sertlik ölçüm ve analizleri, sondaj kimyasalları 

laboratuvarında ise viskozite ve filtrasyon testleri yapılmaya başlandı. 

 • 2013 yılında özel üretim indüksiyon tezgâhı ile ısıl işlem uygula-

nan, diş ömrü uzamış sondaj boruları üretimine başladı.

 • 2013 yılında alınan 3 tezgâhla büyümeye devam eden üretim hat-

tında şu an 2 adet CNC dik işleme merkezi, 9 adet CNC torna, 2 adet 

üniversal freze, 5 adet üniversal torna, 1 adet indüksiyon ile sertleş-

tirme makinesi, 1 adet patentli upset makinesi bulunmaktadır.

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Barkom, Ürün Portföyü İle 
Göz Dolduruyor...



1 Mart 2015 55

Karotiyerler ve Overshotlar:

Barkom Grup standart, üç tüplü ve daha büyük çapta karot 
almaya imkân veren TK serisi wireline karotiyer sistemlerinin 
ve konvansiyonel sistemler olarak bilinen T, B, WM ve WG serisi 
karotiyerlerin imalatını yapmaktadır. Ayrıca esnek üretim hattı 
ve uzman kadrosu ile diğer standartlarda ve müşteri istekle-
rine uygun diğer ürünleri de üretmektedir.

Tijler ve Muhafaza Boruları:
Özellikle tijler için Fransa’dan ithal edilen dikişsiz soğuk çekme 
borular kullanılmaktadır. Gerilim alma işlemi uygulanmış ve 
doğruluk, eksantriklik gibi değerleri kontrol edilmiş borulara 
daha sonra paslanmaya karşı koruyucu yağ uygulanmaktadır.

Dişli bölgelerine ısıl işlem uygulandıktan sonra tijler özel 
paketlerle şantiyelere yollamaktadır

Patentli Upset makinesi ile et kalınlığı değişken ve daha hafif 
BUPSET® tijler üretilmekte ve bu tijlere J standartlarında diş 
açılmaktadır. Muhafaza borularının üretiminde müşteri istek-
lerine en uygun hammadde seçilmektedir.

Elmas ve Tungsten Karbid (Vidye) Ürünler:
Farklı sertlikte ve yapıdaki formasyonlarda uygun ürünün 
kullanılması için müşterisine sahada ve telefon ile tam destek 
veren Barkom Grup, gerek mevcut stok miktarı gerekse ürün 
çeşitliliği ile müşterisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedef-
lemiştir. Bu amaçla emprenye ve taneli elmas ürünler, menşei 
Kanada olan Fordia firmasından ve İtalyan Coccodrillo firma-
sından ithal edilmektedir. Tungsten Karbid ürünler ise üretim 
ve kalite kontrol bölümlerinin kontrolünde Barkom Grup tara-
fından en iyi hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.
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Sondaj Aksesuarları: 
Barkom Grup, su başlıkları, manevra başlıkları, tij ve boru kesi-
ciler, tahlisiyeler, adaptörler, ayak frenleri ve çeneler gibi bir-
çok sondaj aksesuarı üretmektedir. Standart ürünlerin yanı sıra 
müşterisinden gelen taleplere cevap verebilmek için ürün tasa-
rımı yapmakta ve kullanıcıya özel ürünler de imal etmektedir.

Bu ürünlere ek olarak Amerika’dan ithal Ridgid boru anahtar-
ları, iç ve dış tüp anahtarları ve karot sandıkları da Barkom Grup 
ürün yelpazesi içinde bulunmaktadır.

Kuyu Ölçüm Cihazları:
Madencilik, geoteknik, araştırma ve inşaat sektöründe kuyu 
yönelmesi, karot oryantasyonu ve kuyu sıcaklığı ölçümlerinde 
kullanılan Reflex kuyu ölçüm cihazları dayanıklı yapısı, güveni-
lir olması ve kullanıcı dostu kullanımıyla öne çıkmaktadır.

Sondaj Katkıları ve Kimyasalları:
AMC firmasının kalitesi ve çevre dostu yapısıyla dikkat çeken 
ürünlerinin Barkom Grup tarafından sahada verilen eğitimler 
ve laboratuvar ortamında yapılan testlerle destekleniyor 
olması firmaların AMC ürünlerini tercih etmesinde büyük rol 
oynamaktadır.

Barkom Grup düzenli aralıklarla şantiye ziyaretleri yapmakta ve 
gerek uzman kadrosu gerekse AMC firmasından aldığı destekle 
en zor sondaj koşullar için bile uygun çözümü bulmaktadır 

Barkom Grup sondaj borularının dişli bölgelerinin aşınmasını, 
sıkışmasını ve paslanmasını engellemek için Kov’rKote diş yağı 
kullanılmasını önermektedir. 



KAPSÜLE DUYARLI
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Çamur Pompaları ve Karıştırıcıları: 
Barkom Grup kendi üretimi Tripleks ve Hanjin marka Dubleks 
çamur pompalarını müşterilerine sunmaktadır.

Sondaj kimyasallarının su ile etkin bir şekilde karışması için 
kesinlikle gerekli olan hidrolik motorlu çamur karıştırıcılar, tank 
üzerine monte ve portatif olarak iki farklı şekilde üretilmektedir.  

Paletli ve Taşınabilir Sondaj Makineleri:
Hanjin D&B sondaj makineleri, Barkom Grup’un vermiş olduğu 
profesyonel servis hizmetiyle kısa sürede Türkiye’nin en çok 
tercih edilen karotlu sondaj makinesi haline gelmiştir. Her sene 
en az 2 kez Hanjin D&B servis mühendislerinin katılımıyla yapı-
lan saha ziyaretleri, sondaj makinelerinin yüksek performans 
ile çalışmaya devam etmesini sağlamakta ve müşteriye güven 
vermektedir.

Barkom Grup ayrıca 1” ve 1.5” karot alma kapasitesi bulunan 
Bulldrill marka taşınabilir sondaj makinesi ile özellikle mermer 
ocaklarında hızlı ve kolay karot alma imkânı sağlamaktadır.

Jeoteknik Ekipmanlar:
SPT Split Tüp ve 
Shelby Tüp numune 
alıcılar, şahmerdan-
lar, auger ekipman-
ları, jet grouting 
ekipmanları, kauçuk 
ve mekanik pakerler 
Barkom Grup’un 
müşterisine sunduğu 
ürünler arasında yer 
almaktadır.

Rotari Sondaj, Kaya 
Delgi ve Delik Dibi 
(DTH) Ekipmanları:
Barkom Grup bu alanlarda ithal ettiği ürünler ile müşterisine 
geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 



Asıl cevherimiz çalışanlarımız

Madenden çıkan en 
değerli cevher insandır.
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Yeraltı ve Tünel Ekipmanları:
Barkom Grup müşterileri için yeraltı ve tünel inşaatında 
kullanılmak üzere Ibo Blon ve Umbrella sistemleri de tedarik 
etmektedir.

Yenilikler
İntegral Matkap Bileme Makinası
Geniş ürün yelpazesine İntegral Matkap Bileme  Makinasını 
ekleyen Barkom Grup, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
hizmet vermeye devam ediyor.

Karot Kesme Makinesi:
Barkom Grup kendi bünyesinde üreti-
mine başladığı karot kesme makinesi ile 
müşterilerine artık 90 mm çapa kadar 
karot kesme imkânı sunmaktadır.

Hidrolik Şahmerdan:
Barkom Grup, müşterilerinden gelen istek 
doğrultusunda numaratörlü SPT Hidrolik 
Şahmerdan üreterek yeniliklerine devam 
etmektedir. 

Hedefler
2015 yılında üretim hattına yeni yatırımlar yapan ve ürün 
yelpazesini genişleten Barkom Grup, verdiği eğitimlerle daha 
bilinçli ve profesyonel sondaj yapılmasına katkıda bulunmaya 
çalışarak müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

www.barkomltd.com
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Tasarı Yasalaştı, Altın 
Yumurtlayan Tavuk Kesildi! (mi?)Necati Yıldız

Maden Yük. Müh.
yildizn53@gmail.com

15 Temmuz 2014 tarihinde “Gündemdeki Maden 
Kanunu Taslağı Üzerine” başlığı ile Madencilik Tür-
kiye dergisinde bir yazım yayınlanmıştı. O tarihten 
sonra taslak şekillendirilmiş 30 Aralık 2014 tarihinde 

"Maden Kanunu Tasarısı” olarak Bakanlar Kurulunca TBMM`ye 
gönderilmişti. Tasarı 14-21 Ocak 2014 tarihleri arasında 
"Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kurulu`na sevk 
edilmişti. 

Tasarı TBMM’ye görüşülerek 6592 sayılı Kanun olarak yasalaştı. 
Büyük olasılıkla bu yazı Dergide yayınlandığı sıralarda Kanun 
da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacaktır. 
Açıkça söylemek gerekirse bu tasarının sektörde yaratacağı 
olumsuz etkiler nedeniyle, mutlaka sağ duyulu birilerinin çıkıp 
“bu tasarı yasalaşırsa sektöre zarar verir” demesini beklemiştim 
ancak sanırım yanılmışım. "Altın yumurtlayan tavuğu kes-
mek” demek bu olsa gerek.

Kanun için hayırlı olsun diyemiyorum çünkü getirilen yeni 
düzenlemeler madenciler için hiç de hayırlı olacağa benzemi-
yor. Kanundaki bazı hükümlerin yanlış olduğunun kısa sürede 
farkına varılıp bu yanlışlardan geri dönülmesi şu aşamada tek 
temennimdir. 

Yazıma Doç. Dr. Maden Yük. Müh. Sayın Yusuf Süha Nizamoğlu’nun 
Sektörden Haberler Bülteninde Aralık 2014 tarihinde yayınlanmış 
tasarı ile ilgili görüşlerini içeren bir yazınının son paragraflarını 
paylaşarak başlamak istiyorum: 

“…. Ermenek faciasından sonra önümüze konan Maden 
Yasası değişikliği metni ise olayları para fırsatına dönüştürme 
niyetinden başka bir şey değildir. Mevcut yasal ödemeleri otuz 
kat arttırmanın Anayasa’daki “Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır” yetkisini haraç alma tipi tahsilata dönüştürme 
yasası hazırlamanın maden kazalarını önleme amacına hiz-
met etmediği açıktır.

Böyle bir taslağın yasalaşması Türkiye’de maden aramalarının 
büyük çapta sonlanması, kaçak aramalar yapılması, ruhsatları-
nın çoğunun iade edilmesi, fiyat yükselmesini beklerken madenini 
ayakta tutmayı başaran küçük ve orta büyüklükteki madencinin 
velhasıl madenciliğin ipinin çekilmesi demektir. 

Eğer söz konusu tasarı yasalaşır ve yeteri kadar ruhsat iade 
edildikten ya da düştükten ve ayakta kalmaya çalışan işlet-
meler kapandıktan sonra “Hay Allah yanılmışız” denir ve 
geri adım atılırsa, elden çıkmasına neden olunan haklar geri 
verilebilecek mi?” 

2014 yılında ülkemiz madencilik sektörü iki ciddi iş kazası 
yaşamış, iki kazada 319 emekçimiz yaşamını yitirmiştir. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sektörde tarafları bir araya geti-
rip iş kazalarının önlenmesine yönelik ne yapılması gerektiği 
konularında henüz bir sonuca varamamış olacak ki bu konu 
hala tartışılmaya devam edilmektedir. Kişisel görüşüm; aklın 
yolunun bir olduğu, ülkemizin ithal görüşlere ihtiyacı olma-
dığı, bu ülkede sorunları çözebilecek kapasitede bürokrat ve 
teknokratın olduğu, önemli olan bunları bir araya getirip görüş 
ve düşüncelerini bir potada eritip uygulamaya konulması 
gerektiğidir. Ancak yaşanan iş kazalardan sonra yapılan top-
lantılardan çıkan sonuç 6592 Sayılı Kanun ise söyleyecek bir 
şey bulmak oldukça zordur.

Öncelikle “3213 Sayılı Maden Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hangi amaçla 
hazırlanmış, bu tasarıyla hangi sorun ya da sorunlar çözülmek 
istenmiştir?” sorularına yanıt aranmalıdır.

Bakanlık yetkililerinin ifadelerine göre bu Kanun, madenci-
lerin sorunlarının çözümü ile iş kazalarına karşı önlem almak 
amacıyla hazırlanmıştır. Madencilerin güncel en önemli 
sorunu, hiçbir yasal dayanağı olmayan 2012 yılı Başbakanlık 
Genelgesi’dir. Acaba Tasarı yasalaştığında bu sorun çözülecek 
midir? Meclisteki görüşmelerde madencilerin bu sorularına 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com



Bakanlık yetkilileri “evet, çözülecektir” diyememiş olmalarına 
karşın, 6592 sayılı Kanun sonrası ayakta kalabilecek madenciler 
bu sorununun çözüleceğini umutla beklemektedirler.

Yürürlüğe giren 6592 sayılı Kanun sonrası 3213 sayılı Maden 
Kanunu “idari cezalar”, “devlet hakları”, “ruhsat bedelleri”, 
“yetkilendirilmiş madencilik büroları” ve “daimi nezaretçi-
lik” üzerinde oturmuştur. Bunların dışında ruhsatların devri, 
ruhsat süre uzatımları gibi maddeler de madenciliği olumsuz 
yönde etkileyecek ve sektörü siyasallaştıracak hükümler 
içermektedir. 

TBMM’de yasalaşan 6592 sayılı Kanun sonrası 3213 Sayılı 
Maden Kanunu ile ilgili değerlendirmelerim aşağıda değişik 
başlıklar altında verilmiştir:

İdari Para Cezaları
17 Aralık 2008 tarihinde “Teminat İradlarına Karşı Yeni 
Bir Çözüm Önerisi” başlığı altında bir yazım yayınlanmıştı. 
O dönem, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle, tahminime göre 
4.000’den fazla ruhsat teminatlarının acımazsızca irad kayde-
dildiği yıllara rastlamaktadır. Bir televizyon kanalında, uygu-
lamadan gururla bahseden Genel Müdürün tavrını çok yadır-
gamış, bu yazıyı yazmıştım. İşte o günlerde yazdığım yazıdan 
alıntı birkaç paragraf aşağıda verilmiştir:

“Teminatın yüksek olmasının nedenlerinden ikisi; ruhsat spe-
külasyonunun önlenmesi ile ruhsat alanlarının küçük talep 
edilmesine yöneliktir. Ancak 5177 sayılı kanun sonrası geçen dört 
yıl(2004-2008 yılları arası) bu amaca ulaşılamadığını gösterdiği 
gibi, yüksek teminatların ciddi çalışan madencilere karşı da ceza 
olarak kullanılmaya başlandığı gözlenmiştir. “

“Hukukta aynı suçu işleyene aynı ceza verilmesi genel ilkelerden 
biridir. Hukukta daha suç işlenmeden olası işlenecek suç için peşin 
ceza verilmesi ya da teminat veya benzeri kaparo alınması da söz 
konusu değildir.”

“Maden Kanununda teminatın alınış biçimine, teminat iratları ile 
ilgili uygulamaya bakıldığında temel hukuk kurallarının tama-
mının ihlal edilmiş olduğunu görüyoruz. Madencinin potansiyel 
suçlu görülerek teminatın peşin alınması, Maden Kanununa 
göre aynı fiili işleyene verilen farklı büyüklükte teminat iratları, 
kanunun bazı maddelerine göre teminatın ikiye katlanması, bazı 
fiillerde hem teminat iradı hem de ruhsat iptali gibi uygulamalar 
hukukun temel ilkelerine aykırı değil midir?“

“Her ne kadar madenciye ceza layık görmek haksızlık da olsa 
Maden Kanununda hiç ceza olmasın da diyemeyiz, hukukun 
temel ilkelerine aykırı olurdu. Ruhsat verilirken teminat istenme-
meli, Maden Kanunun teminat iratları ile ilgili uygulamalar 
İDARİ PARA cezalarına çevrilmelidir. İdari para cezaları da 
makul, ödenebilir seviyede her yıl belirlenmelidir. Zamanında 
ödenmemesi durumunda, yasalara uygun olarak yasal faizi ile 
birlikte alınmalıdır.” 

“Sektördeki sivil toplum örgütleri belki 10 belki 20 yıl sonra, 
madenciliğin önemini anladıkları, sektörün sorunlarına eğilmeye 
karar verdiklerinde, madenciliğin yararına olacağını düşündü-
ğüm bu öneriyi destekleyip gerekli yerlere taşırlar. 17.Aralık.2008”

2010 yılı sonrası 5995 sayılı kanunla teminatlar bir önceki 
kanun dönemine göre 3,5 kat artırılmış, şartlar daha da ağırlaş-
tırılmış, yüksek teminatlar madencilere karşı her fırsatta ceza 
olarak kullanılmıştır. 

2008 yılındaki yazımın üzerinden yaklaşık 7 yıl geçti. Teminat 
iradı yüzünden çok sayıda madencinin canı yandı. Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü çok can yaktığının farkına varmış ki 6592 
sayılı kanunla bu soruna çözüm getirilmiştir. Ancak; teminat 
iradları ile ilgili soruna getirilen bu çözüm, yüksek idari para 
cezalarıyla madencilere sunulan yeni mali yükümlülüklerin 
gölgesinde kalmıştır. 

2015 yılında 10 yıllık bir ruhsatın hektar olarak birim alana 
karşılık gelen işletme ruhsatı teminat miktarı 53.29 TL, taban 
teminat bedeli de 14.652,00TL olarak belirlenmiştir. 

6592 sayılı Kanun sonrası Maden Kanunu’nda uygulanacak 
idari para cezaları yönüyle incelendiğinde her ne kadar temi-
nat iradları yerine getirilen idari para cezaları ile ilgili yaklaşımı 
uygun bulduğumu ifade etsem de bu konuda da bazı eleştiri-
lerim olacaktır. Yapacağım eleştirileri madenciler uğrayacakları 
olası haksızlığa karşı kendilerini savunmak adına kullanabile-
cekleri gibi, belki de yazıma kulak veren bir yetkili tarafından 
çözüm üretilmesi adına kullanılabilecektir. 

Madencilik Türkiye’den
 Bir İlk Daha!!!

Z  g   v  Ö gü  İç        y   
Madencilik Türkiye, 

Mining Turkey, Tünel Teknolojisi, 
MT Bilimsel Dergileri ile 
MT Firma Rehberi 2015, 
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Öncelikle idari para cezaları;

 • İşlenen fiil ile verilen ceza mantıksal olarak orantılı,

 • Parasal cezalar ödenebilir ve caydırıcı boyutta olmalı,

 • Ruhsat sahibini iflasa götürecek büyüklükte olmamalıdır.

 
6592 sayılı kanun öncesi Maden Kanunu’ndaki “teminat”ı 
madenciye verilecek ceza olarak tanımlamak yanlış olmaya-
caktır. Ruhsat alanları ile teminat miktarları arasında lineer bir 
bağlantı vardır. 6592 sayılı Kanun öncesi teminat cezalarının 
büyüklüğü ruhsat alanı ile ilişkilendirilmiş olduğundan uygu-
lamada hukuksal olarak ruhsat sahipleri arasında eşitsizlik ve 
buna bağlı olarak bir haksızlık söz konusu olmuştur. Aynı fiili 
işlemiş işletme ruhsat sahiplerine, ruhsat alanlarının büyük-
lüğüne bağlı olarak farklı cezalar uygulanmıştır. Örneğin 7. 
madde kapsamında izinsiz faaliyette bulunmuş, alanı 250 
hektar olan işletme ruhsata teminat iradı olarak 14.625.00TL 
ceza öngörülürken, aynı fiili işleyen alanı 2.000 hektar olan 
diğer ruhsat için 106.580,00TL ceza verilmiştir. Yani aynı fiili 
işlemiş ruhsatın biri 14.625.00TL öderken diğeri yaklaşık 7,5 
kat, 106.580,00TL ceza ödemiştir. 

6592 sayılı Kanunla bu haksızlık ortadan kaldırılmış, ruhsat 
alanına bakılmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
ve işlenen fiile göre ruhsatların sabit ve eşit ceza ödemeleri 
öngörülmüştür. 

6592 sayılı kanun sonrası uygulanacak ceza büyüklüğüne, 
ruhsat alanına ve ruhsat süresine göre bazı ruhsatlar olumlu 
bazıları da olumsuz yönde etkilenecektir. 

Uygulamanın genel olarak madencilik sektörünü olumlu ya da 
olumsuz yönde etkileyeceği konusunda geçmişte uygulanmış 
teminat iradları ile ruhsat alan ilişkileri arasındaki istatistik 
verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi bir yaklaşımla 
bu uygulamadan mermer ve agregayı içeren I. Grup ve II. Grup 
işletme ruhsatlarının tamamı ile küçük alanlı ruhsatlar olum-
suz, çoğu büyük alanlara sahip IV. Grup işletme ruhsatlar da 
olumlu yönde etkilenecektir. 

6592 sayılı kanunla getirilen uygulama sonrası ruhsat sahipleri 
teminat olarak nakit para ya da teminat mektubu vermek 
zorunda kalmayacaklardır. Verilen idari para cezaları 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilecek, ceza-
nın tebliğ tarihi itibarıyla 15 gün içinde ödenmesi durumunda 
cezadan %25 oranında indirim yapılacaktır. 

Kanunda idari para cezalarının alt limiti 10.000TL, üst limiti 
50.000TL olarak nasıl belirlenmiştir? Neden idari para cezaları-
nın alt limiti 5.000,00TL, üst limiti 20.000TL olarak belirlenme-
miştir? Bu soruların yanıtı var mıdır?

Maden Kanunu’nda ruhsat sahiplerince işlenebilecek en 
büyük fiil üretilen madenin devlete beyan edilmeyip devlet 
hakkının ödenmemesidir. Denetim ve inceleme sonucunda, 
yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat 

sahiplerinin, 12. madde hükümlerine göre verilen ceza, üretip 
sattığı cevherden elde ettiği yaklaşık kazancına karşılık gel-
mektedir. Diğer taraftan bu fiili işleyene 10.madde kapsamında 
“ruhsat sahasında yapılan üretimin beyan edilmemesi” nede-
niyle 50.000,00 TL idari para cezası verilmektedir. Uygulama bir 
fiil için iki ayrı ceza vermek anlamına gelmez midir? 

Kanunun 17. maddesine göre arama döneminde faaliyet 
raporunun verilmemesi durumunda 30.000,00 TL ceza yüksek  
değil midir?

İşletme izni olmadan faaliyette bulunan ruhsat sahibi ile 
işletme izninin 1 metre dışına çıkan ruhsat sahiplerine öngö-
rülen cezalar arasında bir fark var mıdır? Ya da işletme ruhsat 
alanında ikinci bir işletme izni olmadan yasal hakkı olan aynı 
grup diğer bir madeni üretip devlet hakkını ödemiş, ancak izni 
olmadığı anlaşılan ruhsat sahibine ne ceza verilmektedir?

Haksız yere hak iktisap edildiği ifade edilen fiillerin ağırlığı birbiri 
ile eşit midir ki aynı ceza uygulanmaktadır? Örneğin “Galeri atımı 
yöntemi ile patlatma yapılması” ile “Genel Müdürlükçe faaliyeti 
durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulmanın” cezası 
aynı mı olmalıdır? Bu ölçü nasıl belirlenmiştir? Galeri atımlarında 
haksız yere “iktisap edilen haklar” nasıl geriye alınacaktır? 

Ruhsat bedelinin zamanında yatırılmaması ya da eksik 
yatırılması durumunda idari para cezası öngörülmektedir. 
Neden idari para cezası yerine ruhsat bedelinin yasal faizi 
ile birlikte ödenmesi istenmemektedir? Diğer taraftan bazı 
durumlarda idari para cezası ceza uygulanan ruhsat bede-
linden daha yüksektir. Bu uygulama hukuka uygun mudur? 
Ama yine de uygulama 5.000,00TL çevre uyum teminatı 
ödemedi diye 100.000,00TL teminat iradından daha iyidir. 
“Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” diye buna derler 
herhalde? 

Eşitlik ilkesi, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde “kanun önünde 
eşitlik” başlığı altında düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 
son fıkrasında “Devlet organları ve idare makamları bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.” denilmiştir. Eşitlik ilkesi adalet ilkesi ile iç 
içe duran özel veya tüzel kişileri keyfi uygulamalardan koruyan 
demokratik düzenin ve hukuk devletinin en önemli ve temel 
ilkelerinden birisidir. Bu nedenle hukukta eşitlik ilkesi hem özel 
veya tüzel kişiler açısından temel hak olarak hem de devlet 
yönetimine ilişkin bir ilke olarak ele alınmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırılığın aynı zamanda 
hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturduğunu kabul 
etmektedir. Eşitlik ilkesi bir yandan hukuk kurallarının genel 
olmasını, yani şekli eşitliği, diğer yandan da hem özel veya 
tüzel kişilere eşit davranılmasını, maddi eşitliği, sonuçta aynı 
fiil için öngörülen yaptırımın aynı olmasını gerektirmektedir. 
Bu uygulamaya uygun olarak teminatın Maden Kanunundan 
kaldırılması, yaptırım olarak teminat iradları yerine “idari para 
cezaları” öngörülmesi olumlu bir yaklaşımdır. 
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Ölçülülük ilkesi, belirli olaylarda düzeltici olarak hemen 
hemen hukukun bütün alanlarında kendini gösteren bir ilkedir. 
Öncelikle yasa hazırlama sürecinde yasama organının eşitlik ve 
adaletin sağlanması için bu ilkeyi temel edinmesi gerekmektedir. 

Eşitlik ve ölçülülük ilkeleri arasında bir köprü oluşturan 
“orantılılık ilkesi” hukukun genel ilkeleri arasında ve hukuk 
devletinin önemli sonuçlarından biridir. Anayasa Mahkemesi 
“orantılılık” unsurunun amaç ve aracın ölçüsüz bir oranı içerip 
içermediğinin ve bu yolla ölçüsüz bir yüküm getirip getirme-
diğinin denetimi olarak tanımlamaktadır. 6592 sayılı kanunda 
öngörülen idari para cezalarının büyüklüğü ile “orantılılık 
ilkesi” de göz ardı edilmiştir.

Her ne kadar teminat iradları yerine getirilen idari para ceza-
ları olumlu gibi görünse de idari para cezası büyüklüklerinin 
makul olduğunu düşünmek yanlıştır. 6592 sayılı kanunun 
hazırlanması çalışmalarında idari para cezası öngörülen fiil-
lerin öncelikle etki ve sonucuna bağlı olarak ağırlığına göre 
sınıflandırılması, ölçülülük ve oranlılık ilkesine uygun alt ve üst 
idari para ceza miktarının belirlenmesi gerekirdi. 6592 sayılı 
Kanunda bu sıralamanın doğru yapılmadığı, Anayasanın eşitlik 
ilkesine uyulduğu halde ölçülülük ve oranlılık ilkelerinin uyul-
madığı açıkça görülmektedir.

