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Günümüz Teknolojilerinde Bor Ürünleri

SEG 2016 Konferansı Türkiye’de…

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

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

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Bu Ay
Dünya bor rezervlerinin 

%73’ünün Türkiye’de 
bulunduğu bilinmektedir.

Aslında bu rakam görecelidir 
çünkü, Türkiye’nin bilinen bor 

rezervleri an itibarıyla dünyanın 
%73’üdür. Türkiye’nin arama 

çalışmaları bittiğinde bor 
rezervlerinin

oranının %90’lara kadar 
çıkabileceği düşünülmektedir.
Fotoğraf: Kırka Tinkal Cevheri.





1 Haziran 20154

Başta 2012/15 sayılı Genelge olmak üzere sektörümüzü etkileyen sorunlar silsilesi, maden jeolojisi 
üzerine çalışan jeoloji mühendisleri ve maden mühendisleri arasında önemli bir işsizlik sorununu 
da beraberinde getirdi. Genelge öncesinde ivmesi sürekli artan madencilik sektöründe iyi yetişmiş 
jeoloji/maden mühendisi bulunmakta zorlanılmaktaydı. Özellikle küresel krizin atlatıldığı 2010 
yılından 2012 yılı sonlarına kadar ofisimize neredeyse haftada bir, nitelikli jeoloji/maden mühendisi 
arandığına dair talep gelirken, şu an sadece iyi yetişmiş yer bilimcilerin bize cv bıraktığı bir dönem 
yaşıyoruz maalesef. İşin en kötüsü de mühendis arayan firmaların sayısında sürekli azalma olması.

Durumu pekiştirmek adına şu güncel örneği de vermek isterim: Yakın iletişimde olduğumuz bir 
firmanın Mayıs ayında bir iş arama platformuna verdiği, temel yetkinliklere sahip “bir jeoloji ve bir 
maden mühendisi aranıyor” ilanına 7 günde 1160 kişinin başvurdu. Yine aynı firmanın ikinci bir 
pozisyon için daha deneyimli birer jeoloji ve maden mühendisi aranıyor ilanına ise yine 1 haftada 
740 mühendis başvurdu. Bu rakamlar da durumun vahametini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. 

Peki şahlandığı bir dönemde madencilik sektörünün yaşamaya başladığı olumsuzluklar neden hızlı 
şekilde çözüme kavuşturulmuyor? Ya da bazı uygulamaların olumsuz etkilerinin halen farkında 
değil miyiz? Yakın geçmişte şirketler yetişmiş mühendis bulamazken şimdi neden bu hale geldik?

Madencilik alanında kendini yetiştirmiş çok kaliteli jeoloji/maden mühendislerine sahip olmuş, 
nicelerini de yetiştirme aşamasındayken, şimdi bu insanların yüzlerini yurt dışına çevirmesine yani 
beyin ve beden göçüne kim dur diyecek? Zaten her yıl binlerce mezunun verildiği yer bilimleri 
fakültelerinde neredeyse tüm dünyaya yetecek kadar maden ve jeoloji mühendisi yetiştirilirken, 
bir de bunların iş sahalarının daha da daraltılmasına sebebiyet verilmesi anlaşılabilir değil.

Daralan madencilik sektörü, doğrudan hizmet sektörünü de etkilemiş durumda. Sondaj müte-
ahhitleri, jeolojik, jeofizik hizmetler veren şirketler, danışmanlık şirketleri, analiz hizmeti verenler, 
makine-ekipman üreticileri ve satıcıları ile benzeri hizmet veren şirketler de durumdan oldukça 
bunalmış durumdalar. 2012 yılına kadar yaşanan pozitif ortamdan etkilenip çeşitli yatırımlar 
yaparak büyüme sürecine giren hizmet sektöründeki firmalar, yaşanan daralmaya paralel olarak 
her geçen gün daha da zora girmeye başladılar. Şirketler ayakta kalabilmek için çalışan sayılarını 
ciddi oranda azaltmak zorunda kaldılar. Yani sadece maden arama ve üretim tarafında değil, işin 
hizmet ayağında da istihdam başta olmak üzere sıkıntılar artmaya başladı.