Zaman içinde idari para cezalarını fiillere bağlı olarak kendi 
içinde değerlendirilmesi gerekecektir. 6592 sayılı Kanun’la 
getirilen idari para cezalarının büyüklüğü her zaman tartış-
malı olacaktır. Özellikle de bazı fiillerle ilgili olarak ruhsat 
sahiplerine uyarı yapılmadan ceza verilmesinin uygun 
olmayacağını düşünmekteyim. Herhalde Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün uygulamaları sonrası bu konuda söylenecek 
çok şey olacaktır.

Bu kadar sözden sonra temennimiz madencilerin kanun 
hükümlerine uygun faaliyette bulunup hiç ceza almamasıdır. 
Yeni düzenlemenin olumlu ya da olumsuz olduğu takdiri ruhsat 
sahiplerinindir. 

Devlet Hakkı
Ülkemizde herhangi bir ekonomik faaliyet sonucu elde edilen 
gelirin vergilendirilmesi gerekliliği bir gerçektir. Devlet hakkı 
“doğal servetlerin devletin hüküm ve tasarrufu altına olması 
nedeniyle” kurumlar ve gelir vergisi dışında Maden Kanununa 
dayalı olarak madencilik faaliyetlerinden devlete ödenen 
bedeldir.

Alınacak devlet hakkının madencilik faaliyeti sonrası elde edi-
len kâr ile orantılı olması gerekmektedir. Belirlenecek devlet 
hakkı; ruhsat sahiplerini devlete gelir sağlayan kaynak olarak 
görmeyecek, madenciliğe yeni yatırımları caydırıcı boyutta 
olmayacak, uç ürünlere yönelmeyi engellemeyecek, hatta teş-
vik edecek şekilde belirlenmelidir. Devlet hakkı belirlenirken 
madenciliğin emek yoğun, kırsal kesimlerden büyük yerleşim 
bölgelerine göçü engelleyen, önemli istihdam kaynağı yaratan 
bir sektör olduğu göz ardı edilmemelidir.

Diğer ülkelerdeki devlet hakları ve vergilendirme ile ilgili 
düzenlemelerin ülkemiz için hiçbir anlam ifade etmeyeceğinin 
bilinmesinde yarar vardır. Bu konu ülkelerin anayasalarında 
doğal zenginliklerin mülkiyeti, ülkenin doğal zenginlikleri ve 
hükümetlerin madenciliğe bakışı ile ilişkilidir. Daha açık bir ifade 
ile madencilikte devlet hakkı ya da vergilendirme her ülkenin 
kendine özgü bir uygulamasıdır. Ülkemizde de böyle olmalıdır.

Gerek 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun ve gerekse Maden Kanununda 
madenciliğin devlet hakkı gibi mali konularla ilgili yükümlü-
lüklerin düzenlenmesi, Bakanlığın görevleri arasında sayılma-
mıştır. Buna karşın Devlet Hakkı 1954 yılında yürürlüğe girmiş 
6309 sayılı Maden Kanunu’nda da yer almıştır. Kanunun 118. 
Maddesinde “Madenlerden alınacak Devlet hakkı Ekonomi ve 
Ticaret Vekaletince tahakkuk ettirilmesi” öngörülmüştür. O 
dönemde maden aramacılığında etkin yeri olan Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü bu kaynakla desteklenmiştir.

1985 yılından sonra 3213 sayılı Kanun döneminde de alınan 
devlet hakkının belirli bir oranı, madencilik faaliyetlerinin des-
teklenmesi için kurulmuş olan Madencilik Fonuna aktarılmıştır. 

Bakanlığın uç ürünlere yönelik madencilik faaliyetlerini des-
teklediği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 5995 
sayılı kanunla daha çok bedel almak amacıyla devlet hakkı 
hesaplamalarında esas alınan ocak başı satış bedeli tanımı 
değiştirilmiş, ürettiği madeni zenginleştiren, tüvenan üretimi 
bir sonraki aşamaya taşıyanlardan daha çok devlet hakkı alın-
mıştır. 6592 sayılı Kanun’la da madenciden daha çok devlet 
hakkı alma yaklaşımı pekiştirilmiştir.

Mevcut devlet hakkı hesaplamaları ülkemizdeki şirketlerin 
muhasebe sistemine de uygun olmayıp madenci ile devlet 
arasında sürekli olarak sorun çıkmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan Maden İşleri Genel Müdürlüğünce Maden 
Kanunu dışına çıkılarak devlet hakkı ile ilgili işlemler genelge 
ve komisyonlarla belirlenmekte, hukuki dayanağı olmayan bu 
uygulamalar da sorunlara neden olmaktadır.

2009 yılında Anayasanın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104. ve 
105.maddeleri gereğince iktidar ve muhalefet partilerine men-
sup 21 milletvekilinden oluşan “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu”nun hazırladığı rapor Mayıs 2010 
yılında yayınlanmıştır: 

www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/belge/kararlar/d23/
TBMM_Arastirma_Komisyonu_Raporu.pdf

Madencilik sektörünün sorunlarıyla ilgili bu rapor, komisyon 
üyeleri Sayın Milletvekilleri tarafından “maden şehitlerimize” 
ithaf edilmiş, raporun başında Mustafa Kemal Atatürk’ün  
sona kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç  
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kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu hazineleri mey-
dana çıkarmak, servet ve refahımızın kaynaklarını bulmak 
göreviyle yükümlüyüz.” özdeyişi yer almıştır. Bugün gelinen 
durum itibarıyla ülkemiz madenlerinin işletilmesi konu-
sunda hala doğru karar verilememiş olması düşündürücü, 
bir o kadar da üzüntü vericidir.

Meclis Araştırması Komisyonu üyesi Sayın Milletvekilleri 
madencilik sektörünü her boyutu ile incelemiş, hazırladıkları 
raporda bazı önerilerde bulunmuşlardır. Raporun 4.1.4. Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapısından Kaynaklanan 
Sorunlar bölümü altında özetle:

“MİGEM’in mevcut hâliyle ruhsat veren, kontrol-denetim yapan, 
uzman personel sayısının yetersizliği, kuruluş kanunundan ve 
kurumsallaşamamasından kaynaklanan nedenler ile çoğun-
lukla evrak ve dosya bazında hareket eden bir Genel Müdürlük 
görüntüsüne büründüğü, ülke madenciliğine yön veren, strateji 
belirleyen ve madencilerimizin vizyonunun genişlemesine yar-
dımcı olan bir kurum hâline getirilmesi gerektiği, projeye uygun 
faaliyette bulunulup bulunulmadığı hususunda daha sık ve titiz 
denetimler yapılması gerektiği, bu konu özellikle iş sağlığı ve 
güvenliği açısından da önem arz ettiği, madenlerin kendine özgü 
jeolojik-minerolojik özelliklerinin, işletme yöntemlerinin farklı 
olması, bu madenlerin denetim faaliyetlerinin yapılmasında da 
ihtisaslaşmaya gidilmesini gerektirdiği” belirtilmiştir.

Sayın Milletvekilleri tarafından raporda sorunların çözümü 
için de “Denetimlerin özellikle mali kısımlarının (devlet hakkı, 
harçlar, sevk fişleri, gelir-gider faturalarının incelenmesi gibi 
mali konular) MİGEM’den alınarak bu konudaki denetimlerin 
tamamen Maliye Bakanlığına bırakılması” önerilmiştir (Rapor 
Sayfa 253). Bu önerinin uygulanması iş kazalarının önüne 
geçilmesi için belki de atılması gerekli ilk adımdır. 6592 
sayılı Kanun’da Meclisin bu iradesi hiç dikkate alınmadığı 
görülmektedir.

Devlet hakkı hesaplama sistemi ile madencilik faaliyetleri-
nin mali yönden denetim ve kontrolünün tamamı Maden 
Kanunu’ndan alınarak “vergi kanunları” kapsamında düzen-
lenmelidir. Yapılacak bir düzenlemeyle Maden Kanunu başta 
sevk fişi olmak üzere gereksiz mali belgelerden ve bürokrasi-
den arındırılmış olacaktır. 

Maden Kanunu’nda mali konularla ilgili:

 • 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda “sevk  fişi: 213  sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 2365 sayılı Kanunla değişik 40. maddesinin birinci fık-

rasının (a) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva 

eden beyan niteliğinde belge" olarak tanımlanmıştır. Ancak cev-

her sevkiyatında aynı bilgileri içermesine karşın maliyeden alın-

mış sevk fişi kullanılması durumunda Bakanlık yönetmeliğe göre 

madencilere önce uyarı sonra ceza vermektedir. Burada hukuksal 

olmayan bir uygulama söz konusu olup Kanunda olmayan maddi 

yaptırım yönetmelikle getirilmiştir.

 • Sevk fişi talep edildiğinde ruhsat sahibinin işletme izninin olup 

olmadığına, teknik nezaretçi atayıp atamadığına, harçlarını öde-

yip ödemediğine bakılmakta, vergi dairesinden borcu yoktur 

belgesi istenmektedir. İşletme izni ve teknik nezaretçi olmadan 

madencilik faaliyetinde bulunmanın Maden Kanununda yaptırım-

ları vardır. Harcını zamanında yatırmayan ruhsat sahiplerinden de 

harç bedeli faizi ile birlikte alınmakta, gerektiğinde de Amme Ala-

cakları Kanununa göre tahsil edilmektedir. Borcunu ödemek için 

çalışması gereken madenciye sevk fişi vermek için borcu yoktur 

belgesi istenmesinin mantıkla açıklanabilir bir gerekçesi yoktur. 

 • Madencilerin gelir-gider faturalarının incelenmesi gerektiğinde 

MİGEM Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine yazmaktadır. 

 • Maden Kanunu hükümlerine göre ruhsat harçları vergi dairele-

rince tahsil edilmektedir.

 • Tek sorun “devlet hakkı”nın alınması gibi görünse de Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü tarafından bilmeceye dönüştürülmüş devlet 

hakkının kurumlar ya da gelir vergisinin, devlet hakkına karşılık 

gelecek şekilde makul bir oranda yükseltilerek alınması sorunu 

çözecektir. Bu uygulama Maliye Bakanlığına ek bir yük getirme-

yecek, buna karşın ülke madencilerinin sırtındaki yumurta küfesi 

kaldırılmış olacaktır. 

Maden Kanunu’ndaki “emsal değer” kavramı Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünce yanlış algılanmaktadır. Bu kavram 2004 
yılında 5177 sayılı kanun ile getirilmiştir. Dikkat edilirse bu 
kavranın 5177 sayılı Kanunlarda tanımı olmadığı görülecektir. 
Çünkü kavram 2004 yılında 5177 sayılı kanuna aynı bölgede 
aynı cins cevherler için ödenen devlet haklarında büyük bir 
farklılık olması durumunda söz konusu farklılığın incelenmesi 
gerekliliğine yönelik konulmuştur. 

Emsal değer teşkil edilebilmesi için bölgedeki rezervlerin kalitesi-
nin, işletmelerde üretim ve zenginleştirme yöntemlerinin, tüvenan 
cevher üretimi sonrası yapılan işlemlerin benzeri ve devlet hakkı 
hesaplarının mevzuata uygun ve doğru yapılmış olması gerekmek-
tedir. Doğrudan satış faturası üzerinden Devlet hakkı ödemiş, yasal 
hakları olmasına karşın hesapladıkları değerlere indirim uygulama-
mış, ocak başı satış bedelini hesaplarken yasal masraflarını çıkar-
mamış vb ve sonuçta yanlış hesaplamayla devlet hakkını yüksek 
ödemiş ruhsat sahiplerinin ocak başı satış değerleri emsal değer 
alınmaktadır. Böyle durumlarda Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
gerekli araştırmayı yapmadığından hata yapmakta, sonuçta da 
bazı ruhsat sahipleri haksızlık yapılarak mağdur edilmektedir.

Plansız, projesiz, programsız, maliyeti düşürücü önlem alma-
dan yapılan üretim faaliyetlerinin emsal teşkil etmesi söz 
konusu olmamalıdır. Aksi taktirde daha iyi teknoloji, daha iyi 
makine parkı kullanan, daha bilimsel yöntemlerle daha düşük 
maliyetle üretim yapan ruhsat sahipleri cezalandırılmaktadır. 
Bu da Maden Kanunu’nun ruhuna aykırıdır. 

6309 Sayılı Maden Kanunu’nun “Tarifenin tanzimi” başlığı 
altındaki 117.maddesi:

“(Değişik;Kanun:271-11/7/1963) Devlet hakkının alınmasına 
mesnet (dayanak) teşkil edecek olan FOB veya dahili (iç piyasa)  satış  
(Devlet  hakkı tarifesi), maden cinslerine göre her takvim yılının  
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ilk iki ayı içerisinde, geçen yıl zarfında selâhiyetli (yetkili) merci-
lere tescil edilen(kaydedilen) bedeller ile fiyatların geçen yılda 
takip ettiği seyir(değişim) göz önünde tutulmak ve yapılan cari 
yıl(içinde bulunulan yıl) fiyat tahminleri nazara(dikkate) alınmak 
suretiyle, her maden nevi(cinsi) için tek bedel olmak üzere Sanayi 
Bakanlığınca hazırlanır.

Mevcut olan hallerde tenzil edilmek(indirmek) üzere zenginleş-
tirme ve izabe masrafları ortalaması da hesap ve aynı tarifeye 
derç edilir(kaydedilir).”

Çoğunun bildiği gibi FOB; Free On Board, Madencinin cevheri 
nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan 
sorumluluğunu içermektedir. Üretimden liman gümrüğüne 
kadar olan taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman 
masrafları madenciye, cevher gemi güvertesine taşındıktan 
sonraki sorumluluk ise alıcıya aittir.

6309 sayılı Kanun döneminde uygulamada devlet hakkı peşin 
alınmış, o zamanki adıyla Maden Dairesi, ürettiği madenin nakil 
ve satış izni olarak madenciye imrariye tezkeresi vermiştir.

Sorun yaşanması istenmiyorsa emsal ocak başı değeri, cev-
herin tüvenan ya da mamul olarak satılması gibi detaylara 
girilmemelidir. 6309 Maden Kanunundaki uygulamadan yola 
çıkılarak 3213 sayılı Maden Kanununa “Devlet hakkının öden-
mesine esas ocak başı satış bedeli tüvenan maden pazarına 
göre her yılın aralık ayı sonunda Bakanlık tarafından ilan edilir.” 
gibi net bir hüküm konulması her şeyi sadeleştirecektir. 5177 
sayılı kanun çalışmalarında da bu uygulama gündeme getiril-
miş, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün cevher satış bedelle-
rinin belirlemesinin zor olacağı ve serbest piyasa koşullarında 
uygulamanın doğru olmayacağı düşüncesiyle vazgeçilmişti. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, piyasayı takip edebildiği 
sürece, bu bedelleri belirleyip her yıl sonunda maden cinsine 
göre devlet haklarını gösterir bir liste hazırlaması olanağı var-
dır. Ancak bu uygulamanın itiraz ve tartışma olmadan yürütü-
lebileceği konusunda kişisel şüphelerim vardır. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünce devlet hakkının belirlenmesine 
yönelik komisyon kararları, genelgeye dayalı bazı uygulamaların 
Maden Kanunu’nda dayanağı olmadığından tartışmalıdır. 6592 
sayılı Kanun sonrası da bu sorun artarak devam edecektir. 

6592 sayılı Kanun’la özellikle Londra Metal Borsası’na göre 
belirleneceği ifade edilen metallerden devlet hakkı olarak alı-
nacak % aralıklarında, taslağın ilk hali ile 6592 sayılı kanundaki 
son hali arasında farklılıklar vardır. Acaba bunun açıklanabilir 
bir gerekçesi var mıdır ve bu değerler, özellikle kıymetli metal-
ler için nasıl belirlenmiştir, bu aralık ve oranlar yeterli midir?

Ruhsat sahiplerinin Maden Kanunu’na göre her yıl ödeyecekleri 
bedelleri değişik banka hesaplarına yatırmak zorunda kalmaktadır-
lar. Neden bellerin tamamını devletin göstereceği bir banka hesa-
bına yatırılmamaktadır? Devletin de bu hesapta toplanan paraları 
ilgili kurumlar arasında istediği gibi paylaştırma olanağı yok mudur?

3-5 yıl içinde başlayacağını düşündüğüm “3213 sayılı Maden 
Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı” çalışmalarında 
devlet hakkı ile ilgili önerilerimin dikkate alınmasını temenni 
ediyorum.

Ruhsat Bedelleri
3213 Sayılı Maden Kanunu’nda “İşletme ruhsat alanı” ile 
“İşletme izin alanı” farklı kavramlardır. İşletme izin alanı ruhsat 
alanı içinde madencilik faaliyetinde bulunabilecek alan olup 
ruhsat alanının tamamı olabileceği gibi çoğu zaman ruhsat 
sınırları içinde küçük bir alandır. Esasen işletme izin kavramı 
uygulamada madenciye veya devlete bir fayda sağlamayan, 
bürokrasiye neden olan gereksiz bir kavramdır. 

6592 sayılı Kanun’la arama ve işletme dönemlerinde ruhsat 
bedeli adı altında hiçbir hukuksal zemine dayanmayan bedel 
istenmektedir. Ruhsat bedelleri ruhsat alanlarıyla doğru oran-
tılı olarak belirlenmiştir. Bu bedelin hesaplanış biçimi ve mikta-
rına bakıldığında, devletin madenciden para talep etmesinden 
başka bir amaç taşımadığı açıkça görülmektedir. 

Ruhsat bedellerinin hesaplanmasında kullanılan taban ruhsat 
değerlerinin belirlenmesinde esas alınmış olan ölçütler neler-
dir? Acaba bu değerler çeşitli kesimlerle yapılan “klasik bir 
pazarlık” sonucu mu belirlenmiştir?

Bu bedeller hesaplarken ruhsat alanları ile ilişkilendirmek yan-
lıştır. Bu ilişkinin ancak ruhsat alanında yapılan madenciliğin 
ekonomik büyüklüğü ile kurulabilme olanağı vardır.

Göründüğü kadarıyla öngörülen bedeller çok yüksektir. Arama 
ruhsatlarının 2015 yılı için 887,00TL harç ödenmesi gerekmek-
tedir. 10 yıllık işletme ruhsatı olan bir madenci 2015 yılında 
harç ve çevre uyum teminatı olarak 10.660,00TL, 40 yıllık bir 
ruhsat da 17.764,00TL ödeyecektir. 6592 sayılı Kanun sonrası, 
887,00TL ödeyen arama ruhsatları alan ve dönemine göre 
3.000,00TL ile 5.000,00TL, işletme ruhsatları da 15.000,00 TL 
ile 150.000,00TL arasında bedel ödeyeceklerdir. Uygulamanın 
devlete getireceği ilave gelirin büyüklüğünü hesaplamak için  
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gruplara göre ruhsat alanları ile istatistiksel verilerin değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. 

Bu arada “Çevre uyum teminatı” adı altında madenciden alınan 
gereksiz bir bedelin ve ödenmemesi durumunda uygulanan 
teminat iradı cezasının 6592 sayılı Kanun’la kaldırılmış olması 
madencileri az da olsa teselli etmektedir.

Derler ya “alan memnun satan memnun”, “madenci mutlu, 
devlet mutlu”. Hani bir de işletme ruhsatlarının ödedikleri 
“devlet hakkı+ruhsat bedelleri” tek bir kalem altında, maden-
cilik faaliyetinin büyüklüğüne göre vergi kanununda belirle-
nirse, ben de mutlu olacağım. 

Uygulamanın hukuksal boyutuna gelindiğinde özetle; Vergiler 
yasa ile konulur. Vergi almada temel esas mali güce dayalı, eşit 
ve ölçülü olmasıdır. 6592 sayılı Kanunda ruhsat bedeli tanımı: 
“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 kaydedil-
mek 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 birimi hesabına yatırılması gereken tutarı.” 
şeklinde yapılmıştır. Bu tanımlamada “tablo” yerine “çizelge” 
demeyi tercih ederdim. Tablo denildiğinde aklıma ilk gelen 
Osman Hamdi Bey'in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosudur. 

Ruhsat bedeli ile ilgili eleştirilerimi şu şekilde sıralayabilirim:

 • Bu bedel ruhsat sahibinin mali gücü ile orantılı değildir, tamamen 

ruhsat alanı ve ruhsat grubuyla ilişkilidir. Ruhsat grubuna bakıl-

maksızın küçük bir ruhsat alanında madencilikten elde edilen mali 

güç, büyük bir ruhsat alanından elde edilene göre kat kat daha 

fazla olabilmektedir. 

 • Ruhsat bedeli olarak “tek isim altında alınan” bedelin %30’unun 

teminat olarak ayrılması öngörülmüştür. Yani madenciden ruhsat 

bedeli adı altında bir kısmı geri iade edilmek üzere teminat, bir 

kısmı hazineye doğrudan gelir kaydedilen bir vergi alınmaktadır.

 • İşletme ruhsatı döneminde ruhsat bedelinin yapılan üretimin 

karşılığı olarak alındığı düşünülse, bunun karşılığı madenci devlet 

hakkı ödemektedir.

 • Arama ruhsat döneminde madencinin teşviklerle desteklenmesi 

gerekirken ruhsat bedeli istemenin mantığı nedir?

 • Maden Kanunun 46.maddesi gereği madencilik faaliyetlerinden 

kira, ecrimisil ya da başka bir isim altında bedel alınamaz. 

 • O zaman ruhsat bedeli nedir? Vergi midir, harç mıdır, yoksa bir 

başka bir şey midir, nedir? Bu bedel neden ve ne amaçla alınmak-

tadır? Anayasada yeri var mıdır? Katsayının belirlendiği yasal ya da 

bilimsel dayanak nedir?

 • Birileri çıkıp bu sorulara yanıt verilmeli, bu bedelin ne olduğunu 

açıklamalıdır. 

Ben olsaydım ne yapardım? Madenciden daha çok para almak 
için ruhsat bedeli ile uğraşmazdım. Ruhsat bedelini “taban 

devlet hakkı bedeli” olarak tanımlar üzerine de 6592 sayılı 
kanunla getirilen devlet hakkını “üretime bağlı devlet hakkı” 
adı ile ilave ederdim. Yani Maden Kanunu’na göre “Devlet 
hakkı= Taban devlet hakkı bedeli + üretime bağlı devlet 
hakkı” olurdu. Alacağım devlet hakkı, ruhsat sahibinin mali 
gücüne bağlı olduğundan vergi tanımına uymakta, dayanağı 
da Anayasanın 168.maddesi olmaktadır. Her şey kitabına, her 
hukuka uygun, benim gibi birileri çıkıp da “bu nedir?” diye 
soramazdı.
 
25.Aralık.2014 tarihinde Dünya Gazetesinde “Maden Kanunu 
Taslağı üzerine” başlığıyla yazdığım yazımda “ruhsat bedel-
lerini” Deli Dumrul vergisine benzetmiştim. Çoğumuz Dede 
Korkut hikayelerini biliriz:

“Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmış, köprüden 
geçenden 30 akçe, geçmek istemeyenden de döve döve 40 akçe 
alırmış. Bir gün köprüsünün yanına bir bölük oba yerleşir. …….” 
ile başlar. Hikayenin gerisini bulup okuyabilirsiniz. Yanlış anla-
şılmaya meydan vermemek adına hikayedeki “ruhsat bedeli” 
ile “akçe” arasındaki bağlantıdan başka bir benzetme yapma-
dığımı da ifade etmek isterim.

Aynı yazı içinde ruhsat bedelleri yüzünden bu yükü kaldırama-
yıp ruhsatların kapılarına kilidi vuracağını, tasarının "madenler 
olmasa şu madencilik ne güzel idare edilirdi” mantığıyla hazır-
landığı eleştirisini de yapmıştım:

20. Asrın ilk yıllarının Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin dal-
gınlığı ve uykuculuğu, zamanının karikatürcüleriyle hiciv şair-
lerine ilham vermiş, hakkında bol bol yazılıp çizilmiştir. Ama 
günün birinde söylediği bir söz yüzünden bilgisi, dalgınlığı, 
uyku merakı geri plana kalmış ve adı ‘Şu mektepler olmasaydı 
maarifi ne güzel idare ederdim’ sözü ile günümüze kadar 
taşınmıştır.

Taslak yasalaştı, bu aşamada denilecek bir tek şey var: “Allah 
madenciye daha çok versin ki onlar da devlete daha çok ruhsat 
bedeli ödesinler.”

Daimi Nezaretçi
6309 ve 3213 sayılı maden kanunlarında “fenni nezaretçilik” 
adı altında bir düzenleme yer almıştır. 2004 yılına kadar 
fenni nezaretçiliğin görev, yetki ve sorumluluğu 84/8428 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiş “Maden ve 
Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tedbirleri hakkında Tüzük” ile düzenlenmiştir. 
2004 yılı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
bu düzenleme yerine değişiklik düzenlemeler hazırlanarak 
yürürlüğe konulmuştur. 2014 yılında da Tüzük tamamen 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Önceki adı ile fenni nezaretçi, yeni adıyla teknik nezaretçinin 
görev yetki ve sorumlulukları genellikle Maden Kanunu’nun 
uygulanması ile sınırlı kalmıştır. Teknik nezaretçi ruhsat 
sahibinin Maden Kanunu kapsamında üretimle ilgili verdiği  
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belgeleri imzalamış, işletmede belirlediği eksik ve noksan-
lıkları yazılı olarak ruhsat sahibine bildir(eme)miştir. Teknik 
nezaretçi; ataması ruhsat sahibi tarafından yapılan, ücreti 
ruhsat sahibi tarafından ödenen, devlet adına denetim 
yapa(maya)n bir konumdadır. 6592 sayılı Kanun’la bu sorun-
lar çözülmemiştir. 

6592 sayılı Kanun sonrası teknik nezaretçi uygulaması kalka-
cak, üretim yapan her sahada daimi (nezaretçi) mühendis çalı-
şacaktır. Benzeri öneri 2004 yılında 5177 sayılı Kanun çalışma 
döneminde de gündeme gelmiş, ancak oldukça fazla sayıda 
işletmelerin mevsimlik olarak 3-4 ay çalıştıkları gerekçesiyle 
kabul görmemişti. 6592 sayılı Kanun’un uygulamaya girme-
siyle bu sorun tekrar gündeme gelecektir. Daimi nezaretçi ile 
ilgili sorun yaşayacak olanlar sayı olarak çoğunlukta ancak bu 
gibi çalışmalarda hiç temsil edilmeyen, edilemeyen, sorunları 
hiç dile getirilmeyen, kişi olarak kendimi yakın hissettiğim orta 
ve küçük sermayeli madencilerdir. 

7.Aralık.2009 tarihinde “Sektördeki Örgütler ve Enerji (ve 
Tabii Kaynaklar) Bakanı Sayın Taner Yıldız’dan Bir Dilek” başlığı 
altında şunları yazmıştım: “Sonuç olarak şu söylenebilir; Gelinen 
nokta olarak sektör ve sektördeki örgütler kendini ifade edeme-
mekte, dolayısı ile madencilik sektörü iyi temsil edilememektedir. 
Devlet kamu kurum, kuruluş ve idarenin yapacakları tüm çalış-
maları sektörün tabanına da açmaları gerekmektedir. Böyle 
bir durumda da sektör tabanından ciddi katkı, görüş ve destek 
gelmesi beklenmese de şimdi olduğundan daha iyi olacaktır.” 
demiştim. Bu sözümü yenilemekte yarar görüyorum. Bakanlık 
bürokratlarının yasal düzenlemelerin ülkemiz küçük ve orta 
boyuttaki madencileri üzerinde olası olumsuz etkilerini önce-
den görebilmeleri gerektiğini düşünmekteyim.

Tasarı üzerinde çalışıldığı dönemde maden gruplarına göre 
sürekli ve mevsimlik çalışan, daimi nezaretçisi ve teknik nezaret-
çisi olan ruhsat sayıları, sürekli mühendis çalıştıran ruhsat sayı-
ları, bu ruhsatlarda çalışan işçi sayıları gibi istatistikler üzerinde 
ciddi olarak çalışılmış olması, Bakanlık böyle bir çalışma yapmış 
ise kamuoyuyla paylaşması gerekirdi, ancak paylaşmadı.

Teknik nezaretçilik yapan mühendisler sorumlu oldukları 
sahaları bırakıp bunlardan ancak birinde daimi nezaretçi ola-
rak çalışmak zorunda kalacaklardır. Uygulama maden mühen-
dislerinin çalışma alanını genişletecekmiş gibi görünse de 
gerçekte hem mühendis hem de madenci açısından istikrarsız 
bir çalışma ortamı yaratacak, mühendis olup da madencilik 
dışında çalışan maden mühendisleri ile emekli mühendislere 
3-4 ay süreli ek iş(!) olanağı yaratacaktır. İklim nedeniyle yal-
nızca yaz sezonunda çalışabilen işletmelerin bazıları da geti-
rilen mali yükümlülüklerin altından kalkamayıp kapılarına kilit 
vuracaklar ya da daimi nezaretçi bulamadığı için faaliyetlerine 
son vereceklerdir. 

Daimi nezaretçiyi kim atayacak, ya da kim işe alacak, ücretini 
kim verecektir? Kime karşı sorumlu olacaktır, ruhsat sahibine 
mi, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne mi? Daimi nezaretçi iş 

güvenliğinden de sorumlu olacak mıdır? Teknik nezaretçinin 
görevini yapamamasının gerekçeleri daimi nezaretçi için de 
geçerli olmayacak mıdır?

2014 yılı sonuna doğru çıkarılan torba yasa ile yer altında kömür 
madeninde çalışan işçilerin çalışma süresi kısaltılmış ücretleri 
artırılmıştır. Hiç araştırma yapmadan yürürlüğe konulmuş bu 
yasa sonrası bazı işletmeler kapanmış, çalışanlar kapı önüne 
bırakılmıştır. 6592 sayılı kanun sonrası da böyle bir durumun 
yaşanmaması, çalışan mühendis, işçi ve ruhsat sahiplerinin 
mağdur olmaması için yönetmelikte bu sorunla ilgili bir şeyler 
yapılması temenni edilmektedir.

Teknik nezaretçilik sisteminde de düzeltilmesi gereken yanlışlık-
lar vardır. Yıllardan bu yana savunulan teknik nezaretçi ücretle-
rinin bir havuzda toplanması da çözüm değildir. Atamayı ruhsat 
sahibi yaptığı, ücretini ruhsat sahibi ödediği, işten çıkarma 
yetkisi ruhsat sahibinde olduğu sürece, ücretlerin bir havuzda 
toplanması kime ne yarar getirecektir? En azından teknik neza-
retçinin ücretini alabileceği ifade edilse de iyi düşünüldüğünde 
sorunun çözümü olmadığı görülecektir. 6592 sayılı Kanun’la 
getirilen daimi nezaretçi uygulaması sorunun çözümü olacak 
mıdır? Bu konuda “çözüm nedir?” diye sorulursa vereceğim 
yanıt “çözüm için tarafların oturup tartışması gerekir.” olurdu. 
Bu konuda söyleyebileceğim tek şey; öncelikle tüm meslektaş-
larımın “mühendislikte etik” denilen kavramın ne olduğunu iyi 
öğrenmeleri ve etik davranmaları gerektiğidir.

Yetkilendirilmiş Bürolar
6592 sayılı Kanun’da yetkilendirilmiş tüzel kişilerin tanımı 
“Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında Genel 
Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik bel-
geyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının 
sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri 
yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama 
ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler.” şeklinde yapılmıştır.

Madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, denetleme 
de ancak devletin elemanlarınca yapılması gerekmektedir. 
(Anayasa Mahkemesi 24/12/1986 tarih ve E. 1985/20, K. 
1986/30 sayılı kararı, yayımı: 15 Mart 1987 19401 sayılı Resmi 
Gazete). Anayasa Mahkemesinin bu kararına göre yasal olarak 
“yetkilendirilmiş madencilik bürolarının” madenleri denetle-
mesi söz konusu olamayacaktır. 

Bakanlık, iyi işletme projesi hazırlanmadığından bu büroların 
gündeme geldiğini savunmaktadır. Peki zamanında iyi hazır-
lanmamış projeleri kimler onaylamıştır? Böyle bir durumda 
sorumlu kimdir? Projeyi yapan mı, yoksa onaylayan mı? İyi 
hazırlanmış bir projenin, bu projeyi yapanlardan daha bilgili, 
daha deneyimli kişilerce incelenip eksik ve hatalarının ortaya 
konulması gerekmez mi? Doğru yolu bulma adına Bakanlık bu 
sorulara yanıt vermelidir. 

Bir an yetkilendirilmiş bürolarla projenin hazırlanması 
ile ilgili sorunun çözüldüğünü düşünelim. Peki bu projelerin  
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incelenip kabul edilip edilmemesi aşaması nasıl çözülecek? 
Yetkilendirmiş büroların yaptığı projeleri kim inceleyecek, 
kim uygun ya da uygun değildir, projenin eksikleri şun-
lardır? diyebilecektir. Yetkilendirilmiş büroların yaptıkları 
projelerden madenciye karşı kim sorumlu olacaktır? Bu 
bürolara yetki veren Bakanlık sorumluluğun neresinde ola-
caktır? Bakanlık yürüyen sistemi iyileştirmek adına sisteme 
yanlış yerden müdahale ederek, bir taraftan sorumluluktan 
kurtulma çabasıyla sistemi değiştirmek isterken, diğer 
taraftan daha ağır sorumluluk altına girdiğinin farkında 
değildir. 

Bu sorunların köklü çözümü tasarı komisyonda görüşülürken 
Sayın muhalefet milletvekillerinin önerdiği, ancak iktidar mil-
letvekillerince kabul görmeyen Bakanlığının sayı ve deneyimli 
personel ile güçlendirilmesidir.

Öncelikle doğru bir proje hazırlanması için iyi bir arama 
yapılması gerekmektedir. Bulunmuş bir mostraya bağlı 
kömür projesi yapılmakta, bu proje de kabul görmektedir. 
Rezervi, derinliği, damar kalınlıkları, kalitesi, mukave-
meti, gözenekliliği, içerdiği gaz miktarı bilinmeyen bir 
kömür yatağının işletme projesi nasıl hazırlanır? “Fizibilite 
raporu” ile “işletme projesinin” farklı kavramlar olduğu da 
unutulmamalıdır.

2004 yılında yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun’da arama 
ruhsat dönemi 3+2 yıl şeklinde belirlenmişti. Ruhsat sahibi 
3 yıl sonunda yaptığı arama çalışmalarını Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne verecekti. Bu süre sonunda Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü bazı arama ruhsatlarını tetkik edip ruhsat 
sahiplerine “ne yaptınız?” diye sorarak Kanunu uygulamada 
kararlılığını göstermesi gerekirken, bir Olur ile tüm ruhsatla-
rın süresini 5 yıla uzatmış, sonra da elinde birden çok arama 
ruhsatı bulunanları “çantacı” olarak suçlamıştır. Belki de bugün 
yaşanan sorunların kaynağı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
o dönemde arama ruhsat sürelerini hiç sorgulamadan  
uzatması olmuştur. 

5177 sayılı Kanun ile ruhsat sahipleri, ön işletme dönemi kaldı-
rıldığında bürokrasi “yağmur”undan kurtulmuş, 2010 yılında 
5995 sayılı Kanun’la getirilen bürokrasi “dolu”suna tutulmuş-
lardır. 2010 yılında 5995 sayılı Kanun sonrası arama faaliyetleri 
nasıl denetlenmektedir? Maden İşleri Genel Müdürlüğünde 
mühendisler işini gücünü bırakmış toplama çıkarma yaparak 
madencilerin arama döneminde yaptıkları harcama faturala-
rını incelemeye başlamışlardır. Böyle bir yaklaşımla madenci-
likte arama faaliyeti nasıl denetlenir? Şu anda arama dönemi 
tam bir bürokratik bataklık haline gelmiştir. Dünyanın hiçbir 
ülkesinde harcanan para ile arama faaliyeti yasal olarak ilişki-
lendirilmemiştir. Bu ilişkinin mantıksal bir açıklaması da yok-
tur. Arama ruhsat süresi 7+3 (izin)=10 yıl şeklindedir. Bu süre 
çok uzundur ve genel olarak borsada işlem gören firmalar için 
uygundur.

Arama dönemi işlemlerinin basitleştirilmesi, ruhsat sahibi 

firmanın harcadığı paraya değil, yaptığı arama çalışmaları ile 
sonucuna, ortaya çıkarılan varlığın büyüklüğüne bakılmalı, 
bürokrasi azaltılmalı, ruhsat süresi en fazla 5 yıl ile sınırlandırı-
larak madenlerimizin beklemede kalması önlenmelidir. Doğru 
bir proje yapılması ancak arama dönemi sonunda yeterli ve 
doğru veri üretilmesine bağlıdır. Bunun da faturalardaki harca-
malar ile denetlenmesi mümkün değildir. 

Arama süresinin dönemlere ayrılması ancak uluslararası borsa-
larda işlem gören firmalar için uygun olmaktadır. O firmaların 
arama sürelerini dönemlere ayırarak arama yapmaları için de 
yasal bir engel yoktur. 

Yetkilendirilmiş madencilik büroları büyük olasılıkla belirli sayı 
ve deneyime sahip mühendislerin bir araya gelmesiyle olu-
şacaktır. Madencilikle ilgili ÇED raporu hazırlama yetkisi olan 
büroların hemen hemen tamamının “yetkilendirilmiş madenci-
lik bürosu” olma özelliğine sahip olacaklarını düşünmekteyim. 

Yetkilendirilmiş teknik büroların yapacakları işleri iyi belir-
lemek gerekecektir. Örneğin kapasite ya da parasal olarak 
belirlenecek büyük projeleri, özellikle yer altı kömür işletme 
projelerinin deneyimli mühendis istihdam eden bu bürolar 
tarafından yapılmasında fayda olacağı düşüncesindeyim. 

Bu arada üniversiteler yetkilendirilmiş tüzel kişiliğin neresinde 
olacaktır? Temennim, hazırlanacak yönetmelikle üniversiteler 
için, piyasada çalışan mühendislerle rekabet edecekleri özel 
bir ortam yaratılmamasıdır. 

Bu konuda fazla yorum yapmak yanlış olacaktır. 6592 sayılı 
Kanun’dan anlaşıldığına göre 1500’e yakın büro tescil 
belgeli işyeri sahibi maden mühendisi ile bu bürolarda 
çalışmakta olan yaklaşık 3000 SMMH belgeli meslektaşları-
mızın yeni uygulamadan etkileneceği tahmin edilmektedir. 
“Yetkilendirilmiş tüzel kişilik” ile ilgili çıkarılacak yönetmelik 
çalışmalarında bu meslektaşlarımızın kurdukları iş düzenle-
rinin bozulmaması, çoluk-çocuklarının mağdur edilmemesi 
adına Bakanlığın gereken hassasiyeti gösterileceği husu-
sunda hiç kuşkumuz yoktur. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden incelendiğinde 6592 
sayılı Kanun’un bu konuda önemli bir hüküm içerdiğini 
düşünmemekteyim. Esasen madenlerde iş güvenliği ve işçi 
sağlığı ile ilgili hususları Maden Kanunu kapsamında düzen-
lemeyi düşünmek, düşülebilecek en büyük hatadır. Bu konu-
nun çözüm adresi Maden Kanunu değil, İş Kanunu ve ilgili 
mevzuatıdır. 

Ülkemizde madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili 
denetim yetkisi ağırlıklı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının sorumluluğundadır. Mevcut durumda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı madenleri iş güvenliği ve sağlığı 
açısından değil Maden Kanunu hükümlerine göre  denetlemek-
tedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Maden Kanunu’nda  
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tek bir madde ile yalnızca “faaliyetin can ve mal güvenliği 
açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edil-
mesi halinde maden üretime yönelik faaliyet durdurma” 
yetkisi verilmiştir. 

16 Ağustos 1984 yılında 84/8428 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla “Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel 
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine 
İlişkin Tüzük” 2014 yılında yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte 
bu Tüzün 331. maddesi ile ETKB’ye verilmiş, sorumluluk son 
bulmuştur. Bu sorumluluk sanki Başbakanlığa bağlı Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaymış gibi görünmektedir. 
Temennimiz, bundan sonra madencilikte iş kazalarının yaşan-
maması ve Başkanlığa iş düşmemesi olsa da, Başkanlığın 
deneyimli ekiplerce ve malzeme ile donatılması gerektiğidir.

Sonuç
Kanun uygulayıcılar mantıklı düşünen, sebep-sonuç ilişkilerini 
iyi değerlendirebilen, kendine neden, nasıl, niçin diye soru 
sorabilen, bu sorulara yanıt arayan, hukuku birilerinin isteği 
doğrultusunda değil, kurallarına göre uygulayan, kendi vicdan 
ve iradesiyle hareket eden bireyler olmalıdır.

Madenlerin kaynak kaybı olmadan, iş güvenliği ve işçi sağlığına 
uygun, doğru projelendirilmesi, projede belirtildiği gibi üretil-
mesi kavramları bir bütündür. Bu bütünlük içinde tek sorumlu 
ve görev sahibinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olması 
gerekmektedir. 

“3213 Sayılı Maden Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” 6592 sayılı kanun olarak yasa-
laşmıştır. 6592 sayılı Kanun sektörünün sorunlarının çözmesi bir 
yana, madenciler daha çok mali yükümlülük altına sokmaktadır.

6592 sayılı Kanun bana göre aşağıdaki nedenlerle uygun 
değildir:

 • 6592 sayılı kanunla teminat iradları üzerine kurulmuş “parasal 

cezalar” yerine “idari para cezaları” öngörülmüştür. Her ne kadar 

teminat iradları yerine bu uygulama olumluymuş gibi görünse 

de cezaların parasal büyüklüğüne bakıldığında bu cezaların daha 

aşağılara çekilmesi gerekmektedir. Kanun ceza kanunu görünü-

mündedir. 

 • 6592 sayılı kanunla her yıl arama ve işletme dönemlerinde ruhsat 

bedeli adı altında hiçbir hukuksal zemine dayanmayan bir bedel 

istenmektedir.

 • Maden Kanunu’nda devlet hakkı hesaplamaları da tamamen 

idareye bırakılmış, sistem daha çok devlet hakkı tahsil edilmesi 

üzerine kurulmuştur. 

 • Ruhsat devirleri, ruhsat süre uzatımları süre uzatımlarının siyasi ergin 

inisiyatifine bırakması yerine bu süreçlerin kurallarını koymak daha 

doğru olacaktır. Ruhsat süresinin uzatılması tamamen ruhsat alanın-

daki rezerv büyüklüğü ile ilişkilidir. Uygulamanın siyasallaştırılması 

madenciliği olumsuz yönde etkileyecek, sektörde ruhsata bağlı tesis 

gibi kalıcı ve büyük yatırımların yapılmasını engelleyecektir. 

 • Ruhsat devirlerinden yüksek bedel istenmesi doğru değildir. Ruh-

sat alanını değerli kılan ruhsat sahibinin arama yaparak bir maden 

varlığını ortaya çıkarması, bu alana yaptığı yatırımlardır. 

 • Teknik nezaretçi yerine daimi nezaretçi öngörülmektedir. Bu 

uygulama 3-4 ay süreli mevsimlik olarak çalışan ruhsatlarda istik-

rarsızlık yaratacaktır. 

 • Yetkilendirilmiş madencilik büroları kurulacaktır.

 
Madencilikte yeni Elbistanlar, Ermenekler ve Somalar yaşanma-
malıdır. Ermenek ve Soma’da olduğu gibi ocakların kapısına kilit 
vurmak sorunları çözmeyecektir. Bu ocakların gerekli iyileştir-
meler yapıldıktan sonra açılıp çalıştırılması gerekmektedir. 

Kanun hazırlanırken taraflarının sorunları ve çözüm önerileri 
masaya yatırılmalı, Devlet de madenciler beklentilerini ortaya 
koymalıdır. Sorunlara ortak çözüm bulunmalı, bu çözümler 
Kanuna yansıtılmalıdır. Tek taraflı hazırlanmış kanunlarla 
ülkemiz madenciliğinin sorunlarına çözüm bulma olanağı 
yoktur. Bunun sonucu Hükümet her 5 yıl ara ile Maden 
Kanunu’nda değişiklik yapmakta, madenciler bir önceki 
kanunu mum ışığıyla aramaktadır. Ülkemizde madencilik sek-
törünün sorunları giderek büyümektedir. Mevzuatta yapılan 
sık değişiklikler madenciliğe yatırım yapmasında caydırıcı bir 
etkendir. 

Temennim bundan sonraki kanun çalışmalarında uygulanacak 
yöntemin 5995 ve 6592 sayılı kanun çalışmalarında olduğu 
gibi Bakanlığın herkesi dinleyip, sadece kendi bildiğini yap-
ması olmamasıdır. Belki de sorunların köklü çözümü “Maden 
Bakanlığı” ya da “Doğal Kaynaklar Bakanlığı”nın kurulmasıdır. 
Enerji (ve Tabii Kaynaklar) Bakanlığı “enerji ağırlıklı” örgüt-
lenmiştir. Enerji Bakanlığının yıllardan bu yana madenciliğe 
ilgisiz kalmasının nedeni, ağırlıklı olarak enerji sorunlarının 
çözümüne odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki 
madencilik sektörü bir bakanı ve bir bakanlığı meşgul edecek 
büyüklüktedir. 

Maden Bakanlığının kurulması durumunda ülkemiz madencisi 
Ankara’da sorunları ile ilgilenecek, çözüm arayacak bir muhatap 
bulacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde iş kazalarıyla ve arada bir 
gündeme gelen maden kanunu değişiklikleriyle anılan madencilik 
sektörü, güzel yönleriyle daha sık anılacak, önemi kavranacaktır. 
Ülkemiz madenciliğinin uluslararası ilişkilerde temsil edilme olanağı 
bulacak, ülkemiz madencisine dışa açılma olanakları sağlayacaktır.

6592 sayılı Kanun ülke madenciliğin geleceği için hiç de hayırlı 
olmayacağını, tasarının yasalaşmasına destek olanların da 
içine sinmediğini düşünmekteyim. Kimse unutmasın: “Bir gün 
üstümüzdeki gök kubbe düşerse hepimiz altında kalırız.” Elbette 
ki yapılan yanlışlıklardan dönmek bir fazilettir. Temennim 
yapılan yanlışlar kısa sürede fark edilip düzeltilir. Çözüm; 3213 
sayılı Maden Kanunu’nu sil baştan yapıp demokratik ülkelerde 
olduğu gibi tarafların katılımı ve katılımcıların görüş ve öneri-
lerini de içeren, sorunlara çözüm getirecek, ülkemiz şartlarına 
uygun yeni bir Maden Kanununun hazırlanmasıdır.

Sözün kısası “6592 sayılı Kanun sektöre hayırlı olsun.” 





1 Mart 201582

Altın ve Metal Maden 
Fiyatlarının Etkileşimleri

2008 Mortgage krizinin patlak vermesiyle, Amerika Merkez 
Bankası (FED) bir dizi parasal genişleme programı başlatmıştır. 
Bu program, yüksek enflasyon endişeleri ve küresel ekonomik 
belirsizlikler sebebiyle, altını ve metal madenlerini daha önce 
görülmemiş yüksek fiyat seviyelerine ulaştırmıştır. Bu tırmanış 
2011 yılı 3. çeyreğine kadar devam etmiştir. Bu süreçte ABD 
doları da diğer bütün para birimleri karşısında önemli ölçüde 
değer kaybetmiştir.

2011 yılındaki zirvesinden kayıplar yaşamaya başlayan 
altında, 2014 yılı ilk çeyreği ile ABD dolarının tekrar değer 
kazanmaya başlanması ve altının “güvenli liman” olma 
özelliğini kaybedebileceği endişeleriyle sert düşüşler 
gözlemlenmiştir. 

Son yıllardaki küresel durgunluk ve talepteki zayıflama 
altınla birlikte metal fiyatlarını da aşağı yönlü etkileyerek 
ciddi düşüşlere yol açmıştır. 2008 küresel krizinden sonra 
bazı metal fiyatları bir daha zirve yapamamış ve 2011 
yılı ortalarından bu yana da sürekli aşağı yönlü hareket 
etmektedir. 

Metal fiyat endeksleri, 2013 yılında daha da kötüleşmiş ve 
piyasalarda emtia fiyatlarında “çöküş”, “süper döngünün sonu” 
konuşulmaya başlanmıştır. Bu durumdan en fazla etkilenen 
sektörün de madencilik olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, yakın gelecekte dünya ekonomisinin 1 numa-
rası olacağı bilinen Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyüme hızını ve 
sanayisini yavaşlatması da metal fiyatlarının düşük seviyelerde 
seyretmesinin bir diğer nedenidir. 

Bunun yanında, Çin’in %14’lük payı ile dünyanın en büyük 
altın üreticisi olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye altın üretimi 
ise 2013 yılında 33,5 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Dünyada altının son 5 yıla ait ton bazlı üretiminde, sırasıyla ilk 
10 ülke yan sayfadaki  çizelge 1'de verilmiştir.

Bu bilgilere ek olarak, Londra Metal Borsasındaki (LME) altın ve 
bazı metal madenlerinin son yıllardaki fiyat grafiklerini incele-
yerek farklı bir bakış açısında da bulunabiliriz;

Grafik 1’den de anlaşılacağı üzere, dünya metal borsalarında altın, 
gümüş, bakır, kurşun, çinko, nikel ve demir gibi metal fiyatları 
son yıllarda oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Özellikle 
lokomotif emtia olarak görülen altın fiyatları, 2011 Temmuz 
ayında 1900 USD/ons seviyelerine kadar yükselmiş ancak bu 

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

Grafik 1: Son 5 yıla ait uluslararası altın fiyatı, USD/ons
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pik noktasından sonra sürekli bir düşüş yaşayarak son 1-1,5 yıl 
boyunca 1150-1300 USD/ons aralığında kalmıştır. Altın fiyatla-
rının neredeyse maliyetine yakın bir civarda seyretmesi ve etki 
atında bıraktığı diğer emtiaların da düşük seviyelerde bulunması, 
yine madencilikte lokomotif olarak görülen “Metal Madenciliği” 
sektörüne olan ilgilinin de azalmasına sebep olmuştur. 

Grafik 2’de görüleceği şekilde gümüş de altın fiyatlarıyla ben-
zer bir hareket göstermiştir.

Altının etkisinde kalan diğer bir metal madeni olan bakır 
da yine 2011 yılı içinde zirveler yapmış ancak altın fiyatı-
nın düşmesiyle birlikte bakır da düşüşe geçmiştir. Bakır 
fiyatlarında düşmeyi sadece altın fiyatları ile değil, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin büyüme hızını ve sanayisini yavaşlatma-
sına da bağlayabiliriz (Grafik 3).

 
Au-Ag-Cu fiyat hareket grafikleri aynı ölçekle üst üste konup 
incelendiğinde fiyat oynamaların birbirleriyle ilişkili olduğu 
daha net anlaşılabilmektedir (Grafik 4). 

Sıra Ülkeler 2010 Ülkeler 2011 Ülkeler 2012 Ülkeler 2013 Ülkeler 2014

1. Çin 341 Çin 380 Çin 355 Çin 420 Çin 370

2. Avustralya 260 Avustralya 272 Avustralya 270 Avustralya 255 Avustralya 250

3. A.B.D. 236 A.B.D. 243 A.B.D. 237 A.B.D. 227 A.B.D. 230

4. G. Afrika 209 G. Afrika 221 Rusya 200 Rusya 220 Rusya 205

5. Rusya 197 Rusya 205 Peru 150 Peru 150 G. Afrika 170

6. Peru 163 Peru 156 Kanada 110 G. Afrika 145 Peru 165

7. Endonezya 128 Gana 102 Gana 100 Kanada 120 Kanada 102

8. Gana 92 Kanada 101 Endonezya 100 Meksika 100 Endonezya 95

9. Kanada 91 Endonezya 97 G. Afrika 90 Özbekistan 93 Özbekistan 90

10. Meksika 72 Meksika 82 Özbekistan 90 Gana 85 Gana 89

Çizelge 1: Dünya altın üretimi

Grafik 2: Son 5 yıla ait Uluslararası gümüş fiyatı, USD/ons
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Grafik 3: Son 5 yıla ait bakır fiyatları, USD/ton
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Grafik 4: Son 5 yıla ait Au-Ag-Cu fiyatlarının karşılaştırması
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Grafik 8: Cu-Ni-Pb-Zn fiyat grafiklerinin hareket karşılaştırması
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Grafik 5: Son 5 yıla ait nikel fiyatları, USD/ton
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Bu arada bakır fiyatlarının yakından etkilediği bir diğer metal 
madeni ise nikeldir. Grafik 5’te yer alan son 5 yıllık fiyat seyrin-
den de görüleceği üzere nikel de bakır fiyatları gibi 2011 yılı 
başlarında pik seviyesine gelmiş olup o günden bu yana ise 
sürekli bir düşüş eğilimindedir.

2008’in 2. yarısında yaşanan küresel krizden önce, %40-42 parça 
ve %48 konsantre krom cevherinin 800-900 USD/ton gibi tarihin 
en yüksek fiyatlarını yaşadığı bir dönem olmuştur.  Aşağıda yer 
alan grafik 6'dan, nikel 51.000 $/ton (23.000 $/lb yaklaşık 51.000 
$/ton’dur) fiyatlarına ulaştığı zaman, nikelin etkilediği kromun da 
fiyat hareketleri daha iyi anlaşılmaktadır. 

Grafik 7'de görüleceği üzere, diğer bir metal madeni olan 
demirin fiyatları ise 2011 yılı itibariyle düşüşe başlamıştır. 
2013 yılı başından bu yana %44 oranda düşerek 76 USD/
ton altına inen demir cevherinin 2015’te 60 USD/ton’un da 
altına ineceği tahmin edilmektedir.