Ülkemizin maden potansiyeli oldukça büyük. Bana göre bu potansiyelin henüz küçük bir bölü-
münü değerlendirmekteyiz. Derin aramalarda yeterince yol kat edemediğimiz için potansiyelin 
önemli bölümünün yerin altında beklediğine inanıyorum. Bu büyük potansiyelin yanında yetiş-
miş iş gücümüz de mevcutken, yatırımcılar sermayelerini bu işe aktarmaya odaklanmışken, neden 
tüm engellerin kaldırılmadığını, neden bir Kanada gibi, Güney Afrika veya Çin gibi madencilikten 
ülke olarak ciddi kazanç sağlamaya çalışmadığımızı anlayabilmek mümkün değil. 

Maden Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Şimdilerde Uygulama Yönetmeliği üzerinde çalışılıyor ve 
önümüzdeki günlerde Yönetmelik de çıkacak. Ancak daha önceleri olduğu gibi yeni mevzuatın, 
yeni sorunları da beraberinde getirmesi muhtemel. Asıl büyük problem ise maalesef 2012/15 sayılı 
Genelge. Halen madencilik faaliyetleri için gerekli olan çeşitli izinlerin bu Genelge’ye göre alınmaya 
çalışılıyor olması madenciyi canından bezdirdi. Ayrıca, maden aramalarında uygulanmakta olan 
ÇED prosedürü de aramacıları yoruyor. Sorunlar, buraya yazmakla bitmeyecek sayıda… Kısacası, 
işleri kolaylaştırıp atılım yapmak yerine, daha da zorlaştırmayı tercih ediyoruz maalesef. 

Her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Maden potansiyelimizi ve sektörün ekonomiye olası katkı-
larını düşündükçe umudum daha da artıyor. Üç yılı deviren Genelge işleyişinin artık değişmesi gerek-
tiği inancındayım. Yöneticilerimizin de kısa zamanda durumun farkına varacaklarına ve sektörün 
önündeki engellerin kaldırılmasıyla, sektörden daha fazla fayda sağlanabileceğine inanıyorum. 
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Koza, İskoçya’da Yeni Bir Ortaklık Yaptığını Duyurdu

Başbakan Davutoğlu: “Olumsuz 960 
ruhsat talebi olumluya dönüştürüldü!”

Mevlüt Kaya: Mermerde Türk 
Kalitesinin Kabul Edildiği Noktadayız

Koza Altın İşletmeleri AŞ, yurt dışında yürüttüğü maden arama 
faaliyetleri kapsamında, Londra merkezli GreenOregold PLC 
ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan 
açıklamaya göre, yurt dışında madencilik faaliyetleri yürüt-
mek üzere kurulan Koza Ltd. ile GreenOregold PLC arasında, 
GreenOregold’un İskoçya’da sahip olduğu sahada, altın ve gümüş 
arama faaliyeti yürütülmesi konusunda anlaşma imzalandı. 

Anlaşma çerçevesinde bölgede maden arama ve jeoloji çalışma-
ları ile bu çalışmaların finansmanı yürütülecek. Madenin gelişti-
rilmesi ve/veya işletilmesi için yapılacak çalışmalar kapsamında 
ilgili varlıklarda Koza Ltd. ilk aşamada %60 oranında paya sahip 
olacak. Kurulacak joint venture şirketinde bu payın %80'e kadar 
artırılması opsiyonu bulunuyor.  

60 farklı sektörün temsilcisi Başbakan Davutoğlu ve Bakanlarla 
TOBB’da düzenlenen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda 
bir araya geldi. Şura’da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu 
şura katılımcılarının taleplerini dinledikten sonra madencilik 
izinleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Madencilik izinleriyle ilgili kendisine bazı sitemler geldiğini ifade 
eden Davutoğlu, konuyla ilgili şu sözleri sarf etti:  “Bu konuda gecik-
meler varsa çözüm üretilmesi talimatı vermiştim. Arkadaşlarımız 
gerekli mekanizmaları kuruyorlar. Ama bazı şeyler de abartılıyor. Son 
duruma göre 4 bin 305 ruhsata geçtiğimiz dönemde olumlu cevap 
verildi. Bekleyen ruhsat 897 idi. Olumsuz cevap verilen 960 talep ise 
tekrar değerlendirildi. Son bir haftada daha önce olumsuz olan 960 