Grafik 8’den görüldüğü üzere, 2011-2013 yılları arası bakırla 
beraber tüm metal madenleri aynı fiyat hareketini göstermiş-
tir. Ancak kurşun ve çinko’nun özellikle 2014 yılı ile beraber 
ayrı bir fiyat hareketi gösterdiğini de söylemek gerekmektedir. 
Aslında 2014 yılı için kurşun ve çinko fiyatları gayet iyi seviyede 
hareket etmiştir. Bu çıkış bakır ve nikel fiyatlarını etkilememiş 
ve 2014’ün 2. yarısı ile birlikte tekrar bir düşüşe geçmiştir.

Altının belli başlı kimyasal ve ekonomik değerine ilişkin özel-
likleri, varlığının temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Dolayısı 
ile altının değerinde çoğu kez sert değişiklikler görülebilse de, 
binlerce yıldır dünya tarihindeki zenginliğin ve gücün sembolü 
olarak insanoğlunun değişmeyen en gözde yatırım araçları 
arasında yer almaya devam edecektir.

Tüm dünyadaki gibi ülkemizde de metal madenciliğinin 
yeniden parlak günlerine gelmesi, altının ve metal fiyatlarının 
tekrar bir yükselişe geçmesiyle olacaktır. Peki beklenen bu 
yükseliş ne zaman gerçekleşir? Bunu tahmin etmek zordur. 
Ancak şunu söyleyebiliriz; “Ne zaman milyar dolarları ellerinde 
tutan büyük yatırımcılar gözlerini rezerv para olan ABD doları, 
banka ve sigorta gibi finans sektörlerinden ve bazı lokomotif 
sanayilerden çekip, altın ve emtiaya yönelirler, işte o zaman 
tekrar tırmanış başlamış olur.” Diğer taraftan Çin ve Hindistan 
gibi ülkelerin sanayi ve büyüme hızını artırması, metal maden-
lerine olan ilgiyi arttıracak ve fiyat artışını da beraberinde 
getirecektir. 

Buradan çıkartılacak sonuçlardan en önemlisi ise biz 
maden mühendislerinin özellikle “Müşavir ve Teknik 
Danışmanların” tüm dünyadaki ekonomik madencilik 
gelişmelerini de takip etmesi gerekliliğidir. Unutmayalım ki 
ekonomi insanlığın yararınadır, zararına değil. Dolayısıyla 
maden mühendislerinin, dünyada üzerindeki ekonomi 
haberlerini, özellikle Londra Metal Borsası fiyatlarını takip 
ederek bir fikir sahibi, öngörüleri ve sektörün geleceği ile 
ilgili tahminleri de olacaktır.  Grafik 7: Son 5 yıla ait Demir Cevheri fiyatları, USD/ton
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Grafik 6: Son 25 yıla ait nikel fiyatları, USD/lb x 10³ 
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2014 Maden İhracatı 
Değerlendirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin açıkladığı rakamlara 
göre Türkiye’nin maden ürünleri toplam ihracatı 2014 
yılında, önceki yıla göre %7,7 azalarak 4,6 milyar dolar 
oldu. 2014 maden ihracatı, 2008 krizinden bu yana 

sürekli artış sergileyen trendini ilk kez aşağı yöne çevirmiş oldu. 

2014 yılında 157,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ve ülkemiz top-
lam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, 2013 
yılında 151,7 milyar dolar olan toplam ihracattan %3,3 pay almıştı. 
Böylece artan toplam ihracattan alınan pay da azalmış oldu.

2014 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında 
doğaltaşlar 7,3 milyon ton ve 2,12 milyar dolarla ilk sırada yer 
alırken bu ürün grubunu, 4,5 milyon ton ve 1,39 milyar dolar ile 
metalik cevherler, 9 milyon ton ve 850 milyon dolarla endüst-
riyel mineraller, 143 bin ton ve 264 milyon dolarla ferroalyajlar 
ile diğer ürünlerin ihracatı takip etti. 

Bu dönemde mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya 
blok mal grubu 5,68 milyon ton ve 1,12 milyar dolarla 2014 
yılında toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen 
ürün olurken, işlenmiş mermer 1,57 milyon ton ve 761,5 mil-
yon dolarla ikinci, bakır cevherleri 428,8 bin ton ve 508,7 mil-
yon dolarla üçüncü, krom cevherleri 2,02 milyon ton ve 450,3 
milyon dolarla dördüncü, işlenmiş traverten 494,9 bin ton ve 

261,2 milyon dolarla beşinci ve çinko cevherleri 390 bin ton ve 
202,2 milyon dolarla altıncı sırada yer almıştır.

Çin, Hindistan, Tayvan, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı diğer 
Asya ülkeleri 2,17 milyar dolarla 2014 yılında maden ihracatımı-
zın en fazla yapıldığı ülke grupları arasında ilk sırada yer alırken, 
bu ülkelere yönelik ihracatımızda 2013 yılının aynı dönemine 
göre değerde %20,8 oranında bir azalma kaydedilmiştir. Avrupa 

Birliği ülkeleri 958 milyon dolarla ikinci olup %10,6 oranında 
artış, Kuzey Amerika ülkeleri 485 milyon dolarla üçüncü olup 
%17,3 artış, yakın Orta Doğu Asya 458 milyon dolarla dördüncü 
olup %9,87 artış, diğer Avrupa ülkeleri 268 milyon dolarla 
beşinci sırada yer alıp %2,7 azalma sergilemiştir.

2014 yılında maden ihracatının gerçekleştirildiği önemli 
ülkeler arasında Çin 1,81 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, 
bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine 
oranla %26,53 oranında azalma olmuştur. Çin’i 428 milyon 
dolar ve %10,9 artışla ABD, 142 milyon dolar ve %14,06 artışla 
Belçika, 133 milyon dolar %9,08 artışla İtalya, 130 milyon dolar 
ve %4,44 azalma ile Irak takip etmiştir.

Ürün Bazında İnceleme
Doğaltaşlar
2014 yılında doğaltaş ihracatımız 2013 yılına göre miktarda 
%12,61 değerde de %4,21 oranında azalış kaydederek, 7,3 
milyon ton karşılığı 2,128 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Dünya doğal taş ticareti potansiyelinin büyük bir kısmını oluş-
turan işlenmiş ürünler 2014 yılında, doğal taş ihracatımızdan 
yaklaşık %48,7 pay alırken, ham, kabaca yontulmuş veya blok 
ürünler ise %51,3 pay almıştır.

Söz konusu dönemde, Doğal taş ihracatının yapıldığı ülkelerin 
başında 828 milyon dolarla Çin gelmekte-
dir. Bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki 
yılın aynı dönemine oranla %15,57 ora-
nında azalmıştır. Çin’i 324 milyon dolarla 
ABD, 112 milyon dolarla Irak, 110 milyon 
dolarla Suudi Arabistan ve 55 milyon 
dolarla Hindistan izlemektedir.

Sektör ihracatı içerisinde 2014 yılında %45,9 
ile en büyük payı alan mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş 
veya blok ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda 
%13,34, değerde de %12,9 oranında azama göstererek, 4,9 mil-
yon ton karşılığı 977 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mermer-
traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok ihracatının en fazla 
yapıldığı ülkeler arasında Çin 826 milyon dolarla (%15,58 azalma) 
ilk sırada yer almış, bu ülkeyi 51 milyon dolarla Hindistan (%20,8 
artış) ve 19,6 milyon dolarla Tayvan (%1,96 azalma) takip etmiştir.

2014 Yılı Maden İhracatının Mal Gruplarına Göre Dağılımı (%)

5,7%

18,3%

30,0%
45,8%

Doğal Taşlar

Metalik Cevherler

Endüstriyel Mineraller

Diğer

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toplam İhracat ( x 1.000 $) 85.774.644 105.964.665 132.027.195 102.142.612 113.685.989 134.571.338 151.860.846 151.707.002 157.622.057

Maden İhracatı (x 1.000 $) 2.080.486 2.715.825 3.241.019 2.508.609 3.655.300 3.876.465 4.181.381 5.042.322 4.646.945

Maden İhracatının Toplam İhracatta Payı (%) 2,4 2,5 2,4 2,4 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9

Türkiye Toplam İhracatı İle Maden İhracatının Karşılaştırılması

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com



1 Mart 2015 87

2014’te %37,5’lik pay ile sektör ihracatı içerisinde ikinci büyük 
grup işlenmiş mermer ihracatı olmuştur ve ihracat miktarda %2,28 
azalma, değerde %5,03 artış göstererek 1,53 milyon ton karşılığı 
799 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunda ihracat 
sıralamasında ABD birinci (196 milyon dolar, %16,58 artış), Suudi 
Arabistan ikinci (101 milyon dolar, %13,54 artış) ve Irak üçüncü (92 
milyon dolar, %12,06 azalma) olarak yer almaktadır.

İşlenmiş traverten ihracatımız ise 2014 yılında, 522 bin ton kar-
şılığı 273 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ürün 
ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine göre miktarda %5,69 
ve değerde %4,88 oranında artış kaydedilmiştir. 117 milyon 
dolarla bu ürün grubunun en önemli pazarı durumundaki ABD 
ithalatını, miktarda %0,54 artış ve değerde de %2,97 oranında 
azalmıştır. Söz konusu ülkeyi 31 milyon dolarla Fransa ve 17 
milyon dolarla Avustralya takip etmektedir.

Bakır Cevheri
Bakır cevheri ihracatımız, 2014 yılında 2013 yılının aynı döne-
mine oranla miktarda %20,19 değerde ise %27,24 oranında 
azalarak, 342 bin ton karşılığı 370 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Bakır cevheri ihracatımızda Çin 219 milyon dolarla 
(%45,2 azalma) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin ardından 64 
milyon dolarla Bulgaristan (%21,17 azalma) ve 22 milyon 
dolarla Filipinler (%100 artış) gelmektedir.

Krom Cevheri
2014 yılında krom cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı 
dönemine göre miktarda %30,28, değerde ise %24,01 ora-
nında düşüş ile 1,4 milyon ton karşılığı, 342 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Krom Cevheri ihracatımızda en büyük paya 
sahip olan Çin’e yapılan ihracatımız miktarda %41,6 değerde 
de %35,32 oranında azalarak 1,09 milyon ton karşılığı 271 mil-
yon dolar olarak gerçekleşmiştir. Krom cevheri ihracatımızda 
diğer önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Belçika ve Umman’dır.

Çinko Cevheri
2014 yılında çinko cevheri ihracatımız, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre miktarda %7,76 oranında ve değerde %16,90 
oranında artışla, 420 bin ton karşılığı 236 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Çinko cevheri ihracatımızda Belçika 104 
milyon dolarla (%15,34 artış) ilk sırada yer alırken, bu ülkenin 
ardından 30 milyon dolarla (%34,4 azalma) Çin ve 23 milyon 
dolarla (%126,5 artış) İspanya gelmektedir.

Tabii Boratlar ve Konsantreleri
Tabii boratlar ve konsantreleri ihracatımız, 2014 yılında 2013 
yılına oranla miktarda %14,58 değerde de %14,79 oranında 
artarak 841 bin ton karşılığı 266 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Çin 118 milyon dolarla (%8,48 artış) ilk sırada, ABD 41 
milyon dolarla ikinci (%32,3 artış), Tayvan 18,6 milyon dolarla 
(%3,38 artış) üçüncü sırada yer almışlardır.

Kurşun Cevherleri
Kurşun Cevheri ihracatımız 2014 yılında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre miktarda %18,85 değerde ise %28,45 oranında 

azalış kaydederek, 103 bin ton karşılığı 142 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Sektörün en önemli pazarı durumundaki Çin'e 
97 milyon dolar (%35,34 azalma), Hindistan’a 20 milyon dolar 
(%189 artış) ve Almanya’ya 12 milyon dolar (%51 artış) ihracat 
gerçekleşmiştir.

Feldspat
Feldspat ihracatımız 2014 yılında 4,6 milyon ton karşılığı 156 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek, 2013 yılına göre 
miktarda %12,69 değerde de %9,47 oranında artış göstermiş-
tir. İtalya, değerde %0,26 artış ile 57,9 milyon dolar ile 2014 
yılında Feldspat ihracatı gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke 
olurken, İspanya’ya 26,9 milyon dolar (%15,3 artış), Rusya 
Federasyonu'na 14,7 milyon dolar (%4,45 artış) değerinde 
feldspat ihracatı yapılmıştır.

Ferrokrom
Ferrokrom ihracatımız 2014 yılında, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre miktarda %1,9 oranında azalma ve değerde de 
%12,08 oranında artışla 102 bin ton karşılığı 151 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Hollanda 49 milyon dolar (%41 artış), 
ABD 35 milyon dolar (%8,9 artış), İtalya 13 milyon dolar (%40 
artış) ile ferrokrom ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler 
olurken İsveç, Belçika ve Japonya diğer önemli pazarlarımız 
olmuştur.

Manyezit
Manyezit ihracatımız 2014 yılında miktarda %1,01 artış değerde 
ise %2,32 oranında azalış kaydederek, 303 bin ton karşılığı 101 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün en önemli pazarı 
durumundaki Avusturya’ya 44 milyon dolar (%16,2 azalış), 
Almanya’ya 11,5 milyon dolar (%9,6 artış) ve İrlanda’ya 7,5 
milyon dolar (%22,4 artış) ihracat gerçekleşmiştir.

Alçı Taşı, Alçılar
2014 yılında alçı taşı ihracatımız, bir önceki yıla göre mik-
tarda %7,23, değerde ise %11,90 oranında azalışla, 847 bin 
ton karşılığı 71,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya 
Federasyonu 20,5 milyon dolar (%20,72 azalma), Nijerya 8,9 
milyon dolar (%24 artış), Mersin Serbest Bölge 8,5 milyon dolar 
(%21,5 azalma) alçı taşı ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülke 
ve bölgeler olmuştur.

Kuvars, Kuvarsit
2014 yılında kuvars kuvarsit ihracatımız bir önceki yıla göre 
miktarda %18,06 değerde de %20,24 oranında artışla, 465 
bin ton karşılığı 62,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
İsrail 21,2 milyon dolar (%25,9 artış), İspanya 9,6 milyon 
dolar (%0,7 azalış), Vietnam. 6,6 milyon dolar (%173 artış) 
kuvars kuvarsit ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülkeler 
olmuştur. 

Kaynaklar
1. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
2.  www.immib.org.tr 
3. Türkiye İhracatçılar Meclisi www.tim.org.tr
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İstanbul-Şile Neojen 
Havzasının Vazgeçilmez Önemi 
ve Ekonomiye Katkıları

Türk Seramik Sektörü
Milattan önceki yıllarda başlayan seramikçilik, günümüze 
kadar çeşitli anlamlar kazanarak önemini devam ettirmiştir. 
İlk seramikçilik faaliyetleri, kırmızı plastik killer değerlendi-
rilerek başlamıştır. Günümüzde seramik üretimi ve seramik 
imalatında kullanılan endüstriyel hammaddeler teknolojinin 
gelişiminden, fazlası ile nasibini almıştır.

1950’li yıllarda endüstriyel üretime başlayan Türk Seramik 
Sektörü, 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir gelişme içerisine gir-
miştir. Ülkemiz, sahip olduğu kaliteli ve zengin seramik ham-
maddeleri (özellikle kil), konusunda iyi yetişmiş araştırmacı ve 
uygulayıcı kadroları sayesinde dünya seramik sanayinde söz 
sahibidir. Ülkemizde henüz seramik mühendisliği açılmamış-
ken özellikle jeoloji-maden-kimya mühendislerinin uyumlu 
çalışması seramik sektörünü en üst seviyelere kadar taşımıştır.

Ülkemizde seramik sektörü, seramik kaplama malzemeleri, sera-
mik sağlık gereçleri, seramik sofra ve süs eşyaları, porselen sofra 
ve mutfak eşyaları, teknik seramikler, refrakter harç ve tuğlalar 
ile seramik hammaddeleri alt sektörlerinden oluşan ve inşaat 
sektörüne önemli oranda girdi sağlayan bir sanayi dalıdır. 

Seramik sektörü, büyük oranda yerli girdiler kullandığı için 
yarattığı katma değer çok yüksektir. Sektör, yıllık 1,5 milyar 
dolarlık katma değer ve 600 milyon dolarlık ihracatı ile ülkemizin 
en köklü ve temel sanayi gruplarından birini oluşturmaktadır.

Bugün Türk seramik sektörünü zirveye taşıyan en önemli 
etkenlerden biri, firmaların teknolojiye sürekli yatırım yap-
maları ve yeniliklere kolay uyum gösteren yapılarıdır. Türk 
Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü, toplam kapasitesinin 
%60’ının 1990 yılından sonra kurulmuş olması ve özellikle 
1990 yılından önce faaliyete geçen firmaların son 10 yıl içinde 
teknoloji yatırımlarını yenilemiş olması nedeniyle, teknolojik 
açıdan rakiplerine göre üstün bir durumdadır.

Türk seramik sektörünün önemli yükselişinde üretim tekno-
lojisine sürekli yatırım stratejisinin yanı sıra, ürün geliştirmeye 
verdiği önemin de büyük payı vardır. Seramik karo ve sağlık 
gereçleri alanında ürün yelpazesini giderek genişleten ve 
dünya pazarlarındaki rekabet ortamının koşullarına göre 
yenilenme esnekliğini kazanan Türk seramik firmaları, ürün 
tasarımında da rekabet şansını artırabilen bir “Türk Kimliği” 
oluşturma noktasına gelmiştir. Burada esin kaynağı hiç kuşku-
suz Anadolu topraklarında yatan 8000 yıllık kültürel mirastır. 
Anadolu’yu kendilerine yurt edinen sayısız uygarlıkların yaşa-
dıkları dönemler boyunca yarattıkları desen, şekil ve motifler, 
çağdaş bir anlayış içinde bugünün beğeni ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak harmanlanmaktadır.

Türk Seramik Sektörü, bugün 5 kıtada 100 civarında ülkeye 
ihracat yapmaktadır. İhracat yaptığımız ülkelerin başında, 
kalite standartları oldukça yüksek olan Almanya, İngiltere gibi 
AB ülkeleri gelmektedir. Son yıllarda ABD’ye yapılan ihracatı-
mızda da önemli artışlar meydana gelmiştir.

İhracat yapılan ülkelerdeki müşterilerin zevkleri, istekleri, talep 
değişiklikleri izlenmekte ve seramik tasarımındaki beğeniler 
buna göre yeniden değerlendirilmektedir. Bunun için gerekirse 
üretim teknolojisi geliştirilmekte, yeni ürünler tasarlanmakta 
ya da uluslararası standartlara uygun tasarımlar yaratılarak, 
üretim bandına sokulmaktadır. Üretici firmalar Türk tasarımcı-
ların dışında dünyaca ünlü özellikle Avrupalı endüstriyel tasa-
rımcılarla da çalışmaktadır. Böylece Türk firmaları hem rekabet 
gücünü geliştirmekte hem de dünyaya araştırma geliştirme 
konusunda öncülük yapmaktadır.

Böylesine önemli bir başarının gerisinde yatan en büyük 
etken, kaliteli yerli hammadde (özellikle de kil) kullanmaktan 
gelmektedir. Türk seramik sektörünün güncel kil ihtiyacı için 
seramik fabrikalarının kurulu kapasite ve fiili üretim miktarları 
üzerinden bir yaklaşım yapıldığında, bu sektörün öncelikle 
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yerli hammaddelerinin miktar ve kalitesinin sürekli olarak artı-
rılması gerektiğini göstermektedir. Bu husus, Şile kil havzasının 
özenle korunması ve yeni böyle kil havzalarının bulunması 
zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Türk Seramiği, başta bu havzadaki kaliteli killerin katkıları, 
deneyim ve reçeteleri ile AR-GE yapan ve kaliteli ürün üreten 
bir sektör haline gelmiştir. Bu sektörde, yaklaşık 220.000 kişilik 
istihdam ordusu ile %40’lara varan büyüme kaydedilmektedir. 
Seramikte çok önemli olan tasarım ve kalite, Şile Bölgesinin 
killeri sayesinde Türk Seramiğinde başarı ile uygulanmaktadır.

Türkiye seramik sanayinin temsilcisi bir sivil toplum kuruluşu 
olan Türkiye Seramik Federasyonu ülkemizdeki seramik sana-
yinin üretiminin geliştirilmesi ve ülkemizin seramik üretiminde 
Dünya üzerindeki önemli konumunun muhafaza edilerek 
daha ileriye götürülmesi için çalışmaktadır.

Seramik Federasyonu verilerine göre Türkiye seramik üreti-
minde dünya üzerinde sıralamada en büyük üretici ülkeler 
arasında olup, seramik karo ihracatında 4. ülke konumunda-
dır. Seramik sağlık gereçlerinde Türkiye, Avrupa’da en büyük 
üretici ülke ve en büyük ihracatçı ülkedir. 800 milyon USD 
düzeyindeki ihracatı için yapılan ithalat sadece 50 milyon USD 
civarındadır. Dolayısıyla sektör ihracatının yarattığı katma 
değer 750 milyon USD seviyesindedir. Bu bakımdan değer-
lendirildiğinde seramik sektörü ihracatı diğer sektörlerin 3-5 
milyar dolar değerindeki ihracatına denk gelmektedir.

Seramiğin yeni trendlerine bakıldığında, kıtadan kıtaya, 
ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye değişiklikler gös-
terdiği izlenebilmektedir. Türk seramik ürünleri, tüketicinin 
son dönemdeki tercihlerini tamamen karşılar bir niteliğe 
kavuşmuş olup, gün geçtikçe farklı tasarımların geliştirildiğini 
bunun da sektöre pozitif bir katkı sağladığı gözlenmektedir. 
Yapı-inşaat ve dekorasyon amaçlı binaların iç ve dış yüzeyle-
rinin kaplanması, her çeşit ev ve süs eşyasının üretilmesinde, 
klasik ve modern görünümlü ürünlerin yanında mermer, diğer 
doğal taşlara özgü dokularda, ahşap desenli gibi doğal ve canlı 
renklerin hakim olduğu değişik ürünler tercih edenlere büyük 
fırsatlar yaratılarak tüm müşteriler memnun edilmektedir. 

Sektör, dünyada ilk sıraya geçebilmek için sergilediği yeni 
koleksiyonlarında iddialı tasarımlar ile dünyada adından söz 
ettirmekte, Türk ve Dünya seramik sektörünün nabzını tuta-
rak piyasaya sunduğu ürünleri ile farkını ortaya koymakta ve 
birbirinden farklı ebat ve renk seçimleri ile tüm mekanlara 
özel alanlar yaratma fırsatı da sunmaktadır. Türk seramik 
ürünlerinin ulaştığı bu seviyeye yönelik belirtilen bu hususlar 
da başta ana hammadde kalitesinin (seramik kili vb.) varlığı 
akabinde de yetişmiş insan gücü sayesinde gerçekleştiği bir 
daha anlaşılmaktadır. Bu sektör çok dinamik, gelişmelere çok 
açık ve prestijli bir sektördür. Bu açıdan da bakıldığında Şile 
Neojen Havzası killerinin önemi ve değeri, bir kez daha gün-
deme gelmektedir. Kil madenciliği ve Şile Bölgesi killeri gibi 
bazı maden havzalarının özenle korunması ve vazgeçilemez 

olmasının gerekçesi de ülke ekonomisine belirtilen bu katkı-
sından kaynaklanmaktadır.

Şile Bölgesi Genel (Neojen) Jeolojisi ve Değerlendirilmesi
İstanbul’un kuzeyinde, batıda Kilyos, doğuda ise Şile bölgeleri 
hem genel jeoloji amaçlı hem de endüstriyel hammaddeler kil, 
silis kumu, kömür yatakları açısından araştırmacılar tarafından 
ele alınarak incelemeler yapılmıştır. 

Şile Bölgesinin genel jeolojisi incelendiğinde batıda Riva-
Arnavutköy, kuzey-güney yaklaşık hattı ve doğuda ise Şile-
Üvezli kuzey-güney yaklaşık hattı ile sınırlı alanda Neojen yaşlı 
çökeller ve bunların altında volkanitlerin geniş yayılıma sahip 
olduğu, bölgenin güney kesimlerine doğru ise Paleozoik yaşlı 
birimlerin yer aldığı gözlenir. Bu birimler alttan üste doğru 
Silüryen yaşlı kuvarsitler, Devoniyen yumrulu kireçtaşı-grovak 
ve killi şistler, Karbonifer yaşlı killi şist ve grovaklardır. Mezozoik 
birimler ise Triyas yaşlı kırmızı kumtaşları ve kireçtaşları ile Üst 
Kretase yaşlı volkanitler başlıca; spilit, bazalt, diyabaz, andezit, 
dasit de bunların piroklastikleri şeklinde olup, marn-kumtaşı 
klastiklerini ara bantlar halinde içerirler. Tüm bu volkanit-
lerde çeşitli ayrışımlar yaygın olarak izlenir. Bütün bu birimler 
üzerine gelen Neojen ise konglomera, kum, silt, kil ve kömür 
katmanlarından oluşmaktadır. 

Neojen formasyonlar tüm bölge genelinde ve çevresinde 
geniş yayılımlı olup alttan üste doğru, çakıl, kum, kömürlü kil 
ve kum birimlerinin tekrarlarından oluşmuştur. Bu alt kil zonu 
ortalama 15 m. kalınlıktadır. Bloktan alt kömür seviyesi genel-
likle 0,5-1,5 m arası kalınlıkta ve kömür üzerinde kumlu, kil-
kömür ardalı seviyeler gelir. Kömürlü kil zonu ortalama 10 m. 
ve bağlama kili özelliğine sahiptir. Tüm birim en üstte, yersel 
olarak kil mercekli kum ile sonlanır. Bu birimin kalınlığı yaklaşık 
20 m’ye ulaşabilmektedir. Şile bölgesini temsil eder nitelikteki 
yukarıda özetlenen Neojen istif, çalışılan sahada da benzer 
özellikler göstermektedir. Alt kil-kömür içerikli istifin killeri 
üste doğru daha çok kaoliniktir. Üst kum birimi ise esasen altta 
kaolin içerikli beyaz kum, üstte kızıl kum dizilimlidir.

Kil değişken olarak, sarı-bej-beyaz-gri renklerde, ancak alt 
seviyelerinde daha koyu çoğunlukla yeşilimsi tonlar ağırlık-
tadır. Kum-kil bantlaşmaları, killi kum veya kumlu kil geçişleri 
yaygındır. Sahada “kömür üstü” ve “kömür altı” killeri olarak 
ayrı tutulan ve yorumlanan kil oluşumlarının kalınlıkları, tek 
tek ocak bazında ve saha genelinde yapılan incelemelerde 
çoğunlukla 1-9 metre arasında olmakla beraber değişim de 
gösterebilmektedir.

Jeolojik olarak Şile bölgesindeki kil yatakları; kil-kum-
kömür ve ara geçişlerle tekrarlanan yaklaşık 20-40 metre 
arasında değişen kalınlıklarda olup, killi zonlar, kömür 
üstünde ve kömür altında birden fazla farklı kalınlık, renk ve 
özellik gösterir. Mineralojik olarak kömür altı killeri kömür 
üstü killerine oranla daha kaba taneli, ortak olarak her iki 
seviyede kaolinitik killer olup mineralojik yönden ortalama 
%60 kaolinit içerir.
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Kömür altı killeri, mineralojik olarak kaolinit yanında tali oran-
larda kuvars kumu, illit ve muskovit içerirler. Neojen alanının 
doğru kesiminde mineralojik yönden kaolinit yanında ikincil kil 
minerali olarak montmorillonite rastlanmıştır. Bu farklılık, sedi-
mantasyon evresinde büyük bir olasılıkla ortamı grovak ve şist 
türü kayaçlardan malzeme taşınması ve ortamın daha bazik 
hale gelmesiyle montmorillionit oluşumuna neden olmuştur.

Kimyasal yönden farklı seviyeler oluşturan kömür altı killeri 
üst seviyelerle alt seviyeler arasında, örneğin SiO2 azalırken, 
Al2O3 ve Fe2O3 oranlarında tabana doğru artışlar izlenmiştir. 
Mineralojik bileşim açısından kömür altı kil seviyeleri üstten 
alta doğru aynı olup, kimyasal özellikler açısından değişimler 
gösterdiği ve bu değişimin, ortamının sedimantasyon koşul-
larının değişmesi sonucu ortaya çıktığı ve kil minerallerinin 
oranlarında farklılıklara yol açtığı izlenmektedir. 

Pişme küçülmesi çok yüksek değerlerde olması nedeniyle, 
vitrifiye seramik için uygun sınırlar içindedir. Kızdırma kaybı 
değerleri de bunu doğrulamaktadır. Elde edilen mukavemetler 
çok değişken olup, özelliklerine göre (reçeteye göre) “vitrifiye 
seramik”te kullanılabilir.

Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler yönünden “karo sera-
mikler” için daha uygun oldukları görülmektedir. Demir oranı 
çok yüksek olduğundan, yer karosu seramikleri için rahatlıkla 
çok uygun olduğu söylenebilir. Elek analizleri değerlerine 
bakıldığında kömür altı killerinde tane boyutu 10 mikron civa-
rındadır. Söz konusu killerde ve genelde tane boyu küçülmesi 
plastisiteyi ve küçülmeyi direkt olarak etkilemektedir. Tane 
boyutu arttıkça pişme küçülmesi azalırken, tersine plastisiteyi 
arttırmaktadır.

Bugünkü uygulamada bölgeye ait kömür altı killerinin yaklaşık 
%90 üretimi karo ve fayans %10 üretimi vitrifiye seramikler, 
süs eşyası ve elektroporselen seramik üretimi alanlarında 
tüketilmektedir.

Şile Neojen Havzasının Önemi
İstanbul- Anadolu yakasının Şile İlçesi sınırlarındaki seramik 
ve refrakter killerinin bulunduğu alan; jeolojik literatürde “Şile 
Neojen Havzası (Doğal Endüstriyel Hammadde Deposu)” ola-
rak adlandırılan ve ülkemiz açısından çok önemli vazgeçilmez 
bir havza içinde kalmaktadır. Bu Neojen Havzasına tekabül 
eden kil ruhsatları, hem teknolojik hem de miktar ve kalite açı-
sından Türk seramik ve refrakter sanayisinin vazgeçemediği ve 

en önemli üretim alanlarının bulunduğu maden ruhsatlarının 
başında gelmektedir. Şile istifindeki kil seviyesinin doğal halde 
değişik kalitede üretilebiliyor olmasının yanı sıra, harmanlama 
da yapılarak seramik sanayinin (teknik/ileri seramik sanayi de 
dahil) tüm ünitelerinde en uygun reçete oluşturularak her türlü 
seramik ürünü üretilebilmektedir. Tek pişirim fayans ve sera-
mik üretiminde vazgeçilemeyen kil temin bölgesi ülkemizde 
özellikle bu alan için söz konusudur. Şile Neojen Havzası, ülke-
mizdeki tüm seramik sanayinin kil aldığı en önemli bölgedir.

Şile Neojen Havzasında yer alan ve yaklaşık olarak 50 metre 
kalınlık gösteren üst istifin tüm birimleri (kum-silis kumu-
kaliteli kil-kömür) ekonomik olarak işletilmektedir. Özellikle 
Pliyosen yaşlı kuvars/silis kumu ve killi kum seviyeleri yıkana-
rak döküm ve filtre kumu olarak değerlendirilmektedir. 

Kömür değişik amaçlı kullanılırken, seramik ve refrakter sana-
yine en uygun kaliteli killer de Türkiye’de üretilen her türlü 
seramik ürünü ile ateş tuğlalarının vazgeçilemez ana ham-
maddesini oluşturmaktadır. Özetle, Şile’deki Neojen istifinin 
tamamı (her litolojisi-madeni) herhangi bir alanda/sektörde 
mutlaka değerlendirilebilmektedir.

Şile Neojen Havzası, çok önemli doğal bir endüstriyel (değişik 
kaliteli kullanım alanı olan kil, kuvars kumu, kömür vs) ham-
madde deposu olup, özellikle kil madeninde seramik sanayinin 
vazgeçemediği ülkemizin en önemli maden havzalarındandır. 
Bu havza, özellikle kil ve silis kumu madenlerinde ülkemizin 
dünya seramik sanayinde ilk sıralarda yer almasını sağlayan 
üretim ve ihracatta takdir edilen bir seviyeye gelmesinde en 
önemli itici gücü oluşturmaktadır.

Havzanın en üstünde genellikle kum oluşumları gözlenmekte-
dir. Kum özelliğine göre, doğrudan olarak seramikte veya yıka-
nıp boyutlandırılarak diğer sektörlerde kullanılabilmektedir. 
Kumun altında kömür ve kil katmanları mevcuttur. Havzanın 
bazı yerlerinde, altta tekrar kum damarları gözlenmekte ve 
bunun altında kil oluşumları devam etmektedir. Refrakter killer 
genellikle en alt seviyelerde oluşmuştur.

Dünyada ve özellikle Avrupa’da seramikte kalite denilince, 
ilk akla gelen seramik ürünlerinin başında Türk Seramiği gel-
mektedir. Türk Seramiği yurt dışında tanınan ve takdir edilen 
bir pozisyondadır. Bu hususu sağlayan da yerli hammadde 
kalitesi, hassas reçete oluşturmaya yönelik tecrübe ve sistem 
yaklaşımına dayalı olup, bu hammadde sahalarının başında  

Şile Neojen Havzasında Kum Üretimi Yapılan Ocak





1 Mart 201592

Şile Bölgesi Killeri gelmektedir. Şile bölgesi dışında da bazı 
kil kaynaklarımız vardır, ancak bunların genelinde hem kalite 
hem de rezerv açısından sorunlar bulunmaktadır. Son 30 yılda 
ülkemizin her yerinde yürütülen aramalara rağmen kalite ve 
rezerv anlamında Şile Havzasının alternatifi yeni bir havza 
henüz bulunamamıştır.

Bölgede MTA ve çeşitli özel sektör firmaları tarafından yapılan 
yüzlerce metre sondaj sonucuna göre seramik kili rezervi 200 
milyon tonun üzerinde olup, yine aynı bölgede belirlenen 
döküm, seramik sanayi ve inşaat kumu rezervi olarak toplam 
300 milyon tondan fazladır.

Ülkemiz seramik sektörünün ihtiyacı olan ve çok kaliteli kil 
yataklarını barındıran İstanbul-Şile/Beykoz-Kemerburgaz, 
Bilecik-Söğüt gibi bölgelerde, mevcut üretim sıkıntılarına 
ilave olarak çok geniş alanları kapsayacak şekilde doğal ve 
arkeolojik sit alanları vb. olarak ilan edilmesi ve tabiat parkı 
gibi diğer koruma alanlarının uygulanması, bu bölgelerdeki 
madenleri çalışamaz hale getirmiştir ve getirmeye devam 
etmektedir.  Şile Neojen Havzasındaki kaliteli killerin üreti-
lememesi/alınamaması,  ülkemiz ihtiyacı olan  killerin daha 
düşük kaliteli ve daha pahalı olarak Ukrayna’dan ithalini 
zorunlu hale getirmektedir. Bu da çok önemli döviz ve 
prestij kaybı, ülkemizin jeolojisine dayalı ekonomik getirisi 
ve spesifik özellikleri olan bu gibi havzaların değerini ve 
önemini bilmemek anlamına gelmektedir/gelecektir.

Bu uygulama, ülkemizde ilke haline getirilmiş olan “üretimde 
yerli kaynak kullanımı” politikasına da ters düşmektedir. Diğer 
taraftan “Bazı bölgeler doğal hali ile korunmalıdır.” yaklaşımı 
genelde doğru ve bilimsel değildir. Bugün ekonomik değer 
ihtiva ediyorken değerlendirilemeyen endüstriyel hammadde 
kaynakları olan madenlerimiz, zamanında değerlendirilerek 

ekonomiye kazandırılmadığı takdirde değersiz “taş ve top-
rak” parçası olarak kalacak ve hiç bir değeri olmayacaktır. Bu 
nedenle koruma alanları uygulamalarının ilgili kuruluşlarca 
öncelikle gözden geçirilerek doğru ve gerçekler ışığında daha 
uygulanabilir ve ekonomiye zarar vermeyecek biçimde şekil-
lendirilmesi gerekmektedir. Bu önemli bir zarurettir.

Şile Neojen Havzasında kil üretiminin sürdürülmesinin 
önemi, diğer grift endüstriyel hammaddelerin yanında 
başka bir açıdan değerlendirildiğinde özetle şöyle 
değerlendirilebilir:

Şile Neojen Havzası, öncelikle ve özellikle seramik kili ve diğer 
kullanım alanları açısından kalitesi ve önemi ispatlanmış, üstün 
kabul görmüş, Türk ve Dünya Literatürüne girmiş vazgeçile-
mez çok önemli bir bölgedir.

Şile Neojen Havzasında kil üretiminin kısıtlanması veya 
tamamen durdurulması ile ihtiyaç duyulan 2,5-3 milyon ton 
dolayında kilin 4 katı yüksek fiyatla ithal edilmesi zorunluluğu 
doğacaktır.

Türkiye seramik kili rezervi, 72 milyon ton olarak hesaplanmış 
olup, bu rezervin 40 milyon tonu İstanbul bölgesinde bulun-
maktadır. (Kaynak: DPT Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu) Bu 
miktar, daha sonra Şile bölgesinde artmaya devam etmiştir.

Silis/kuvars kumu ve killerin, kimyasal ve fiziksel özellik-
lerinin kullanıcı sektörlerin ihtiyacına uygun olması, uzun 
yıllar boyunca sürdürülen araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalış-
maları sonucunda bu hammaddelerin şirketlerin standart 
reçetelerine oturtulmuş ve sürekli kullanılabilir olmaları, 
buradan üretilen başta kil ve diğer madenlerimiz için çok 
önemli bir özelliktir.

Şile Bölgesinde Silis Kumu, Seramik Kili Üretimi Yapılan Bir Ocak Alanından Görünüm (Örnek Şile Neojen Havzası İstifi)



İstanbul-Şile Neojen Havzası için bir takım madenlerin üretim 
ve satışına konu olan klasik bir maden sahası değerlendirme-
sinin yapılmasından ziyade; ülkemizin toprağa/kile dayalı 
sanayi sektörü için rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği 
temin eden vazgeçilemez bir hammadde deposu olarak 
görülmesi isabetli olacaktır.

Dolayısıyla bu bölgedeki madencilik faaliyeti sanayi ile bütünleş-
miş olduğundan; yapılacak her türlü düzenleme, madencilerin 
kendisinden başka, 2-3 milyar $/yıl ihracat yaparak Dünyada ilk 
sıraları hedefleyen ve üretim miktarını arttırması mümkün olan 
bütün bir seramik sektörünü ve yine önemli bir başka sanayi 
kolu olan döküm sektörünü de doğrudan etkileyebilir.

Rezervi bitirilen bölgelerin restorasyon projeleri ile birlikte ele 
alınması, bu bölgedeki arazi değerlendirmeleri hakkında alına-
cak kararlarda bu maden rezervlerinin mutlaka birinci önce-
likle ele alınarak gerekirse bir “maden koruma bölgesi” altında 
toplanması ve bu suretle henüz üretilmemiş rezervlerin ziyan 
edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; Şile Neojen Havzasını değerlendirirken sadece 
istifi teşkil eden hammaddelerin rezerv ve kalitesi değil, başta 
seramik sektörü olmak üzere pek çok sektörde yarattığı istih-
dam, iç piyasada ve ihracatta pek çok kaliteli ürünler ile yarattığı 
katma değer, ülke tanıtımı ve çok uygun reçete oluşturan “örnek 
bir model havza” olarak da değerlendirmek gerekmektedir. 
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Kredi Kurumları Bağımsız 
Mühendislerinin Rolü - 
Mühendislerin Görüşü

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Dünyanın değişik yerlerine dağılmış işletme halinde 
ya da işletmeye hazır bir çok madencilik projesi, 
küreselleşen ekonomiler, teknolojik gelişmeler ve iş 
dünyasında hızla artan iletişim olanakları sayesinde 

bir an önce uluslararası pazarlara ulaşabilmek için birbirleriyle 
adeta yarışır haldedirler. 

Proje finansmanı, 2008'de  tüm dünyada yaşanan finans-
man krizi öncesine değin, günümüzde uygulanan ölçütlerle 
karşılaştırıldığında, daha az bir resmi protokol içermekteydi. 
Ancak, mali krizin ardından, projelere borç veren finansman 
kuruluşları, özelikle karmaşık madencilik projelerindeki 
belirlenen ya da algılanan risklere karşı daha bir duyarlı hale 
gelmişlerdir. 

Borç veren kurumlar (ticari bankalar, ya da kalkınma bankaları 
ve diğer finansman kurumları), madencilik konusunda teknik 
anlamda uzman olmadıkları için, işin teknik bölümünü kav-
rama konusunu uluslararasında belli bir saygınlığa ulaşmış 
mühendislik firmalarına bırakırlar. 

Arden & Lewis (2014), bir madencilik projesine yatırım yapacak 
herkesin projeyle ilgili olarak üç temel soruyu sorması gerekti-
ğini belirtmiştir:

 • Adı geçen hammaddenin miktarı ve kalitesi söz konusu yerde 

gerçekten var mı?

 • Çıkartılabilmesi mümkün mü?

 • Çıkartılmaya değer mi?

 
Bu üç soru çok basit gibi görünse de, bunu kanıtlamak için 
gerekli olan bankalar ya da finansman kurumları tarafından 
kabul edilebilecek ve değişik disiplinlerden gelen teknik 
uzmanların gerçekleştireceği bir fizibilite çalışmasını yapmak 
oldukça uzun, yorucu ve pahalı bir iştir. Üstelik adı geçen 

uluslararası akrediteye sahip uzman kadroları, yerel anlamda 
bulmak her zaman kolay da olmayabilir. 

Bu üç soruya ilke olarak olumlu yanıt verilmesinin ardından, 
projenin ana öğelerinin yerinde olduğu söylenebilir. “Due 
Diligence” olarak da adlandırılan ve fizibilitesi yapılmış proje-
nin teknik ve ayrıntılı bağımsız, olabilirlik inceleme ve durum 
saptama raporunun (“Durum Saptama Çalışması Raporu) 
ardından, proje finans aşamasına gelir. 

Bu aşamaya gelmiş projelerde, kimi kez riski azaltmak için, 
birden fazla borç veren kuruluş bir araya gelir ve projeyi 
hep birlikte finanse ederler. Bu tamamen “Borçlular” ve 
“Alacaklılar” arasındaki bir eylemdir ve uzun görüşmelerinin 
ardından, her iki taraf için en uygun olan anlaşmayı kendi ara-
larında gerçekleştirilmesiyle sonuçlanır. 

Her ne kadar bankalarca kabul edilmiş fizibilite çalışmaları, bir 
projedeki ayrıntıları belli bir doğrulukta belirleyip, projenin 
temel noktalarını oluştursa da, madeni çıkartma sırasında var 
olan belirsizlikler ve riskler ve aynı zamanda önceden belir-
lenen hedeflerden sapmalar, en son varılacak noktayı yani 
bitirme aşamasını önemli ölçüde etkileyecektir. 

Bir projenin başarı ya da başarısızlığındaki en önemli etkenler-
den bir tanesi de, projenin inşası için kullanılacak müteahhit-
lerin yani yüklenici firmaların ve mal-hizmet sunan kurumların 
seçimidir. 

Salt bu nedenlerden ötürü, kredi veren kuruluşlar proje sahip-
leriyle oluşturulacak bir protokol çerçevesinde teknik uzman-
ların yardımına gereksinim duyarlar. Bunun nedeni projedeki 
herkes için, projenin başlangıcından son aşaması olan üretim 
aşamasına değin olan yolculuğunu başarılı bir şekilde geçme-
sini sağlamaktır. 

Steve Jones
Steve.Jones@dmt-group.com

Dr Hakan Arden
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Hakan.Arden@dmt-group.com
DMT Consulting Limited  

Kömür Madeni Geliştirilmesi, Mozambik
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Dolayısıyla, borç kredi veren kuruşlar projelerin Teknik, 
Ekonomik, Çevreye ve Sosyal Topluluklara uyumlu bir şekilde 
yerine getirilebilmek ve kullanılan kredilerdeki risk etkisini 
azaltabilmek için alacaklılar adına çalışan “Kredi Kurumları 
Bağımsız Mühendisleri”ni [KKBM] (Independent Lenders 
Engineer - ILE) kullanmaları genel bir uygulamadır. Bu 
nedenle Bağımsız Mühendislik firmasının iyi bir tasarım, 
insaat ve operasyonel deneyimine sahip olması, bu rolü en 
iyi ve en etkin şekilde gerçekleştirebilmesindeki en önemli 
etkendir.

Borç veren bazı kuruluşlar, projenin olduğu yerde sürekli kal-
mak üzere bir KKBM firmasını projenin gelişimini denetlemek 
üzere proje sahasına gönderebilirken, diğerleri biraz daha 
esnek bir yaklaşım sergileyerek, Kredi Kurumları Bağımsız 
Mühendislik Firmasının ekiplerini düzenli ve değişik aralıklarla 
proje alanına gönderebilirler. 

Seçilen format ne olursa olsun, KKBM firmasının ana görevi, 
verilmesi gereken teknik kılavuzluk hizmetini ve gerekli olan 
güvenceleri sahip olduğu deneyim ve uzmanlık çerçevesi 
içinde sağlayıp uygulamaktadır . Dolayısıyla, krediyi verenlerle 
alanlar arasında uyumlu bir çalışma ortamını sağlayacak ve iki 
taraf için gerekli olan huzuru sağlayacak doğru KBBM firması-
nın seçimi çok önemlidir. 

DMT (eski ismiyle IMC Group Consulting Ltd) bu alandaki 
sayılı firmaların en önde gelenlerinden olduğu için, aşağıdaki 
KBBM firmasının seçiminde izlenecek adımlar ve bu firmanın 
rolleri konusundaki ana başlıklar, DMT’nin dünyanın değişik 
yerlerinde gerçekleştirdiği projelerden elde ettiği deneyimlere 
dayanılarak oluşturulmuştur: 

 • İşin kapsamının ilk başlangıç saptaması (Scope of Work);

 • Konuyla ilgili saygın firmalardan projeyle ilgili niyet aranması 

(Expression of interest);

 • Bağımsız Mühendislik firmasının seçimi;

 • İşin kapsamını “Durum Saptama Çalışmasından” (Due Diligence 

Study) elde edilmiş ve gözden kaçırılmış noktaları da katarak daha 

ayrıntılı bir duruma getirerek kesinleştirilmesi;

 • Gözlemleme ve Raporlama (Monitoring & Reporting) aşaması.

 
İlk olarak, kredi verenler ile alanlar arasında “Durum Saptama 
Raporu” çerçevesinde İşin Genel Kapsamı hakkında anlaşmaya 
varılır ve ihale konusunda ihaleye katılabilecek firmalar belirlenir. 
İhale işlemleri ve koşulları krediyi verenlerce belirlenir ve genel-
likle niyet ve destekleyici belgelerin sunulmasını ve en son olarak 
da danışman firmaların projeyle ilgili verecekleri teknik ve ticari 
sunumları içerir.

Bu firmalardan madencilik, jeoloji, jeoteknik, inşaat, finans, 
çevre ve madencilikle ilgili diğer alanlardaki hizmetleri sağla-
ması beklenir. Ancak bazı durumlarda, bu servisleri uzmanlık 
çerçevesi içinde daha alt birimlere (örneğin, madencilik, 
lojistik, elektrik santrali, cevher hazırlama fabrikası, çevre ve 
sosyal hizmet alanlar gibi) ayırmak da olasıdır. 

Daha önceden hazırlanmış “Bankalara Uygun Fizibilite 
Raporu” (Bankable Feasibility Study) ve onu izleyen “Durum 
Saptama Çalışması”, Bağımsız Mühendislik firmasının yapacağı 
İşin Kapsamı ile ilgili olan her şeyi belirler ve bunlara gözlem/
denetleme etkinlikleri de ek olarak katılır. 

En son olarak İşin Kapsamı ile ilgili anlaşmaya varılmasının 
ardından, Bağımsız Mühendisten kendi proje müdürünün dene-
timinde jeoloji, madencilik, cevher hazırlama, alt yapı, finans ve 
maden çevre etkinlikleriyle ilgili ekibini hazırlaması istenir. 

Bu ekibin kredilerin açılabilmesi için çalışma sahasını ziyaret etmesi 
ve durum saptama ve denetleme çalışması yapması beklenir. 

Bazı projeler eğer ulaşım, elektrik santrali, ya da diğer benzeri 
alt yapı alanlarında kendine özgü çok özel teknik danışmanları 
gerektiriyorsa, o zaman birden fazla “Bağımsız Mühendislik 
Firması” projede yer alabilir. Böylesi bir durumda, Bağımsız 
Mühendislik Firmalarının önceden belirlenmiş görevler çerçe-
vesi içerisinde, var olan hizmetlerin en yükseğe çıkartılması ve 
proje risklerini en aza indirgenmesi amacıyla birbirleriyle eşgü-
dümlü çalışmaları istenir. Bu amaçla projedeki her bir Bağımsız 
Mühendislik Firmasından imzaladıkları proje taahhüt çerçevesi 
içerisinde, birbiriyle etkileşimi beklenir ve özendirilir. 

“Durum Saptama Çalışmasının” bitirilmesinin ve borç krediyi 
veren grubun en son yapısının belirlenmesinin ardından, 
Bağımsız Mühendislik firmasının görevi doğrudan gözlem-
leme ve raporlamaya dönüşür. 

Bağımsız Mühendislik Firmasının gözlemleme aşamasındaki ana 
görevi projenin yaşama geçirilmesi sırasında, proje alanını düzenli 
aralıklarla ziyaret ederek gözlemlerini kredi borcu veren alacaklı 
gruba ve borçlu durumda olan proje sahibine aktarıp, projedeki 
Fizibilite Raporuna uyulmayan durumları, yani sapmaları ve bulgu-
ları bildirmektir. Bunun nedeni Fizibilite Raporunun dışına çıkılması 
durumunda oluşacak farklılıkları belirleyerek, bunları giderme ve 
düzeltme şansının yaratılmasına anında yardımcı olmaktır. 

Tüm bunlar KKBM’nin hazırlayacağı raporlarda ayrıntılı olarak 
belirtilir. Raporlamanın şekli ve yapısı oldukça karmaşık olma-
sına karşın, Bağımsız Mühendislik Firmasının projenin yararı 
için gerçekleştirdiği etkinlikleri kesinlikle yansıtması gerekir. 

Tipik bir KKBM raporunun içeriğinin aşağıdaki konuları içer-
mesi beklenir:

 • Madencilikle ve İşletmenin İnşasıyla ilgili sözleşmeler hakkındaki 

görüşler;

 • Çevre ve Sosyal Topluluklar ile ilgili etkinliklere ilişkin ilk plan ve 

raporlar;

 • Projedeki değişimi gözlemleyebilmek için düzenli proje alanı ziya-

retleri ve bunlar hakkındaki gözlemler;

 • Düzenli Çeyrek yıl raporları;

 • Finansman raporları ve

 • Özet raporları.
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Olağan koşullarda, kredi alan “Borçlu” proje sahibinin, yapıl-
ması gereken madencilik, İşletme birimleri, İşletmenin kurul-
masına ilişkin etkinliklerle diğer madencilik konusuyla ilgili 
olan tüm taahhütlük işlerini iyi bir şekilde tanımlaması gerekir. 
Bağımsız Mühendislik Firmasının aynı zamanda tasarım, mühen-
dislik, fabrikasyon, ve gerekli olan proje gereçlerinin teslimi için 
kullanılacak yüklenici ve tedarikçilerin seçimini onaylaması da 
beklenir. Genelde bu aşama, proje için gerekli olan ilk nakit akı-
şının krediyi verenler tarafından sağlandığı evredir de. 

Kredi borcunu verenler, borcun kullanım koşullarını “Borçlunun” 
bazı eylemleri yerine getirip önceden belirlenmiş çıktıları 
(deliverables) teslim etmelerine ve tüm bunların da Bağımsız 
Mühendislik Firması tarafından onanmasına bağlamıştır. 

Bazı durumlarda kredinin kullanımı ya da çekilmesine ilişkin 
protokoldeki bazı karmaşık maddeler nedeniyle, bu maddeler 
“Borçlu” tarafından yanlış anlamalara neden olabilir. Böylesi 
bir durumda Bağımsız Mühendislik Firması devreye girer ve 
arabuluculuk yaparak işlemlerin pürüzsüz yürümesi sağlanır. 

Bunun dışında Bağımsız Mühendislik Firmasının “Borçlu” tarafın-
dan projeye ilişkin yaptığı ödemeleri onaması ve bunların pro-
jeyle ilgili ödemeler olduğu ve iki tarafın (Borçlu ve Alacaklının) 
yaptığı anlaşmalara uygunluğunu belirtmesi istenir. Ödemelerle 
ilgili onama işlemi borcun kullanım koşullarına bağlı olarak çoğu 
kez bir sonraki kredi dilimi için de gerekli ön koşuldur. 

Bağımsız Mühendislik Firması proje seyahatlerini özelikle proje 
başında daha fazla tutar (çoğu kez her üç ayda bir yapılır) ve 
bunun nedeni proje başından itibaren uygulanan etkinliklerin 
başarıyla ve minimum riskle bitirilmesini sağlamaktır. Her ne 
kadar projeler birbirlerinden farklı olsa da, madenin ve işlet-
menin oluşturulması ve bunu izleyen alt yapı etkinliklerinin 
gerçekleştirilmesi, projenin hangi aşamada olduğuna bağlı 
olarak hemen hemen tümünde ortak özelikleridir. 

Projedeki gerekli alt ve üst yapının iki ya da üç yıllık bir süre 
içinde oluşturulmasının ardından, madende üretime geçilir. 
Ancak, Bağımsız Mühendislik Firmasının saha gezileri imzala-
nan anlaşmanın içeriğine bağlı olarak sürebilecektir. Projedeki 
KKBM tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri genelde 
aşağıdaki gibidir: 

 • İnşaat sırasındaki 3 ayda bir geçekleşen ziyaretler;

 • Üretim sırasında 3/6 ayda bir gerçekleşen ziyaretler ve

 • Sahanın rehabilitasyonu yani eski durumuna getirilmesi sırasında 

yılda bir kez yapılan ziyaretler.