talep, yeni bir değerlendirmeyle olumluya dönüştürüldü. Dolayısıyla 
herhangi bir gecikmeye izin vermeyeceğiz.”
Madencilik izin türü katsayısının 15 Nisan 2015’te yapılan düzenle-
meyle indirildiğini söyleyen Davutoğlu, maden arama izinlerinde 
yüzde 50, maden işletme izinlerinde yüzde 75, maden tesis ve alt 
yapı tesislerinde yüzde 100 oranında indirime gidildiğini söyledi.
Davutoğlu şöyle devam etti: “Korunan alanlarla ilgili talep edi-
len hususlar yeni bir genelgeyle düzenlendi. Madenlerde orman 
izinleriyle alakalı süreler kısaltıldı. Sektörlerin diğer talepleriyle ilgili 
gerekli çalışmalar da yapılıyor. Enerji Meclisi yüzde 1,5 harcın kal-
dırılması konusunda bir talep getirdi. Bunu değerlendireceğiz.”  

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya mermer 
sektörü için yaptığı açıklamada, mermerde Türk kalitesinin kabul 
edildiği bir noktaya gelindiğini belirtti. Öngörülemeyen bir aksilik 
yaşanmazsa, Türk mermerinin hükümetin koyduğu 2023 hedefini 
aşıp, 17-18 milyar dolarları rahatlıkla bulabileceğinin altını çizdi.
7-8 yıllık süreç eğer iyi planlanırsa Türkiye’nin daha yüksek 
katma değerli ürünler satma şansı olduğunu söyleyen Kaya, “Bu, 
şu anda çok ciddi bir avantaj ama bunun yanında Amerika’dan 
bize talep başladı. Bunu görebiliyoruz. Çünkü Amerika sadece 
işlenmiş ürün alıyor. Ben, firmam dahil kimle görüşüyorsam 
Amerika’dan ciddi bir talep başladığını görüyoruz. Bizim yeni 
pazarlar yaratmamız gerekiyor. Blok alımı yapan ülkeler belli. 
Çin, Hindistan ağırlıklı. Onun dışındaki ülkelerin büyük bir 
bölümü işlenmiş ürün, levha alıyor. Dolayısıyla blok satışını da 
tabi ki yapalım. Ama ülke olarak sayısal olarak önünüze koydu-
ğunuzda, 10 tane blok satacağımız ülke varsa, işlenmiş ürün 
olarak satacağımız 150 tane ülke var. 10 tane blok satış yapaca-
ğımız ülkelerle ilgili çalışmalarımızı yapalım ama 150 tane işlen-
miş ürün alacak ülke var. Bunları iyi değerlendirmek lazım” dedi.
Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın hemen hemen her yerine 
mermer satıyoruz. Türk kalitesinin kabul edildiği bir noktaya gel-
dik. Bu çok önemli. Yani aynı ürünü bir İtalyan 10 TL’ye satarken, 
biz 4 TL’ye satıyorduk. Fakat şu an biz kalitede İtalya ile İspanya 

ile başa baş yarışabilen hatta onları kalitede sollayan girişimlerde 
bulunuyoruz. Biz, yaşanan krizlerle birlikte sadece Amerika’ya 
ürün satan bir ülke olmaktan kurtulduk. Profesyonelleşmeyi 
öğrendik. Tasarım ve uç ürünlere yöneldik. Montajlı işlere dönüp 
bakmaya başladık. Bu da bizim özgüvenimizi artırıyor. Hükümetin 
bizim maden bölümüne koyduğu 2023 hedeflerine, inanın eğer 
önümüze öngörmediğimiz engeller çıkmazsa, kesinlikle ulaşa-
bilecek bir sektörüz. Devletin, mermer ve doğaltaş sektörü için 
koyduğu ihracat hedefi 15 milyar dolar. Biz İtalya’nın yaptığını 
yapabiliriz. 17-18 milyar dolarları rahatlıkla bulabiliriz. Ekstrem 
olaylar olmazsa, sektörümüz hedefi aşabilecek güçte”.
Hindistan’da uygulanan kotanın artırılması konusunda da 
düşüncelerini paylaşan Kaya, “Hindistan bize kota uyguluyordu. 
Bununla ilgili Ekonomi Bakanlığı düzeyinde de bizden önceki 
başkanlar düzeyinde de görüşmeler yaptık. Sektör bu anlamda 
ciddi bir çaba da sarf etti. Böyle bir zaman diliminde Hindistan 
Ekonomi Bakanı’ndan söz alındı ve o da sözünün gereğini yerine 
getirdi, kotayı bizim lehimize iki katına çıkardı. Çıkardı ama daha 
önce dolan kotaya bile ulaşılamadı. Yani bu arz talep dengesi. 
Kota iki katına çıktı ama bundan önceki çok yüksek alımların 
olduğu dönemlerde kota 7-8 ayda doluyordu. 4 ay hiçbir Hintli 
firma taş alamıyordu. Fakat şu anda kota iki katına çıktı. Önceki 
kotayı bile dolduramadık” ifadelerini kullandı. 
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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 
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Tigris Resources, Royal Road 
Minerals İsmi ile TSX-V’de Listelendi