 
KKBM her ziyaretinin ardından incelenen bütün alanlarla ilgili 
olarak kapsamlı bir gözlem ve denetleme raporu hazırlar. 

3 aylık raporlarla saha ziyaret raporlarını birbirine çakıştırma-
dan düzenlemek genel bir uygulamadır. Böylece “Borçlu” ve 
“Alacaklı” gruplar, KKBM Firmasının bütün bir yılı kapsayan 
etkinlikleri için, sekiz tane rapor elde etmiş olurlar. 

Üç aylık raporlar, projedeki ana yüklenicilerin aylık etkinlikle-
rini anlatan aylık raporların özetlerini içerir. 

Proje üretim aşamasına ilerledikçe, Kredi Kurumları Bağımsız 
Mühendislik Firmasının etkinlikleri de madencilik ve özelikle 
de maden planlarının nasıl uygulandığına ilişkin etkinlikleri 
gözlemleme esaslarına doğru kayar. KKBM Firması maden 
yüklenicisinin yıllık ayrıntılı maden planındaki beklentilerinin, 
makul olup olmadığı ile ilgili görüş ve yorumlarını bildirir. 

Maden sahasının iyileştirilme çalışmaları, projedeki önemli 
konulardan biri olduğu için KKBM Firması çevreye ilişkin plan-
ların uygulanmasını, ilgili taraflara bildirerek bir an önce yaşama 
geçirilmesi için zorlayabilir. Kredi borcu veren kuruluşlar, kredi 
açılan projede her zaman Uluslararası Finans Kurumunun (IFC-
International Finance Corporation) standartlarına, Equator 
İlkelerine, “Borçlu” kurumun kendi kurum içi Çevre ve Sosyal 
Sağlık Etki Değerlendirilmesi raporlarına (ESHIA-Environmental 
and Social and Health Impact Assessment) ve yürürlükteki yerel 
yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uyulmasını isterler. 

En son olaraksa, projeye kredi veren kuruluşlar KKBM Firmasından 
kendilerine projenin gidişine ilişkin yıllık sunumlar yapmasını ve 
belli konuların bu sunumlarda tartışılmasını isterler. 

Yukarıda anlatılan ve DMT’nin dünyanın değişik bölgelerinde uzun 
yılların sonucunda elde ettiği deneyimlere dayanan bu etkinlikler, 
karmaşık gibi görünse de, bunlar kesinlikle projelerin finansman 
açısından yaşama geçirilirken konuya taraf olanlara, projenin hem 
işlevsel hem de işlemsel açıdan başarılı bir şekilde uygulanması 
amacıyla düzgün, saydam, ciddi, zahmetsiz ve uyumlu bir ortam 
sağlarlar. Bu nedenle tasarım, inşaat ve operasyonel deneyime 
sahip iyi bir Bağımsız Mühendislik firmasının seçimi, proje finans-
manındaki riskleri azaltması ve projenin sağlıklı ve uyumlu bir 
sekilde yaşama geçirilmesi açısından oldukça önemlidir.  

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

Değinilen 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).

Amerika'da auger madenciliğinde kullanılan iş makinaları
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Cevher Zenginleştirme Atığı 
Derin Deniz Bertarafı

Cevher zenginleştirme atıklarının bertaraf yöntemleri 
maliyet, çevresel faktörler ve çökme/yıkılma riski 
temelinde değişmektedir. Uluslararası uygulama 
örnekleri olan Cevher Zenginleştirme Atığı Derin 

Deniz Depolama (Deep Sea Tailings Placement, DSTP) metodu 
yerüstü bertaraf tesislerine alternatif bir yöntemdir (Şekil 1). 

Madencilik sonucunda açığa çıkan 
cevher zenginleştirme atığı sulu çamur 
haline getirildikten sonra karadaki top-
lama tankından kıyıdaki karışım tankına 
borularla taşınmakta, karışım tankında 
deniz suyu ile gerekli hidrolik basınç 
oluşturularak atık çamurun deniz dibin-
den boru hattıyla açık denizde derin dip 
tabakasına (ışıksız tabakanın altı) deşarj 
edilmesi sağlanmaktadır (Şekil 2). Deşarj 
edilen atık çamurun deniz yatağında 
çökelerek orada kalması için uygun 
topografik ve hidrodinamik koşulların 
bulunması gerekmektedir. 

Cevher zenginleştirme atığı deşarjı deniz suyundan daha 
ağır olduğu için yüzerlik akısı eksi değer almaktadır ve deşarj 
bulutu deniz tabanına çökme eğilimi göstermektedir. Deşarj 
sonrası atık bulutunun davranışı ile ilgili kestirimler yapabil-
mek amacıyla modelleme çalışması yürütülmelidir.

DSTP tasarımı ve sonrasında deşarjın izlenmesi için su kolo-
nunda ve sedimandaki fiziksel ve biyojeokimyasal paramet-
relerin ölçülmesi önemlidir. Bu parametrelerin birçoğu su 
kolonundaki karışma potansiyelini göstermesi ve yapılacak 
deşarjın ekolojik duruma olabilecek etkilerinin değerlendi-
rilebilmesi açısından gereklilik arz etmektedir. Ölçümlerin 
mevsimsel üretkenliği açıklayacak sıklıkta ve saha koşulla-
rına uygun yapılması gereklidir. Ölçüm sıklığı her değişken 
için ayrı olabileceği gibi deniz ortamının özel koşullarına 
göre de değişebilmektedir. Ağır metallerin su ve sedimanda 
mevsimsel değişim göstermesi beklenmezken biyolojik 
üretkenliğinin fazla olduğu bilinen bir bölgede mekaniz-
maların anlaşılabilmesi için daha sık ölçümün yapılması 
gerekmektedir. Öte taraftan biyolojik yaşamın bulunmadığı 
anoksik sularda ilgili parametrelerin mevsimsel ölçülmesi 

Dr.Esin Esen
SRK Danışmanlık
Çevre Mühendisi
eesen@srkturkiye.com

Şekil 1: Madencilik Genel Akım Şeması

Şekil 2: DSTP Sistemi Bileşenleri1

Cevher Zenginleştirme Tesisi Atığı
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anlamlı olmaya-
caktır. Bu nedenle 
izleme programı 
deşarj yapılan mal-
zeme ve ortam 
koşullarına bağlı 
olarak proje bazında 
tasarlanmalıdır.

Oşinografik çalışma-
lara ek olarak, deni-
zaltı boru hatlarının 
tasarımında, yapının 
maruz kalacağı yükler 
hesaplanarak bu 
yüklere karşı yapısal 
davranış değerlen-
dirilmelidir. Yapının 
bulunduğu yerdeki 
dalga ve akıntı 
ikliminin ölçümlere 

veya meteorolojik verilere bağlı olarak tanımlanması, tasarım 
dalgası ve akıntı özelliklerinin belirlenerek yapıya tesir edecek 
hidrodinamik kuvvetlerin hesaplanması, taşıma ve batırma 
analizi, boru hattının gerilme ve şekil değiştirme analizi ile 
jeolojik ve jeofizik çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. 
DSTP uygulaması için oldukça dikkatli mühendislik çalışmaları 
ile tasarımının yapılması ve sonrasında izleme çalışmalarının 
büyük titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

Karasal depolama çözümlerinin mümkün olmadığı 
durumlarda alternatif olarak uygulanmakta olan DSTP 
yönteminde ekosistem açısından risk yaratan faktörler 
“upwelling”in (dipten yüzeye su taşınım mekanizması) 
oluşmadığı, karadan uzakta, ışıksız ve oksijensiz derin 
katmanda çamurun deşarj edilmesi ile önlenebilmektedir 
(Şekil 4). Denizin yakın ve derin, yağışın çok, buharlaşma-
nın az, yerüstü atık bertaraf yöntemlerinin riskli olduğu 
bölgelerde DSTP metodu diğer yöntemlere göre avantaj 
sağlamaktadır. DSTP yönteminin bir diğer avantajı ise 
sülfürlü cevher zenginleştirme atıklarının hava ile tema-
sını önleyerek Asit Kaya Drenajı ve Metal Liçi oluşumunu 
engellemesidir. 

Atık yönetimi stratejisinin kamu sağlığı ve güvenliği açı-
sından risk oluşturmayacak, sosyal ve çevresel etkilerin 
kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığı bertaraf yöntem-
lerine dayandırılması gerekmektedir. Avrupa Birliği mev-
zuatı ve IFC standartları açısından da önerildiği gibi, DSTP 
yönteminin, bilimsel olarak tüm bertaraf yöntemlerinin 
araştırılarak tam bir analiz ve risk değerlendirmesi ile kul-
lanılması mümkündür. IFC’nin Madencilik için yayınladığı 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik kılavuzunda finansman sağla-
nacak madencilik projelerinde olması gereken çevresel 
standartlar sıralanmaktadır. IFC yüzeysel deniz ve nehir 
deşarjlarını uluslararası iyi bir uygulama olarak kabul 
etmemektedir. DSTP için ise, alternatiflerin değerlendi-
rilmesi ve deşarjın deniz ortamına, kıyı şeridine ve yerel 
halk üzerinde olumsuz etkisinin olmayacağı konusundaki 
bilimsel değerlendirmeler neticesinde uygulanabilirliği 
kabul edilmektedir2. 

AB, Maden Endüstrisi Atıkları Yönetimi Üzerine Mevcut 
En İyi Teknikler (MET) Referans Dokümanı (2009)3 içeri-
sinde DSTP uygulamalarına yer verilmiş olup “Madencilik 
cevher zenginleştirme tesisi atık çamurunun asit üretme 
potansiyeli olduğu yerlerde, bu atıkların derin göl ya da 
derin denizde depolanması bazı durumlarda kabul edile-
bilir bir yöntemdir. Bu tekniğin uygulanmasındaki itici güç 
karada depolama için yeterli yer olmaması durumudur. 
DSTP uygulanması kimyasal stabiliteyi arttırmakta ve kara-
daki ayak izini (etkilenen alan) azaltmaktadır. Bu yüzden, 
derin deniz ya da göl depolaması atık barajı risklerini de 
ortadan kaldırmaktadır.” denilmektedir. MET örneği olarak 
da Norveç’te Hustadmarmor Kalsiyum Karbonat Madeni 
sunulmuştur (Şekil 5). 

Şekil 3: DSTP Sistemi Deniz Çalışmaları

Şekil 4: DSTP Sistemi ve “Upwelling” Gösterimi

Maden Atıklarının Derin Deniz Deşarjı - Norveç
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AB’nin su kalitesi ile ilgili mevzuatı Su Çerçeve Direktifi ile 
bağlı direktiflere dayanmakta olup kıyı ve deniz suları için 
Deniz Stratejisi Çerçevesi Direktifi 2008 yılında yürürlüğe gir-
miştir. Deniz Stratejisi Çerçevesi Direktifi bölgesel denizlerde 
İyi Çevresel Durum sağlanmasına yönelik hedefler koymuş 
ve bu hedeflere ulaşmak için bölgesel deniz anlaşmalarına 
(Ospar, Helcom, Barselona, Bükreş) atıfta bulunmuştur. 
Türk Çevre Mevzuatı’nın AB direktifleri ile uyumlaştırılma 
sürecinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği revize edilmiş, 
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. 
Yine bu süreçte Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden 
Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmeliklerle alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına 
geçiş hedeflenmekte olup denizlerimizde alıcı ortam çev-
resel kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla projeler 
yürütülmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe 
açılan Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı’nda maden atıklarının 
bertarafı konusunda “Denize Boşaltım” başlığı da yer almakta ve 
Madde 22 de “Maden atıklarının denize boşaltımına, madencilik 
faaliyetinin yapıldığı yerde, karada depolanabilmesi için coğra-
fik, topografik ve jeolojik olarak uygun bir alan bulunamaması 
nedeniyle ya da karada yapılacak depolama alanlarının olumsuz 
çevresel etkilerini en aza indirmeye olanak sağlaması açısından, 
deniz sularının belirlenmiş bir derinlikte oksijensiz ve canlı 
yaşamın bulunmadığı katmanları dikkate alınarak, alıcı ortam su 
kalitesinin değişmeyeceğinin ayrıntılı mühendislik ve bilimsel 
çalışmalar ile kanıtlanması ve detaylı bir izleme programı oluş-
turulması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilir” denilmektedir. Bu 
yönetmelikle birlikte ülkemizde DSTP uygulaması ile ilgili yasal 
temelin oluşması beklenmektedir.

Uluslararası Denizcilik 
Organizasyonu (IMO) tara-
fından 2012 yılında yaptırı-
lan cevher zenginleştirme 
atıklarının yüzey sularına 
(deniz/nehir/göl) bertarafı 
ve çevresel etkileri konulu 
çalışmaya göre 2012 yılı 
itibarı ile dünya genelinde 
deniz bertarafı (DSTP) 
metodunu kullanmakta 
olan 11 maden bulunmak-
tadır4. Dünya genelinde 
uygulanmakta olan tüm 
DSTP sistemleri ilgili kurum-
lardan yasal çevre izinlerini 
almış bulunmaktadır. 

Madencilik uygulamaların-
daki çeşitlilik, saha koşul-
larındaki farklılık tek tip 
uygulama ile atık yönetimi 
planı geliştirilmesini ola-

naksız kılmaktadır. DSTP uygulaması için mevzuat açısından 
ileride oluşturulacak standartların alıcı ortam bazlı çevresel 
kalite standartlarına göre saha özelinde uygulanabilirliğinin 
sağlanması gerekmektedir.

DSTP uygulamalarının potansiyel etkileri biyojeokimyasal, 
ekolojik, topoğrafik ve oşinografik özelliklerin birbiri ile 
etkileşimi sonucunda büyük oranda ortam koşullarına 
bağlıdır. Dolayısıyla da alıcı ortam kalite standartları her 
bir deniz bölgesinde farklı değerlendirilmelidir. Ülkemiz 
denizleri birbirinden farklı biyojeokimyasal özellikleri 
içermektedir. 

Ülkemiz denizlerinin biyojeokimyasal özelliklerini göz 
önüne aldığımızda dikey taşınımın etkinliği nedeniyle 
Akdeniz ortamı DSTP uygulaması açısından dezavantajlı 
konumda olup, yüksek derişimlerde hidrojen sülfür 
içeren anoksik derin dip sularında biyolojik yaşamın 
bulunmaması nedeniyle Karadeniz önemli bir avantaj 
yaratmaktadır5. 

Kaynakça
1. Ramu Nickel Deep-Sea Tailings Placement System Project, China Enfi Engineering 

Corporation, Basic Design Study Report, 2007.
2. IFC, Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining, 10 Aralık 2007.
3. European Commission, (2009). Reference Document on the Best Available Techni-

ques on the Management of Waste from Extractive Industries, pp 557, Ocak 2009. 
4. Craig Vogt, (2012). International Assessment of Marine and Riverine Disposal of Mine 

Tailings, Prepared for: Secretariat of London Convention/London Protocol International 
Maritime Organization, London, England and United Nations Environment Programme-
Global Program of Action; 30 Kasım 2012.

5. Prof. Dr. Erol İzdar, (2009), Karadeniz’in Hidrografik, Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikleri Nedeniyle Oluşturduğu Tabakalaşmanın Anoksik Ortamında Sülfit İçeren 
Atıkların Depolanabilirliği Hakkında Rapor, Piri Reis Denizcilik ve Deniz Kaynakları 
Arastırma, Gelistirme ve Egitim Vakfı – İzmir.

Şekil 5: Norveç’te DSTP Yöntemini Kullanan Madenler
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Güney Afrika’da Madencilik
ve Metal Kazanımı

Ahmet Deniz Baş: Sayın Eric, uzun yıllardır Güney 
Afrika’da görev yapıyorsunuz. Akademik/Çalışma 
hayatınızı kısaca özetlermisiniz?

Rauf Hurman Eric: (RHE): Akademik hayatıma 1973 
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde asistan olarak 
başladım ve zaman içerisinde Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerini ODTÜ’de tamamlayarak 1980 yılında Yardımcı 
Doçent ve 1983’te de Doçent oldum. 1985 yılında ODTÜ’den 
ayrılarak Güney Afrika Cumhuriyetindeki University of the 
Witwatersrand’a geçtim ve normal akademik görevimin 
yanında, oradaki “Pyrometallurgy Research Group”’ liderliğini 
de üstlendim. Bu görevim halen devam etmektedir. 1989’da 
Profesörlüğe yükseltildikten sonra 1991 yılında da “Chamber 
of Mines Professor of Extractive Metallurgical Engineering” adlı 

başkanlığa atandım. Normal akademik görevlerimin dışında 
10 yıl “Head of School/Department”, 9 yılda “Deputy/Acting 
Dean of the Faculty of Engineering and Built Environment” 
olarak görev yaptım. Ayrıca 2014 yılından itibaren de Wits 
Üniversitesindeki görevime ilave olarak Finlandiya Aalto 
ve Oulu Üniversitelerinde part-time “Finland Distinguished 
Professor” unvanı ile de görev yapmaktayım. İki yüzün üze-
rinde yayın, 2014 yılında çıkan bir kitapta bölümüm ve bir arka-
daşımla birlikte yazdığımız “text book” şeklinde yayınlarım var.

ADB: Görev yapmakta olduğunuz Witwatersrand 
Üniversitesi bünyesindeki maden mühendisliği ve 
metal kazanımı bölümleri hakkında neler söyle-
mek istersiniz? Örneğin, üniversite - şirket iş birliği 
açısından ne gibi uygulamalar mevcut?

Laval Üniversitesi Maden-Metalurji Mühendisliği Bölümünde dok-
torasını 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 
mühendis/akademisyenler ile dergimizde yayınlanmak üzere kısa 
söyleşiler gerçekleştirmiştir. Özellikle madencilik ve metal kazanımı 
alanlarında yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitimi almak isteyen-
lere faydalı olacağına inandığımız söyleşilerin sonuncusu, Güney 
Afrika’da Witwatersrand Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan ve Pirometalurji Araştırma 
Grubu’nun liderliğini üstlenen Prof. Rauf Hurman Eric ile oldu.

Söyleşi
www.madencilik-turkiye.com

Ahmet Deniz Baş
Laval Üniversitesi, 
Maden-Metalurji Müh. Bölümü (Kanada) 
ahmet-deniz.bas.1@ulaval.ca



RHE: Wits Üniversitesindeki Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü, Güney Afrika’da 1904’ten beri faaliyet 
gösteren, ülkedeki iki metalurji bölümünden biridir ve bölüm, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin her alt branşında faali-
yet göstermektedir. Bütün dünyada gayet iyi tanınan ve saygı 
gören bir konumdadır. Özellikle proses metalurjisi alanında 
oldukça sağlam alt yapıya sahip ve aktif bir bölümdür. Sanayi 
ile çok yakın işbirliği mevcuttur ve bölümde gerçekleştirilen 
yüksek lisans ve doktora projelerinin önemli bir bölümü sanayi 
desteklidir.  Ders programı da hemen her üç yılda bir sanayi 
temsilcilerinin de katkısıyla gözden geçirilmekte ve gerekli 
görülebilen değişiklikler uygulanmaktadır.  Ayrıca bölüm 
müfredatı her beş yılda bir Uluslararası “Washington Accord” 
prensiplerine göre akreditasyondan geçmekte ve dolayısıyla 
uluslararası akreditasyona sahiptir. 

ADB: Güney Afrika ve dünyadaki madencilik, cev-
her hazırlama ve metalurji alanlarında neler söy-
lemek istersiniz? Özellikle metal kazanımı konu-
larında Güney Afrika’da lisansüstü eğitim almak 
isteyen veya mühendis olarak çalışmak isteyen 
arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir?

RHE: Güney Afrika, dünya madenciliği ve metalurji mühendis-
liği alanlarında en önde gelen ülkeler arasındadır. Bu ülkede 
hemen her türlü önemli sayılacak metalin madenciliği ve üre-
timi gerçekleştirilmektedir ve ülke birçok dalda üretime katkı 
sağlayan teknolojilerin yaratılması ve uygulanmasında öncü-
lük yapılmıştır. Örneğin altında “Carbon in Pulp” ve “Carbon in 
Resin” teknolojileri ve pirometalurjide plazma fırın (plasma fur-
nace) uygulamaları Güney Afrika’da geliştirilmiştir. Geleceğe 
yönelik olarak dikkat çekmek istediğim konu özellikle “sürdü-
rülebilir proses” olacaktır. Burada, mevcut proseslerin karbon 
ayak izlerini ve enerji tüketimini azaltmanın yanı sıra yepyeni 
alternatif proseslerin geliştirilmesi de yer alıyor. 

Güney Afrika’da yüksek lisans ve doktora çalışması yapmak 
isteyen arkadaşların elbette ki iyi bir akademik geçmişe sahip 
olması gereklidir. Buradaki mevcut imkanlar ağırlıklı olarak 

özellikle Güney Afrikalı ve komşu ülke öğrencilerine yönelik 
olduğundan, dış ülkelerden gelmek isteyenler için finans 
konusunu netleştirmelerini öneririm. 

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

RHE: Belirttiğim üzere 2014’ten beri Ocak-Haziran dönem-
lerinde Güney Afrika’da, Temmuz-Aralık dönemlerinde de 
Finlandiya’da görev yapmaktayım.  Finlandiya’da meslektaş-
larımla birlikte “sürdürülebilir proses” başlıklı geniş kapsamlı 
bir proje yürütüyoruz. Türkiye’ye pek fazla seyahatim olmu-
yor.  Türkiye’de bulunmalarım, mevcut seyahatlerim arasında 
birkaç günlüğüne, en fazla bir hafta kadar, aile ve bazı dostları 
ziyaretlerimden ibaret. Türkiye’de metal kazanımı konusunda 
söyleyebileceğim en önemli unsurlar elbette, enerji tasarrufu, 
karbondioksit ve tüm diğer atık salınımları üzerinde ciddi 
çalışma ve önlemlerin alınması, proses entegrasyonu ve “geri 
dönüşüm üzerine çalışılması olacaktır. Ayrıca, Türkiye dünya-
daki önemli çelik üretici ülkelerden biri konumundadır ancak 
üretim kapasitesinin büyük kısmı hurda üzerine kuruludur. 
Hurda gittikçe zor bulunan bir malzeme haline gelmektedir. 
Bu açıdan Türkiye’nin “Direct Solid State Iron Reduction” tek-
nolojilerine, mümkünse yerel cevherleri de değerlendirerek, 
eğilmesi gerekir diye düşünüyorum.

ADB: Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 

RHE: Söyleşi davetiniz için ve bu yazının hazırlanmasındaki 
çabalarınızdan dolayı size teşekkür ederim. 
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Arazi edinimi veya arazi üzerinde haklar edinmek, 
neredeyse tüm altyapı ve üstyapı projeleri ve özel-
likle inşaat, maden ve enerji sektörleri açısından 
oldukça önemli ve vazgeçilmez bir konudur. 

Özellikle, teknik açıdan hassas bir şekilde planlanmış herhangi 
bir projenin faaliyet alanı içerisinde yer alan araziler açısından; a) 
mevcut arazi sahipleri ve/veya arazilerin kullanıcıları söz konusu 
olduğunda; b) bu arazilerin herhangi bir köy, kasaba ya da bölge 
topluluğunun geleneksel kaynaklarının bir parçasını oluşturduğu 
durumlarda; arazi veya arazi hakları edinimi gönüllü veyahut 
gönülsüz bir yeniden yerleşimi gerektirebilir. Dünya Bankası’na 
bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ölçütlerine göre, proje amaç-
ları doğrultusunda arazi ediniminin aşağıdakilerden biriyle veya 
daha fazlasıyla sonuçlandığı durumlarda yeniden yerleşim gerekir1:

 • Bireylerin ya da toplulukların yerinin değiştirilmesi;

 • Bireylerin veya toplulukların mal ve mülklerini (binalar, arazi, 

ekinler vs.) kaybetmesi veya bu kaynaklara erişiminin ortadan 

kalkması; 

 • Projeden etkilenen bireyler ya da topluluklar başka bir yere taşın-

mak zorunda olsun veya olmasın bireylerin ya da toplulukların 

gelir kaynaklarını kaybetmeleri veya bu kaynakların sınırlanması.

 
Bu bağlamda, genellikle “gönüllü” ve “zorunlu” yeniden 
yerleşim arasında bir ayrım yapılır. Yerinden taşınması iste-
nen bireylerin/toplulukların onayı dahilinde yapılan ve yeri 
değiştirilmesi düşünülen insanların bu yeniden yerleşim 
durumunu reddetme lüksüne sahip olmadıkları durumlarda 
kabullendikleri durumlar “gönüllü yeniden yerleşim” olarak 

tanımlanmaktadır. “Zorunlu yeniden yerleşim”, çoğunlukla 
mevcut yasalar çerçevesinde arazi edinmek için kamulaştırma 
yetkisinin kullanıldığı ve bireylerin/toplulukların rızası ya da 
tasarrufu dışındaki durumları tanımlar2.

Zorunlu yerinden edilmeyi sadece fiziksel anlamda bir grubun 
ya da topluluğun mevcut ikamet alanından uzaklaştırılması 
olarak ele alan yaklaşımların pratikte yetersiz kaldığı görül-
mektedir. Bu noktada, sadece fiziksel yerinden edilmenin değil 
aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik yerinden edilme-
nin de dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

Arazi edinimi, mevcut araziyi kullanan insanların mutlaka başka 
bir yere yerleşmeleri anlamına gelmemekle birlikte, mevcut 
arazi içinde, üzerinde veya civarındaki kaynaklara bağlı olarak 
yaşayan insanların gelirleri, yaşam standartları ve geçim yollarını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin geçimini tarımsal 
üretimden sağlayan aile fertlerinin yaşadıkları evi boşaltmak 
zorunda kalmadan [yeniden yerleşim kapsamında] arazilerinin 
bir kısmını yitirmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bununla 
birlikte mevcut arazinin sadece bir kısmının kaybedilmesi dahi 
o tarımsal arazinin genel verimliliğini düşürebilmektedir. Bu 
sorun, tarım arazilerinin kısıtlı ve dağınık durumda olduğu ya da 
toplu olmadığı durumlarda etkisini daha fazla göstermektedir3.

Bireylerin ya da toplulukların yeniden yerleşimi, geniş kapsamlı 
ve ciddi etkiler meydana getirebilir. Yeniden yerleşim sonucu 
insanların geçim ve gelir kaynakları zarar görebilir, hatta yiti-
rilebilir. Toplulukların yapıları ve sosyal güvenlik ağları zayıf-
layabilir; toplumsal huzur azalabilir ve kültürel ve geleneksel 
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organizasyonda meydana gelen bozulmalar sonucu toplumsal 
işbirliği ve aidiyet duygusu zarar görebilir. Kötü yönetilen bir 
yeniden yerleşim planı uzun vadede toplumsal bölünmeye, 
fakirliğin artmasına ve istikrarsız bir ekonomik yapıya neden 
olabilir. Yeniden yerleşim, arazi ve geçim kaynaklarının mül-
kiyeti, yetersiz tazminat ödemeleri, yeniden yerleşime tabi 
tutulan insanlar ile yeni yerleşim bölgesinin mevcut sakinleri 
arasında ortaya çıkması muhtemel huzursuzluklar gibi birçok 
nedene bağlı olarak çatışma potansiyelini artırabilir. Bazı 
durumlarda yeniden yerleşim bölge, köy veya mahalle sevi-
yesinde uzun zamandır varolan çatışmaları şiddetlendirebilir 
veya yeniden alevlendirebilir 4. 