Kolin, Soma’daki Termik Santral
için Yeni Bir Alan Belirlediğini Duyurdu

KTÜ Maden Mühendisliği Bölümüne, Kriton Curi Ödülü

Ülkemizin batısında ve güneydoğusunda altın ve bakır 
madenleri üzerine arama faaliyetleri yürüten Tigris Resources, 
IPO çalışmalarını tamamladı ve 20 Nisan’da şirket hisseleri 
Toronto Girişim Borsası’nda (TSX-V) yeni ismi olan Royal Road 
Minerals (RYR) ile işlem görmeye başladı.
Borsaya açılmak en iyi zamanlarda bile zor bir süreçken, endüstri-

nin bugünkü koşullarında bunu başarmanın firmanın projelerine 
olan inancını kanıtladığını söyleyen Royal Road Minerals CEO’su 
Dr. Tim Coughlin, son zamanlarda arama projelerinde yoğun 
olarak sondaj çalışmalarını sürdürdüklerini ve şirketin yeni ismi ile 
birlikte arama çalışmalarını ve şirket potansiyelini de genişletmek 
istediklerini sözlerine ekledi. 

Kolin Şirketler Grubu, Soma’da kurulması planlanan termik 
santral için yapmış olduğu alternatif saha tespit çalışmalarını 
tamamladığını açıkladı. Belirlenen yeni alanın, Türkpiyale ve 
Kayrakaltı Köyleri civarında yer alan ve en yakın zeytinliğe 3 
km mesafede bulunan bir alan olduğu belirtildi. İlk belirlenen 
alana 15 km mesafede bulunan yeni alanla ilgili olarak; santra-
lin inşasına ve işletmesine dair yer değişikliği tescili için resmi 
makamlara gerekli başvurucu sürecinin başlatıldığı bildirildi. 
Kolin Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler 
yer aldı: 
"Termik santralin yeri ile ilgili orjinal planlar uyarınca Yırca 
Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve yürütmesi mahkemece 
durdurulan acele kamulaştırmaya ilişkin hukuki süreç devam 
etmektedir. Hukuki sürecin tamamlanmasını takiben, acele 
kamulaştırmaya tabi olan taşınmazların hak sahiplerine iadesi 
yine Kamu İdaresi tarafından yapılacaktır. Kolin Grubu, hak 
sahiplerinin Yırca’da termik santral yapılmaması nedeniyle 
doğabilecek olası mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla 
ek önlemler üzerinde çalışmaktadır. 

Daha önce de beyan edildiği gibi Soma nüfusunun ve eko-
nomisinin büyük bir bölümünü temsil eden Somalı Meslek 
ve Sivil Toplum Örgütleri, ilçede baş gösteren ekonomik 
olumsuzluklara çözüm oluşturması adına yeni termik santral 
yatırımını desteklemektedir. Bu desteğin temelinde ülke eko-
nomisinin sağlıklı işleyebilmesi adına her dalda dışa bağımlı-
lığı azaltmak hedefiyle yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin 
üretime katılması gerekliliği ve yaratılacak istihdam yatmakta-
dır. Kolin Grubu, yerel iradenin desteklediği bu yatırımı, Soma 
halkı ile uzlaşı içerisinde Soma’ya ve ülkemize kazandırma 
kararlılığındadır. 
Bu vesileyle yeni yer tespiti çalışmaları boyunca cesaretlendi-
rici yönlendirmeleri, adil ve dirayetli yaklaşımlarından dolayı 
başta TBMM’de milletimizin iradesini temsil eden Manisa 
Milletvekillerimiz olmak üzere, Manisa Valimiz Sayın Erdoğan 
Bektaş, Soma Kaymakamımız Sayın Bahattin Atçı, Kırkağaç 
Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı, Soma Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Ergene, Somalı Meslek ve Sivil Toplum Örgütleri 
ile Soma halkına teşekkürü bir borç biliriz." 