Bu çerçevede, şikayetleri ve ihtilafları çözümlemeye yönelik açık 
ve şeffaf yöntem ve uygulamalar herhangi bir yeniden yerleşim 
programının önemli bir parçasıdır. İhtilaf risklerinin erken saf-
hada değerlendirilmesini de içeren etkili yaklaşımlar ve yeniden 
yerleşimden etkilenen insanlarla yakın iletişim ve işbirliğine 
dayalı kapsamlı bir yeniden yerleşim planlamasının hayata geçi-
rilmesi çatışma potansiyelini önemli ölçüde azaltabilir. 

Yeniden Yerleşim Stratejisi Oluşturmak
Genel olarak bakıldığında şirketler kendilerini çevreleyen veya 
faaliyetlerinden etkilenen toplulukların iyi niyeti ve güveniyle 
hareket etmek ister. Projeler pek çok durumda ulaşım, işgücü, 
mal ve hizmetlere erişim gibi temel konularda yerel halkın iyi 
niyetine ve desteğine bağımlı olunan uzak veya izole konum-
larda bulunur. Doğrusal bileşenler (örn. Boru hatları, ulaşım 
yolları, enerji aktarım hatları vb.) içeren projelerde, yöre sakinleri 
ile iyi ilişkiler kurulması özel önem arz eder. Bu iyi niyetin parça-
lanması durumunda söz konusu proje faaliyetleri zarar görmeye 
çok açık durumda olabilir. 

Projeden etkilenen ya da etkilenmesi muhtemel bireyler 
ve topluluklarla işbirliği halinde geliştirilen, net bir şekilde 
tanımlanmış ve belgelenmiş bir yeniden yerleşim stratejisi 
söz konusu proje için siyasi destek sağlanmasına ve daha hızlı 
resmi onay alınmasına yardımcı olabilir. 

Planlı bir yeniden yerleşim stratejisi5;

 • İhtilaflardan, davalardan veya zaman tüketici kamulaştırma prose-

dürlerinden sakınmak suretiyle arazi edinimindeki gecikmelerin 

azaltılması,

 • Bireyler/topluluklar tarafından şirketlerin inşaat ve/veya işletme 

projeleri aleyhine açılan davaların ve yöre sakinleriyle çatışma 

sonucu ortaya çıkması muhtemel zaman kayıplarının veyahut iş 

aksamalarının önlenmesi, 

 • Şirket aleyhine insan hakları davalarının açılma riskinin asgariye indiril-

mesi;

 • Arazi edinimi ve tazminat meselelerinden etkilenen mevcut birey 

ve topluluklar ile resmi kurumlar ve şirketler arasındaki ilişkilerde 

şeffaflığın artırılması,

 • Yöre halkının şirketlere olan desteğinin ve güveninin sağlanarak 

projenin ya da işletmenin Sosyal Lisans/Onay elde etmesi açısın-

dan oldukça etkilidir.

Yanlış Varsayımlar ve Çatışma Unsurları
Uluslararası deneyime sahip şirketler arazi edinimi ve yeniden 
yerleşim ile ilgili daha rafine ve sistemli stratejiler benim-
semeye başlamış olsa da bazı şirketler yeniden yerleşim 
kapsamında yasal arazi sahiplerine, arazi kullanıcılarına veya 
şirket çalışmalarından etkilenen üçüncü taraflara sadece nakit 
tazminat ödeme yoluyla arazi edinmekte ısrar etmektedirler. 
Ne yazık ki, gelişmekte olan pek çok ülkede, gelişmemiş yasal 
çerçeveler, idari yetki yetersizliği ve gelişmiş emlak piyasaları-
nın veya düzenli icar sistemlerinin yokluğu nedeniyle, yerleri 
değiştirilen pek çok birey veya topluluk uğradıkları kayıplar 
karşılığında yeterli ve kapsayıcı bir şekilde tazmin edileme-
mektedirler. Dahası gayrıresmi arazi kullanıcısı konumunda 
bulunan bireyler ya da toplulukların hiçbir şekilde dikkate 
alınmadığı durumlar da mevcuttur. 

Uluslararası deneyimler* göstermektedir ki, tek başına nakit 
tazminat, yerleri değiştirilen insanların standart yaşam 
ve geçim koşullarını yeniden oluşturmaya çoğu zaman 
yetmemektedir. 
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İnsanların projeden etkilenen arazilerden taşımasını planlarken 
şirketlerin hatalı bir şekilde yürüttükleri yaygın varsayımlardan 
bazıları aşağıda sıralanmaktadır. Bu varsayımlar, yeniden 
yerleşimi düzenleyen kabul edilmiş uluslararası standartlarla 
çelişmektedir ve bir şirketi insan hakları cezalarına veya başka 
maliyetlere açık hale getirebilir6:

 • Yeniden yerleşim yalnızca insanların fiziksel olarak yerlerinin 

değiştirilmesi durumunda meydana gelir;

 • Bir şirketin bir araziyi geçici olarak kullanması bir yeniden yerleşim 

teşkil etmez;

 • Eğer arazi devlet arazisiyse veya orada yaşayan insanlar arazi şir-

kete devredilmeden önce devlet tarafından araziden çıkarılmışsa 

şirket yeniden yerleşim yükümlülükleri taşımaz;

 • Yalnızca yasal olarak tanınmış haklara sahip kişilerin veya tarafla-

rın tazmin edilmesi gerekir;

 • Nakit tazminat genellikle yeniden yerleşimin etkilerini karşılamaya yeter;

 • Eğer sorunlar meydana gelirse, ek tazminat ödemeleri bunları 

genellikle çözümler;

 • Arazi ve varlıkların nasıl değerlendirileceğiyle ilgili bilgilerin ifşası, 

etkilenen insanların taleplerinde artışa neden olur;

 • Bir şirketin yeniden yerleşim ile ilgili ulusal yasalara uyması yeter-

lidir; 

 • Bir şirketin etkilenen insanlara yeniden yerleşim bildirimi konu-

sunda yasal düzenlemelere uyması yeterlidir;

 • Tazminat ödendikten sonra bir şirketin yeniden yerleşime ilişkin 

sorumlulukları bitmiştir;

 • Projeden etkilenen ve yeniden yerleşim düzenlemelerinden 

memnun olmayan insanlar her zaman mahkemelere başvurabilir.

 
Genel olarak değerlendirildiğinde şirketlerin karşı karşıya kal-
dığı çatışmaların başında aşağıdaki konular gelmektedir7:

1. Özellikle yerli insanların ya da toplulukların araziler 
üzerindeki geleneksel haklarını yeterince tanımamak. 
Arazi üzerindeki geleneksel hakların gereklerini yerine 
getirmemek ve sahipleriyle tam bir uzlaşmaya varmamak 
sürekli arazi hakkı taleplerine veya esas arazi ediniminden 
yıllar sonra tekrar ortaya çıkan hak taleplerine neden olabilir. 
Bu durum, mülkiyet, kullanım ve devirle ilgili kuralları son 
derece karmaşık olabilen, uzun zaman dilimlerini kapsayan 
ve yabancılar için anlaşılması kolay olmayabilen yerli insanlar 
için münhasıran değilse bile özellikle geçerlidir. Yerli insan-
ları veya başka toplulukları kapsasın veya kapsamasın, bu tür 
hak talepleri sürüncemeli olabilir, önemli yasal ya da teknik 
maliyetler içerebilir, olumsuz ulusal veya uluslararası şöhrete 
neden olabilir ve bazı durumlarda önemli oranlarda ücretler 
ödenmesini veya bir şirketin faaliyetlerinin kısıtlanmasını 
gerektirebilir. 

2. Gayrıresmi arazi kullanıcılarının kayıplarının tanınmaması. 
Gelişmekte olan pek çok ülkede, insanların büyük bir kısmı, 
işgal ettikleri topraklar üzerinde yasal hak sahibi olmadan, 
o toprakları gayrıresmi bir şekilde kullanan kişilerdir. Gayrı-
resmi kullanıcılar yasal olarak tazminat hakkına sahip olma-
makla birlikte, bir proje nedeniyle yerleri değiştirildiğinde 
konut, varlık, gelir ve geçim kayıpları yaşarlar. Kayıpları 

tanınmadığında ve tazmin edilmediğinde mağdur hissede-
bilirler. İnsanların yasal çözümlere başvurma hakkı olma-
dığı durumlarda, koşullarına dikkat çekmek için alternatif 
yollar aramak zorunda kalabilirler. Bunlar arasında yeniden 
iskana direnerek yerlerinden zorla çıkarılmaya maruz 
kalma da vardır. Ulusal ve uluslararası STK’lar gayrıresmi 
arazi sakinlerini giderek daha fazla desteklemekte, hukuki 
davalarda onlara yardımcı olabilmekte ve uluslararası kam-
panyalar düzenleyebilmektedir. 

3. Mağduriyet ve şikayetleri yeterince ele almama. 
Bireyler şikayet ve mağduriyetlerinin dikkate alınmadığını 
hissettikleri durumlarda dikkat çekmek için sıkça daha 
göze batan yöntemlere başvurur. Bunlar arasında protes-
tolar veya şirket ofislerini basmalar, iş alanlarını veya erişim 
yollarını kapatmalar, inşa çalışmalarını geciktirmeye veya 
operasyonları durdurmaya yönelik başka yöntemler bulu-
nur. Mağdur bireyler yerel siyasetçilerle lobi çalışması yapıp 
STK’lara başvurabilir, şirkete yönelik olarak olumsuz reklam 
ve yerel muhalefete neden olabilir. 

4. Kapsam dışı kalanların tazminat veya faydaları kıskanması. 
Yeniden yerleşim kapsamında gerçekleştirilen yüksek 
kalitede ev takası veya büyük miktarda nakit ödemesi 
biçimindeki aşırı cömert tazminatlar, yeniden yerleşim 
sürecinde kapsam dışında kalanlar arasında gerilim ve kıs-
kançlığa neden olabilir. Bu gerilimler muhtemelen yeniden 
yerleşimden sorumlu şirkete yönlendirilecektir. Araziye 
karşı arazi, eve karşı ev çözümünün büyük nakit ödemeleri 
karşısında daha tercih edilebilir olması bu tür gerginlikler-
dir. Tazminat adil olmalı ve belki de istekli satıcıları teşvik 
etmeye yönelik küçük bir prim şeklinde olmalıdır. Aşırı taz-
minat arazinin piyasa değerini de çarpıtabilir. 

5. Azalan kaynaklara yönelik rekabet. 
Yeniden yerleşime tabi tutulanlar bir başka topluluğun 
alanına yerleştirildiğinde, otlak, orman, av ve balıkçılık gibi 
topluluk kaynaklarına yönelik rekabeti artırırlar. Yeniden 
yerleşime tabi tutulanlar yeni ev sahiplerinin erişiminde 
olmayan yeni ve daha kullanışlı konutlar ve ıslah edilmiş 
verimli araziler edinmiş olabilirler ve bu da kıskançlığına 
neden olur. İyi planlanmış bir yeniden yerleşim progra-
mında, ev sahibi toplulukların yeniden yerleşime tabi 
tutulan birey ve grupların varlığı doğrultusunda yeni 
düzenlemeler yapmak zorunda kalacakları ve bazı kayıp-
lara açık oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür 
durumlarda, dengeleyici faydaların veya kaynakların oluş-
turulması gerekebilir. 

6. Var olan topluluk farklılıklarının veya ihtilaflarının şid-
detlendirilmesi. 
Tazminat veya diğer faydaların yalnızca belirli bazı kişilere 
veya gruplara gitmesi, komşu köyler, kabileler, etnik grup-
lar veya uzun süreli sakinler veya yeni gelenler içinde veya 
arasında önceden var olan gerilimleri yeniden ateşleyebilir. 
Bu, bazı durumlarda bir topluluğun bir yer ve o yerin ara-
zisiyle ilgili farklı istek ve bağlılıklara sahip olabilecek yaşlı 
ve genç üyeleri arasında da çatışmalara neden olabilir. Bir 
projede, görünüşte stratejik bir tesisi güvence altına alma 
amacıyla ama daha muhtemel olarak yerel siyasi amaçlar  
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doğrultusunda askeri güç kullanımı söz konusu olabilir. 
Bu koşullarda insan hakları ihlalleri ve şirket ile devletin 
güvenlik güçleri arasında gizli anlaşma görüntüsü oluşma 
olasılığı yüksektir. 

7. Tazminat esası ve ilgili haklar açısından şeffaflık eksikliği.
Tazminat ve yeniden yerleşim haklarının esasının açıkça 
tanımlanmadığı ve açıklanmadığı durumlarda, komşular, 
köylüler veya gruplar arasında iltimas veya yandaşçılık 
şüphesi potansiyeli yüksektir. Ödemeler için sistematik 
veya tek tip bir esas açıklanmadığında, şirketin bu tür 
iddialara karşı koyması zordur. 

 
Uluslararası Standartlar ve Yeniden Yerleşim 
Yeniden yerleşim uygulamalarının genel ölçütlerinin belirlenmesi 
ve belirli bir standarda bağlanması amacıyla küresel çapta girişim-
lerin bulunduğu ve uluslararası finans desteğine ihtiyaç duyan 
birçok projenin uymakla yükümlü olduğu kuralların geliştirildiğini 
görmekteyiz. Günümüzde sıkça başvurulan ve entegre olunması 
tavsiye edilen kurallar rehberinin başında Dünya Bankası’na 
bağlı Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans Standartları 
gelmektedir. Uluslararası Finans Kuruluşu, uluslararası projelerin 
uymakla yükümlü olduğu 8 temel performans standardı belir-
lemiştir. Bunlar, Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim 
Sistemleri (PS1), İş ve Çalışma Koşulları (PS2), Kirliliğin Önlenmesi 
ve Azaltılması (PS3), Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti (PS4), 
Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim (PS5), Biyoçeşitliliğin 
Korunması ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi (PS6), 
Yerli Topluluklar (PS7), Kültürel Miras (PS8) olarak alt başlıklar 
halinde detaylandırılmıştır8.

Uluslararası Finans Kurumu’nun “Beşinci Performans Standardı” 
[PS5] arazi edinimi ve gönüllü olmayan yeniden yerleşimdir. Bu 
performans standardı açıkça yeniden yerleşimi tanımlamakta ve 
uluslararası finans talebinde bulunan proje sahiplerinin uyması 
gereken kuralları genel olarak açıklamaktadır.

Uluslararası Finans Kurumu Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 
Standardı zorunlu yeniden yerleşimi açıklamakta ve karşılıklı diyalog ve 
anlaşma yolunu önermektedir. Standart, üç temel başlık altında arazi 
edinimi ve zorunlu yeniden yerleşimin ana hatlarını belirlemiştir 9: 

 • Zorunlu yeniden yerleşim, proje bazlı bir arazi ediniminden kay-

naklanan hem fiziksel yerinden edilme (başka yerde iskan edilme 

veya mevcut iskan yerinden olma) hem de ekonomik anlamda 

yerinden edilme (varlıkların veya varlıklara olan ulaşımın kay-

bedilmesi, bunun da gelir kaynaklarının veya geçim yollarının 

kaybedilmesine sebep olması) anlamına gelmektedir. Durumdan 

etkilenen kişi veya toplulukların yerinden edilmesine sebebiyet 

veren arazi edinimini reddetme hakkı mevcut olmadığında, yeni-

den yerleşim zorunlu olarak değerlendirilmektedir. Bu da (i) yasal 

kamulaştırma veya kamulaştırma hakkına bağlı arazi kullanımı ile 

ilgili kısıtlamalar ve (ii) arazi sahibi ile olan görüşmelerin sonuçsuz 

kalması halinde proje uygulayıcısının kamulaştırmaya başvurabi-

leceği veya arazi kullanımına yasal sınırlandırmalar uygulayabile-

ceği pazarlığa dayalı çözümler söz konusu olduğunda meydana 

gelmektedir. 

 • Doğru bir şekilde yönetilmemesi halinde zorunlu yeninden yer-

leşim, durumdan etkilenen kişi ve toplulukların zorunlu olarak 

yerleştirildikleri alanlarda çevresel zarar ve sosyal gerilime, bunun 

yayında da bu kişilerin uzun vadeli sıkıntı ve yoksulluk yaşamasına 

neden olabilir. Bu nedenle zorunlu yeniden yerleşimden kaçınıl-

malı veya en aza indirilmelidir. Bununla birlikte zorunlu yeniden 

yerleşimin kaçınılmaz olduğu durumlarda, yerinden edilen kişiler 

ve ev sahibi topluluklar üzerindeki olumsuz etkileri hafifletecek 

uygun önlemler dikkatli bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Deneyimler proje uygulayıcılarının yeniden yerleşim faaliyetlerine 

doğrudan dahil olmasının bu faaliyetlerin maliyet açısından etkin, 

etkili ve zamanında uygulanmasını sağlayabildiğini ve yeniden 

yerleşimden etkilenen bu kişilerin geçim yollarına yönelik yenilikçi 

yaklaşımları meydana getirebildiğini göstermektedir. 

 • Diyaloğa ve anlaşmaya dayalı çözümler kamulaştırmadan kaçınıl-

masını ve insanları zorla bir yerden çıkarmak amacı ile hükümet 

gücünün kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırmaya yardım 

etmektedir. Anlaşmaya dayalı çözümler genellikle bu durumdan 

etkilenen kişi veya topluluklara adil ve uygun tazminat ile diğer 

imtiyaz veya faydaların sağlanması ve bilgi asimetrisi ile pazarlık 

gücü risklerinin azaltılması ile elde edilmektedir. Proje uygulayıcı-

ları, arazi sahibinin rızası olmaksızın söz konusu araziye erişim sağ-

layacak yasal yola sahip olsalar dahi anlaşmaya dayalı çözümler 

aracılığı ile arazi haklarını edinmeye teşvik edilmektedir. 
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Genel olarak, bu performans standardının amaçlarından bazıları 
şunlardır10   

 • Alternatif proje olanaklarını gözönünde bulundurarak zorunlu yeniden 

yerleşimden kaçınma veya en azından gönülsüz yeniden yerleşimi azaltma,

 • Varlıkların kaybına yönelik olarak tam ikame (yenileme) maliyeti 

değerinde tazminat yolu ile arazi kamulaştırmasının etkilerinin 

hafifletmesi ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin uygun paydaşların 

katılımı ile yürütülmesinin sağlanması,

 • Yeniden yerleşime tabi tutulan insanların geçim kaynaklarının ve yaşam 

standartlarının iyileştirilmesi veya en azından eski haline getirilmesi,

 • Teminatlı ve yeterli nitelikte konut sağlanarak yerinden edilen insanla-

rın yaşam koşullarının iyileştirilmesi.

 
Beşinci Performans Standardı’na göre, ödenmesi zaruri olan 
tazminatın ölçütleri ve detayları şeffaf ve tutarlı bir şekilde, 
projeden etkilenen insanların katılımıyla belirlenmelidir ve 
karşılanacak miktar, kaybın tamamı veya daha fazlası kadar 
olmalıdır.

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) dışında Avrupa İmar 
Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi 
kuruluşların da benzeri standart, ilke ve koşulları bulunmak-
tadır. Örneğin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 
Beşinci Performans Koşulu da arazi edinimi ve gönülsüz yeni-
den yerleşim üzerine olmakla birlikte IFC standardına paralel 
bir yaklaşımı temel alır11.

Hemen hemen her uluslarası finans kurumu ya da kurulu-
şun, gönülsüz ya da zorunlu yeniden yerleşimden mümkün 
olduğu kadar kaçınılması, münferit durumlarda halkın 
katılımı ve rızasına başvurulması, yerinden edilecek kişi ve 
toplulukların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yeni-
den yerleşime maruz kalan kesimler üzerindeki etkilerin en 
aza indirilmesi hususlarında ortak bir paydada birleştikleri 
görülmektedir**.

Diğer yandan proje uygulamaları kapsamında, Yeniden 
Yerleşim Planları (Resettlement Action Plans) birçok uluslara-
rası projede zorunlu tutulmaktadır. Ancak yerel kaynaklardan 
finansman sağlayan projelerde gelişmekte olan ülkelerin 
hükümetleri tarafından daha az zorunlu tutulmaktadır. 
Dolayısıyla kesin ve yeterli bir şekilde finanse edilmiş ve kül-
türel olarak duyarlı Yeniden Yerleşim Planları bütün ülkelerde 
zorunlu tutulmalıdır.

Şu anda dünyada kullanılan performans ölçütleri ve planlama 
araçları farklı durumlara ve risklere etkili yanıtlar verebilecek 
yeterlikte ve esneklikte ne yazık ki değildir. Düzenli risk değer-
lendirmesi için analitik bir yöntembilimin geliştirilmesi elzem-
dir ve belirgin bir risk yönetimi, uygulanabilir ve ölçülebilir bir 
şekilde sonuçlanmalıdır.

Türkiye’de mevzuat ve yasalar açısından uluslararası stan-
dartlar bağlamında zorunlu bir yeniden yerleşim politikası 
bulunmamaktadır. İskan ve kamulaştırma kanunu bir 

bütünlük arz etmemekle birlikte yeniden yerleşimin sosyo-
ekonomik değişkenlerini tam anlamıyla tanımlamamakta 
ve “devlet yararı ilkesi” dışına çıkamamaktadır. Gönülsüz 
yeniden yerleşimi azaltacak bir önlem ya da özendirici 
unsur barındırmamaktadır. Türk yasalarında, yeniden yer-
leşim sürecine ilişkin halkın katılımı ya da halka danışma 
gibi bir ibare bulunmamaktadır. Yeniden yerleşime maruz 
kalınan bölgelerde mesleki eğitim verilmesi ve kredi 
desteği sağlanması gibi Kamulaştırma Kanunu’nda bazı 
düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte bunlar zorunluluk 
olarak tanımlanmamıştır. Ayrıca, Türk Yasaları’nda yeniden 
yerleşim faaliyetleri kapsamında “Yeniden Yerleşim Eylem 
Planı” zorunluluğu, olumsuz etkilerin belirlenmesi ve en aza 
indirilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Buna karşılık, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük çaptaki 
endüstriyel projelerin finans ve kredi kurumları ile ilişkileri, 
onları doğrudan uluslararası standartlara uygun yeniden 
yerleşim ve kamulaştırma uygulamalarına yönlendirmek-
tedir. Uluslararası standartlara uyum, şirketlerin finansman 
sağlamaları, itibarlarını geliştirmeleri ve dünya ölçeğinde 
varlıklarını sürdürebilmeleri açısından vazgeçilmez bir 
hale gelmiştir. 

Notlar: 
* Uluslararası deneyimleri de kapsayan yeni ve kapsamlı bir çalışma olması açısından 
bkz.   Gerry Reddy, Eddie Smyth and Michael Steyn. Land Access and Resettlement: A 
Guide to Best Practice, Greenleaf, Jan 2015 ve ayrıca güncel bir makale için bkz. Owen, 
J., D. Kemp. Mining-induced Displacement and Resettlement: A Critical Appraisal, 
Journal of Cleaner Production 87 (2015)  p.478-488  http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0959652614010269. 
** Ek olarak yürürlükteki benzeri uluslararası standartlardan bazıları şunlardır: Dünya 
Bankası Gönülsüz Yeniden Yerleşim (2001), Gönülsüz Yeniden Yerleşim (2003), 
Inter-Amerikan Kalkınma Bankası Gönülsüz Yeniden Yerleşim Sosyal Standartları 
Afrika Kalkınma Bankası Çevre ve Sosyal Standartlar Gönülsüz Yeniden Yerleşim 
Politikası (2003), Inter-Amerikan Kalkınma Bankası Gönülsüz Yeniden Yerleşim Sosyal 
Standartları (2006), Gönülsüz Yeniden Yerleşim Asya Kalkınma Bankası Korunma 
Politikası Beyanı (2009). 
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Son birkaç yılın, maden firmaları için zor sayılabilecek bir 
dönem olduğu söylenebilir. Birçok metalin ve kömürün fiyatı 
bu süreçte yaklaşık olarak %30-40 düşüş gösterdi. Yakın geç-
mişte bakır da bu düşüşlerden nasibini aldı. Aynı ürünün bu 
kadar düşük fiyatla satılması, bir anlamda maden firmaları 
için kâr marjlarını ciddi oranda düşürdü veya firmaları zarar 
edecek duruma getirdi. Bu durum, başka birçok sektörde 
olduğu gibi maden sektöründe de fiyatların, firmaların üretim 
maliyetlerine ekledikleri kârla belirlendiği bir sektör olmama-
sından kaynaklanmaktadır. Sonuç itibarıyla petrolde olduğu 
gibi madencilikte de piyasalarda belirlenen altın, bakır, kömür 
fiyatları bulunmaktadır ve bu fiyatlar üç aşağı beş yukarı dünya 
genelinde aynıdır. Aynı ürünü üreten iki firmadan maliyeti 
düşük olan çok kâr ederken maliyeti yüksek olan ise az kâr 
etmektedir. Bu tür zor dönemlerde üretim maliyetleri düşük 
olan firmalar, durumu nispeten zararsız atlatsalar da, onlar da 
bu durum sebebiyle daha dikkatli olmak durumundadırlar. 

Madencilik Türkiye dergisinin daha önceki bir sayısında mali-
yetlerin kontrol altına alınması konusundan bahsetmiştik. O 
sayıda bahsini ettiğimiz bir yöntem de iş gücünün verimli kul-
lanılmasıydı. Verimlilik farklı yerlerde farklı algılansa da temel 
itibarıyla iş gücünde verimlilik, yapılan işin ve bu işe harcanan 
zamanın doğru kombinasyonu ile sağlanabilir. Bugün birçok 
işletmede çalışan mühendisler, birinci öncelikli işlerini (plan-
lama, bütçeleme, modelleme, proje vs.) yaparken vakitlerinin 
önemli bir kısmını verilerle uğraşarak (çoğu zaman boğuşarak) 
harcamaktadır. En gelişmiş kabul edilen maden işletmeleri 
de dâhil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde şirketler, 
birçok defa verileri bir sistemden bir şekilde -bazen verileri 
sistemden indirerek ama çoğu zaman bir sistemin ekranına 
bakıp verileri (manuel olarak) başka bir sisteme veya Excel’e 
girerek- vakitlerini harcamak zorunda kalmaktadır. Ancak, bu 
yöntem çoğu zaman sonuca ulaşsa da yöntem olarak aslında 
verimliliği oldukça düşük bir yöntemdir. Bunun sebebi, işlet-
melerde beyin görevine sahip mühendislerin veya diğer teknik 
elemanların işletmenin daha optimum çalışması, maliyetleri 

düşürmek, emniyetliliği arttırmak yerine çok daha basit bir 
işlem olan verileri bir sistemden diğerine ya da Excel’e transfer 
ile vakitlerini harcamalarıdır. Bu görevi stajyer veya daha tecrü-
besiz bir çalışan da yapabilir. Hâlbuki herhangi bir sistem veya 
kişi tarafından kaydedilmiş bir verinin tekrar girilmesi aslında 
başlı başına bir zaman kaybıdır. 

Her verinin tek sefer girilmesi ve gerekirse bu verinin geçer-
liliğinin onaylanması kabul edilebilir. Ancak bir verinin birkaç 
kez farklı kişiler veya departmanlar tarafından girilmesi ger-
çekten büyük bir enerji ve kaynak israfı olarak kabul edilebilir. 
Maalesef maden sektörü bu konuda yaygın bir biçimde enerji 
israfının yaşandığı bir sektördür. Bugün maden operasyonla-
rının çoğunda büyük emek, verilerin toplanılması veya topla-
nılmış verilerin başka bir yere aktarılması ve raporlanmasına 
harcanmaktadır. Ancak veriler toplanırken aslında bir gün 
kullanılacağı niyetiyle toplanır. Ama verilerle boğuşmaktan 
çoğunlukla bir sonraki aşamaya -verilerin kullanımına- geçebi-
len dünya üzerinde çok az sayıda maden firması/operasyonu 
bulunmaktadır.

Yüz yıl geriye gidersek, maden operasyonlarında toplanılan 
veriler üç aşağı beş yukarı bugün ile aynıydı. Bunca yeni tekno-
lojinin endüstride bulunduğu maden sektöründe, bugün de 
yaklaşık yüz yıl öncesindeki gibi ilk veriler çoğu zaman formlara 
dolduruluyordu. Geçmişten farklı olarak toplanan veriler şirket 
dosyaları yerine bugünlerde çoğunlukla Excel veya ERP sistem-
lerinde son bulmaktadır. Bugün verileri toplamak ve başka bir 
platforma aktarmak aslında hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır 
ancak zihniyet olarak gerekli dönüşümü sağlamadığımız için 
yarı manuel (el ile), yarı teknolojik veri yönetiminin olduğu 
hibrit sayılabilecek bir dönemde bulunmaktayız. Verilerin 
bir yerden bir yere manuel olarak aktarılması mühendislerin, 
diğer teknik elemanların ve hatta yöneticilerin birincil görevi 
olmamalıdır. Bu çalışanların öncelikli görevi işletmenin daha 
üretken, daha emniyetli ve maliyet bakımından rekabetçi hâle 
gelmesi olmalıdır ve bu hedef için çalışmalıdırlar.

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

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

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

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

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

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

AFRİKA  AVUSTRALYA  KUZEY AMERİKA  GÜNEY AMERİKA  AVRASYA 
    İstanbul: 0 216 468 8868 

 Tüm Veriler 
 Tüm Yazılımlar 

 Tüm Operasyonlar 

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

anlık olarak Dünya üzerinde herhangi bir noktadan tüm birim ve verilere erişimi sağlayan maden 
operasyonlarının en geniş ölçekte analizine, kontrolüne ve yönetimine imkan veren devrim niteliğindeki; 
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Bir operasyonun çalışanlarının ideal olan görevlerini yapabil-
mesi için verilerin yönetiminin de bir görev olduğunun kabul 
edilmesi ve onun için de bir strateji belirlenmesi gerekmek-
tedir. Bu sebeple kullanılan her teknolojinin ve sistemin satın 
alınmadan önce nelerin rapor olarak sağlanacağı, verilerin 
nereye kaydedileceği, ne süreyle saklanacağı, doğruluğunun 
kontrolü, verilerin olduğu serverlara ulaşıma izin konusu, 
personele verilecek eğitim, dokümantasyon ve diğer risklerin 
fizibilite aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür 
teknolojiler alındıktan sonra da satış sırasında vadedilmiş olan 
bütün birimlerin, bileşenlerin ve fonksiyonların sağlanıp sağ-
lanılmadığı kontrol edilmelidir. Ama belki de en önemlisi satın 
alınan yeni bir teknolojinin kurumdaki bir yetkilinin sorumlu-
luğuna verilmesidir. Yeni teknolojinin doğru bir biçimde uygu-
lanması ve çalışır biçimde teslim edilmesi bu kişinin öncelikli 
görevlerinden olmalıdır. Sonuç itibarıyla bu çalışan bu işi 
sahiplenmeli ve bitiş çizgisine ulaştırmalıdır. Teknolojilerin 
doğru ve çalışır bir biçimde uygulanması sonrasında bu tür 
teknolojilerin desteklenmesi ve çalışır durumda kalması ise 
teknoloji sorumlusu bir kişiye/gruba bazı durumlarda da tek-
nolojinin ilk sahibine (uygulanması) bırakılabilir. Ancak burada 
dikkat edilecek şey hiçbir teknolojinin kesinlikle ama kesinlikle 
sahipsiz kalmamasıdır. 

Veri yönetimi ve raporlanması söz konusu olduğu zaman yay-
gın bir biçimde gündeme gelen konu verilerin doğruluğudur. 
Verilerin doğruluğu ise ancak bir sistemin ve o sistemden 

gelen verilerin kullanılması ile mümkündür. Bir sistem eğer 
verilerine güven olmaması sebebiyle kullanılmıyorsa muh-
temelen bu paradoks böyle devam edecektir. Önce, sistemin 
kullanılması sonrasında da verilerinin kullanılması gerekmek-
tedir. Ancak sistem -doğru- kullanılmadığı için veriler düzel-
meyecek, veriler düzelmediği için sistem kullanılmayacaktır. 
Bu tür durumlarda maden yönetiminin kararlı olması ve tek-
nolojinin adaptasyonunun bir süreç aldığını bilerek gerçekçi 
bir plan yapması ve bu işlerin takipçisi olması gerekmektedir.  
Bir diğer noktaysa verilerin merkezîleştirilmesi veya diğer bir 
ifadeyle veri ambarcılığıdır. Bugün bankacılık, perakende, 
sigorta ve birçok diğer sektörde verilerin yönetilmesi bu 
yöntemle yapılmaktadır. Verilerin kolay erişilebilir olması ve 
entegrasyonun veri ambarında yapılabiliyor olması birçok yeni 
sürekli gelişim programını kolaylıkla başlatabilir. Bu yöntem, 
kritik kararları kolaylaştıracaktır ve analizler yapılmasını ise 
kesinlikle kolaylaştırılacaktır Ancak bu yöntem teknolojinin 
operasyonda bir sahibinin olma gerçeğini değiştirmeyecektir. 
Veri ambarları da dâhil olmak üzere her teknolojinin bir sorum-
lusunun olması gerekmektedir.

Maden sektörü, özellikle bugünlerde olduğu gibi değişken 
ve düşük fiyatlar karşısında hiç olmadığı kadar verimliliğe, 
optimizasyona ve maliyet düşürmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu 
alanlarda yol kat edebilmek, nitelikli çalışanların daha nitelikli 
işlere vakit ayırmaları ve teknolojilerden maksimum faydanın 
sağlanmasıyla mümkündür. 
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6592 Sayılı Maden Yasası

Maden Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilerek yasalaşmıştır. Böylece 3213 sayılı Yasa’da; 5177, 
5995 ve 6592 sayılı yasalarla köklü değişiklikler yapılmıştır. 

3213 sayılı Maden Yasası 15.06.1985 tarihinde yürürlüğe 
girmiş, 5177 sayılı Yasa, 05.06.2004, 5995 sayılı Yasa 
24.06.2010 tarihinde yürürlük kazanmıştır. 6592 sayılı Yasa 
da 2015 içerisinde yürürlüğe girdiğine göre, her beş yılda 
bir Maden Yasası değişikliği ihtiyat haline gelmiş demektir. 

6309 sayılı Maden Yasası, 11.03.1954 tarihinde yürürlüğe 
girmiş, 20.07.1963 tarihinde yürürlüğe giren 271 sayılı 
Yasa ile 160 maddelik 6309 sayılı Maden Yasası’nın; 58 
maddesi değiştirilmiş, 4 madde eklenmiş, 10 geçici madde 
getirilmiş ve 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Sözü edi-
len Yasa’nın yürürlükte olduğu, 11.03.1954 ile 14.06.1985 
tarihleri arasında geçen 31 yıllık sürede yapılan sadece 
değişiklik budur.

Anlaşılacağı üzere, 3213 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikler 
sorunu giderememekte, güncelliğini koruyamamakta, ihti-
yacı karşılayamamakta ve bu yüzden sık sık değişmektedir.

6592 sayılı Yasa’nın Genel Gerekçesi’nde; “3213 sayılı 
Maden Kanunu’nda, 10.06.2010 tarihli ve 5995 sayılı Maden 
Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunla yapılan değişiklikler, 24.06.2010 tarihli ve 27621 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan deği-
şikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen 
süre içinde uygulamada sorunlarla karşılaşılmış, açılan davalar 
sonucunda mahkemelerce kararlar verilmiş, maden ruhsatları 
için alınan maden ruhsat harçları ile maden ruhsat sahiplerinin 
üretilen madenden dolayı ödemek zorunda oldukları Devlet 
haklarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve 

maden ruhsat devirlerinden bedel alınması gerekliliği ortaya 
çıkmış, insan sağlığı, çevre kriterleri ve madencilik faaliyet-
lerinin etkileşimi ile maden ruhsat sahiplerinin izin almaları 
için gereken süre ve şartların yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmiş, ayrıca diğer kanunlarda yapılan değişikliklerle uyum 
sorunları yaşanmıştır.

Tasarı ile yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda 3213 
sayılı Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik yapılması 
öngörülmektedir.”, denilmiştir.

Yukarıda sözü edilen gerekçe ile Maden Yasası’nın 
uygulamaya esas teşkil eden maddelerinin hemen 
hemen tümü değişmektedir. Değişmeyen maddeleri ise 
3213 sayılı Yasa’nın ilk yürürlüğünden beri değişikliğe 
uğramamış olan maddeleridir. Böyle genel bir gerekçe, 
köklü bir Maden Yasası değişikliğinin gerekçesi olmaktan 
uzaktır. 

Gerekçede, “…açılan davalar sonucunda mahkemelerce 
kararlar verilmiş,” denilmekte, ancak bu kararların idare 
lehine mi yoksa aleyhine mi olduğundan söz edilmemekte-
dir. Açılan davalar, Yasanın hangi maddesinin/maddelerinin 
uygulanmasından kaynaklanmaktadır? Yasanın uygulanma-
sını idare mi yanlış yapmakta ya da Yasa maddesi/maddeleri 
hatalı da ondan mı konu Mahkemeye intikal etmektedir, 
bunlar gerekçede yoktur.

Maden ruhsat sahiplerini ilgilendiren en olumlu değişiklik, 
işletme ruhsatını aldıktan sonra, zorunlu izinleri üç yıl içinde 
tamamlayamayan ruhsatların iptalinin kaldırılması olmuştur. 
Zaten 5995 sayılı Yasa ile getirilen iptal kuralı yanlıştı ve bu 
yanlıştan artık dönülmüştür. Ama uzunca bir süre yürürlükte 
kalması çok can yakmıştır. Yine bu konuda eksikliğin tam ola-
rak giderildiği söylenemez. 

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

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com



İzin alacağa getirilen süre ve bu süre sonunda izin alamayan 
ruhsat sahibine idari para cezası öngörülürken, izni vereceğin 
izni ne kadar sürede vermesi gerektiği, bu sürede vermemesi 
halinde ruhsat sahibinin idari para cezasından muaf tutul-
ması gibi bir kural Yasa’da yer almamaktadır.

Devlet haklarının günümüz şartlarına göre yeniden belir-
lenmesi gerekçesine katılmak olanaksızdır. Kaldı ki MİGEM, 
Devlet hakkına esas alınacak ocak başı satış fiyatını, yürür-
lükte olan Yasa kurallarını göz ardı ederek, komisyonlar 
marifetiyle belirlemiş ve gerçek fiyatın hemen hemen üç 
katı ocak başı satış fiyatı belirleyerek, bu fiyat üzerinden 
Devlet hakkı istemek yoluna gitmiştir. Böylesi bir uygulama-
nın Maden Yasası’nda yeri yoktur. Ayrıca, bir sektör düşü-
nün ki zarar bile etse mali mükellefiyeti olsun. Bu sektör 
madenciliktir!

Kısaca söylemek gerekirse, Maden Yasası’nda değişiklikler 
getiren 6592 sayılı Yasa’nın Genel Gerekçesi, konuyu açıkla-
maktan uzaktır ve son derece yetersizdir. 

Yasanın birçok yerinde idari para cezaları öngörülmüştür. 
İdari para cezalarına karşı açılacak davalar Kabahatler Yasası 
hükümlerine tabi olduğundan ve bu davalarda temyiz aşaması 
bulunmadığından, maden ruhsat sahiplerinin bu konuda çok 
mağdur olacakları bu günden bellidir. Yazılarımızda bu sakın-
cayı defalarca dile getirdik, fakat dinletemedik. 

3213 sayılı Yasa’da deği-
şiklikler getiren 6592 
sayılı Yasa incelendiğinde; 
hemen hemen her konuda 
karşımıza mali mükellefiyet-
ler çıkmaktadır. Sektörün 
yaşadığı sıkıntılar çözüle-
ceği yerde, tamamen aksi 
kurallar getirilerek sektör 
daha da zora sokulmuştur. 
Tasarı hakkında daha önce 
açıkladığımız görüşlerde 
yeni düzenlemeler sonucu, 
madenci sayısının minimize 
edileceği ve birçok maden 
ruhsatının kaçınılmaz olarak iptalinin gündeme geleceğini 
belirtmiştik, ne yazık ki bu öngörümüz 6592 sayılı Yasa ile 
hayata geçirilmiş olmaktadır.

Yasa ve Yasa’nın uygulanmasını sağlayacak yönetmeliğin 
yayımlanmasından sonra konu hakkında detaylı olarak son 
Yasa değişikliği üzerine yazılarımız olacaktır. 

Üzülerek belirtmeliyim ki, 6592 sayılı Yasa’nın yürürlüğe gir-
mesinden sonra, konuya ısınanları soğutmadan yeni bir Yasa 
değişikliği üzerine tartışmak zorunlu hale gelecektir. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ekim 2014 Orhaneli 18 - 100 mm yıkanmış Fiyat Yok BLİ 3.792

Şubat 2015 Keles krible +40 mm 140 KLİ 2.766

Şubat 2015 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 292 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.055

Ekim 2014 Ilgın Parça Fiyat Yok ILİ 2.970

Şubat 2015 S.Kısrakd. yıkanmış +18 mm 292 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.490

Şubat 2015 Kısrakdere krible +20 mm 330 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.775

Şubat 2015 Soma Deniş yıkanmış +18 mm 220 Manisa - Soma ( ELİ ) 3.991

Şubat 2015 Çan krible +30 mm (torbalı) 222 ÇLİ 4.537

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Şubat 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Şubat 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Şubat 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Şubat 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Şubat 2015 18/150 PARÇA (DÖKME) 340 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM  - MANGAN CEVHER FİYATLARI

TTK

Tarih Metal Fiyat Birim

16.Oca.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 260-265 USD / dmt

16.Oca.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 245-250 USD / dmt

16.Oca.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 225-230 USD / dmt

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

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

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim

CM
E G

roup

20.Şub.15 Altın 1269,90 2,96 1233,40 USD / tr. oz

20.Şub.15 Gümüş 17,43 1,28 17,21 USD / tr. oz

20.Şub.15 Platinyum 1269,90 1,43 1252,00 USD / tr. oz

20.Şub.15 Rodyum 1245,00 4,18 1195,00 USD / tr. oz

20.Şub.15 Palladyum 795,00 -2,09 812,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

% 
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim London M

etal Exchange

20.Şub.15 Aluminyum 1862,50 -0,67 1875,00 USD / ton

20.Şub.15 Bakır 5708,00 -10,67 6390,00 USD / ton

20.Şub.15 Çinko 2139,00 -0,16 2142,50 USD / ton

20.Şub.15 Kalay 18950,00 -6,90 20355,00 USD / ton

20.Şub.15 Kurşun 1841,00 -4,93 1936,50 USD / ton

20.Şub.15 Nikel 14930,00 -7,44 16130,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

4.Şub.15 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD / ton

4.Şub.15 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD / lb.

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

4.Şub.15 İridyum 570,00 9,62 520,00 USD / tr. oz

4.Şub.15 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD / lb.

4.Şub.15 Kobalt 13,61 -5,62 14,42 USD / lb.

4.Şub.15 Magnezyum 2,34 -2,90 2,41 USD / ton

4.Şub.15 Manganez 2,15 -8,51 2,35 USD / ton

5.Şub.15 Molibden 19500,00 -2,99 20100,00 USD / ton

LM
E

4.Şub.15 Rutenyum 56,00 -3,45 58,00 USD / tr. oz

N
M

4.Şub.15 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD / lb.

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

4.Şub.15 Tungsten 350,00 0,00 350,00 USD / ton

20.Şub.15 Uranyum 36,50 17,74 31,00 USD / lb.

U
XC

4.Şub.15 Vanadyum 24,47 0,00 24,47 USD / lb.

N
M

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.14)

Birim

H
EFA

 Rare earth

31.Oca.15 Lantanyum Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

31.Oca.15 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 4,80 0,00 4,80 USD / kg

31.Oca.15 Seryum Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

31.Oca.15 Seryum Oksit ≥ 99.5% 4,40 0,00 4,40 USD / kg

31.Oca.15 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 0,00 175,00 USD / kg

31.Oca.15
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
105,00 0,00 105,00 USD / kg

31.Oca.15 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 87,00 0,00 87,00 USD / kg

31.Oca.15 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 59,00 0,00 59,00 USD / kg

31.Oca.15 Samaryum Metal ≥ 99.9% 20,00 0,00 20,00 USD / kg

31.Oca.15 Europyum Oksit ≥ 99.5% 680,00 0,00 680,00 USD / kg

31.Oca.15 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

31.Oca.15 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 39,00 0,00 39,00 USD / kg

31.Oca.15 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 810,00 0,00 810,00 USD / kg

31.Oca.15 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 600,00 0,00 600,00 USD / kg

31.Oca.15 Disporsiyum Metal ≥ 99% 470,00 0,00 470,00 USD / kg

31.Oca.15 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 340,00 0,00 340,00 USD / kg

31.Oca.15 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 165,00 0,00 165,00 USD / kg

31.Oca.15 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

31.Oca.15 İtriyum Metal ≥ 99.9% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

31.Oca.15 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 15,00 0,00 15,00 USD / kg

31.Oca.15 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 18000,00 0,00 18000,00 USD / kg

31.Oca.15 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00 0,00 7200,00 USD / kg

31.Oca.15 Mixed Metal ≥ 99% 8,00 0,00 8,00 USD / kg

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com



BİST’te İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Deği-
şim %

Şirket Adı
31.12.2014 13.01.2015

IHLAS 0,31 0,29 -6,45 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 1,37 1,39 1,46 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 1,57 1,8 14,65 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,81 2,6 -7,47 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 38,40 39,7 3,39 İZOCAM AŞ

KCHOL 12,40 11,95 -3,63 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 271,50 327,00 20,44 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 1,66 1,7 2,41 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 15,60 20,7 32,69 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 2,47 2,31 -6,48 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 2,67 2,65 -0,75 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 2,05 1,86 -9,27 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 3,80 3,51 -7,63 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,66 0,91 37,88 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,75 5,05 6,32 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,45 11,1 6,22 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,05 3,15 -22,22 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 3,10 3,05 -1,61 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 3,64 3,76 3,30 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 4,28 5,82 35,98 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 3,44 3,65 6,10 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,58 5,23 -6,27 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,30 1,4 7,69 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Deği-
şim %

Şirket Adı
31.12.2014 13.01.2015

ADANA 5,45 6,84 25,50 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 3,74 4,48 19,79 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,65 0,73 12,31 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 165,00 121,5 -26,36 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 15,60 17,00 8,97 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 15,75 14,2 -9,84 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,00 2,01 0,50 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 36,05 45,75 26,91 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 5,46 5,91 8,24 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 2,57 2,94 14,40 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 7,29 7,66 5,08 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 5,42 5,61 3,51 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,85 3,74 -2,86 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,69 0,65 -5,80 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 2,00 1,72 -14,00 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 16,00 17,65 10,31 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 36,40 38,65 6,18 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,76 9,61 9,70 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 8,41 8,38 -0,36 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 4,03 4,26 5,71 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 4,46 4,24 -4,93 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 62,75 73,60 17,29 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,35 4,3 -1,15 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

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

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

27 - 29 Nisan Kömür Hazırlama Konferansı 2015 (Coal Prep 2015 
Conference) Lexington, ABD www.coalprepshow.com

4 - 5 Mayıs 3. Uluslararası Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir 
Gelişme Konferansı (3rd International Conference on CSR and Sus-
tainable Development) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 
www.serd.org.in/csr2015/ 

23 - 30 Mayıs ALTA 2015 Nikel - Kobalt - Bakır, Uranyum - NTE ve Altın 
- Değerli Metaller Konferansı ve Sergisi (ALTA 2015 Nickel-Cobalt-Cop-
per, Uranium-REE and Gold-Precious Metals Conference & Exposition) 
Perth, Avustralya www.altamet.com.au

27 - 28 Mayıs AIMS 2015 - 5. Uluslararası Maden Kaynakları ve 
Geliştirme Sempozyumu (AIMS 2015 - 5th International Symposium - 
Mineral Resources and Mine Development) Aachen, Almanya 
www.aims.rwth-aachen.de 

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

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

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

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

11 - 12 Haziran Fiziksel Ayırma '15 (Physical Separation '15) Fal-
mouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation15/ 

17 - 21 Ağustos ABM Haftası 2015 (ABM Week 2015) Rio de Janerio, 
Brezilya www.abmbrasil.com.br

12 - 16 Eylül Yığın Liçi Çözümleri 2015 (Heap Leach Solutions 2015) 
Reno, ABD www.heapleachsolutions.com

5 - 8 Ekim Pittsburgh Coal Conference (Pittsburgh Kömür Konferansı) 
Pittsburgh, ABD www.engineeringx.pitt.edu

20 - 23 Ekim Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı 2015 (China Mining 
Congress & Expo 2015) Tianjin, Çin www.chinaminingtj.org

16 - 19 Kasım Flotasyon '15 (Flotation 2015) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/flotation15/ 

2016
9 - 11 Mayıs MassMin 2016 (VII. International Conference & Exhibi-
tion on Mass Mining) Sydney, Avustralya www.massmin2016.com

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/

26 - 28 Eylül Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com
 

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

18 -19 Mart 14. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz (TUROGE) Konferansı, 
Ankara, www.turoge.com

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

25-29 Mart  4. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, 
uluslararasitaskongresi.com

26-28 Mart 9. Uluslararası Boru ve Ek Parçaları Fuarı, İstanbul, voli.com.tr

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

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

6-10 Mayıs KOMATEK 14. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve 
Aletleri İhtisas Fuarı, Ankara, www.sada.com.tr

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

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

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

2-3 Haziran Argus Akdeniz Katı Yakıtlarlar Konferansı (Argus Mediter-
renean Solid Fluids Conference) İstanbul, argusmedia.com

27-29 Ağustos Maden Fuarı Türkiye, Madencilik Teknolojileri, Ekip-
manları ve İş Makinaları Fuarı, İstanbul, demosfuar.com.tr

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

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

7-11 Eylül Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, 
dajeo2015.yyu.edu.tr

1-3 Ekim Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji (INERMA), İstan-
bul, inerma.com

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

19-20 Kasım VIII. Delme Patlatma Konferansı, İstanbul, maden.org.tr

3 - 5 Aralık 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Trabzon, 
ktu.edu.tr/maden-mt
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Reklam 
ezervasyon

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

Sayfa Firma
107 ABB / abb.com

91 Altınbilek / abms.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

71 Ant Group / antgroup.com.tr

33, 85 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

5, 9, 62, 63 Barkom / barkomltd.com

79 Bes Mühendislik / besmuhendislik.com.tr

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

59 Çayeli Bakır / cayelibakir.com.tr

93 DMT / dmt.de

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

31 Ersencer Mühendislik / ersencer.com

45 Esit Elektronik / esit.com.tr

77 FKK / fkk.com.tr

19 GMS / globalmagnetgroup.com

Sayfa Firma
109 IMCET / imcet.org.tr

47 Karma Makina / karmamakina.com

27 Kayen Sondaj / kayensondaj.com

111 Ketmak / ketmak.com

37 Labris / labris.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

15 Martin / martin-eng.com.tr

101 Metrans / metrans.com.tr

11 Metso / metso.com

113 MineRP / minerp.com

119 Minex Fuar / minex.izfas.com.tr

97 Minerva Müh. / minervamuhendislik.com

25 Mining Expo Turkey / demosfuar.com.tr

115 New Wisdom / wisdom.hk

61 Otkonsaş / otkonsas.com

23 Özfen / ozfen.com

Sayfa Firma
21 Pena Maden / penamaden.com

81 Petrofer / petrofer.com.tr

3 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

75 Putzmeister / putzmeister.com.tr

29 Rhewum / rhewum.com

35 Ridgid / ridgid.eu

73 Sandvik / sandvik.com

Ön Kapak İçi Shell / shell.com.tr

53 Sika / sika.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

39 Süzerteks / suzerteks.com.tr

69 Teknima / teknima.com

67 The Daniels / daniels-wv.com

7 Weir Minerals / weirminerals.com

57 Yavaşçalar / yavascalar.com

51 Zitron / zitron.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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Mapek Makine ve Sanayi Ltd. Şti.
Via Tower İş Merkezi, Nergiz Sok. No:7/13 Söğütözü 06530 - Ankara
Telefon: (0312) 219 0 219 Faks: (312) 219 0 218
www.mapek.com      mapek@mapek.com

Vallourec OCTG, petrol ve jeotermal kuyuları için 
API & Premium Casing ve Tubing, offshore sondajlar 
için Riser ver Aksesuar üreticisidir.
           
VVallourec Drilling Products, Fransa, Almanya, 
ABD, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Hollanda’da bulunan fabrikalarıyla, dünyanın en 
büyük Drill Pipe, Heavy Weight Drill Pipe, Drill Collar 
ve Stabilizer üreticilerindendir.
           
VVallourec Line Pipe & Pipe Project, petrokimyasal 
santraller, rafineriler, gaz işleme santralleri ve yüzer 
üretim depolama ve boşaltma birimlerinin bakım, 
iyileştirme ve genişletmesinde kullanılmak üzere 
dikişsiz ve sıcak çekme hat borusu üreticisidir.
           
VVallourec Power Generation, yeni jenerasyon 
süperkritik ve ultra-süperkritik termik enerji santralleri 
için borusal çözümlerde dünyanın lider markasıdır.

Mapek Makine 
Vallourec OCTG, 
Vallourec Drilling Products, 
Vallourec Line Pipe & Pipe Project, 
Vallourec Power Generation 

gruplarının Türkiye tek yetkili temsilcisidir.