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulu olan Katı Atık Kirlenmesi 
Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) tarafından 
katı atık konusunda çalışma yapan genç bilim adamlarına verilen 
“Prof. Dr. Kriton Curi Genç Araştırmacı” ödülleri sahiplerini buldu.
Daha çok, üniversitelerin çevre mühendisliği bünyesinde 
yürütülen çalışmaların dereceye girdiği ödül töreninde bu yıl 
bir maden projesi de ödüle layık görüldü. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Erçıkdı, madencilik 
endüstrisinde cevher zenginleştirme sonucu açığa çıkan ince 
taneli atıkların macun dolgu teknolojisi ile yer altında emniyetli 
olarak depolanabilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile 
üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 
Birincilik ödülünü Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çokaygil, ikincilik 
ödülünü Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Gedik’in elde ettiği araştırma 

ödüllerinde bir maden projesinin dereceye girmesi, madencilik 
faaliyetlerinin çevreye duyarlı şekilde yürütülmeye çalışılmasına 
önemli bir örnek olarak gösteriliyor. 
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Güvenilir ve Aralıksız Çalışma
 Metso kırıcı çözümleri kesin sonuç odaklıdır

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

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

Performansı 
sizin 
kriterlerinize 
göre 
tanımlıyoruz.

Çayeli Bakır İşletmeleri'nde Üretime Yeniden Başlandı 

Alacer Yönetim Kurulundan Sülfit Projesine Onay

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 
Sigortasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı 

Ariana Resources, Orman Mevzuatındaki Yeni Düzenlemeler 
ve Karakavak Deneme Üretimi Hakkında Açıklama Yaptı

Nisan ayı ortalarında Rize İdari Mahkemesi tarafından Çayeli 
Bakır İşletmeleri AŞ’ye maden arama izni veren T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açılan davada verilen yürüt-
meyi durdurma kararının kaldırılması için Bakanlık’ın, Trabzon 
Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz olumlu sonuçlandı.
Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ tarafından yapılan açıklamada; 
alınan olumlu kararın Bakanlığa ulaşmasının ardından şirketin 
faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceği ve izne ayrılmış 
olan çalışanların kararın resmen uygulamaya konulmasının 
ardından iş başı yapabilecekleri bildirildi. 
Rize İdare Mahkemesi tarafından, Çayeli ilçesi Madenli belde-
sinde yer alan yer altı maden galerilerinde yapılan patlatma-
ların evlerine hasar verdiğini iddia eden bir grup vatandaş 

tarafından, Çayeli Bakır İşletmeleri'ne maden arama izni veren 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açtığı davada 
yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Karar sonrasında Çayeli 
Bakır İşletmeleri, madencilik faaliyetlerini kademeli olarak dur-
durma ve çalışanları izne gönderme kararı almıştı. 
1992 yılından bu yana yörede insan ve çevreyle barışık şekilde 
faaliyetlerini sürdüren Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından 
dergimize yapılan açıklamada; 2013 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi tarafından oldukça kapsamlı bir bilimsel araştırma 
yapıldığı, araştırma sonucunda madende yapılan patlatmala-
rın evlerde hasara neden olmadığının bilimsel olarak ortaya 
konulduğu hatırlatılmıştı. 

İştiraki Anagold Madencilik ile Türkiye’de altın arama ve üretim 
çalışmalarını sürdüren Alacer’den Çöpler madeninde yapılması 
planlanan sülfit projesi için onay geldi. Alacer yönetim kurulu, 
detaylı mühendislik ve tedarik üzerine yapılacak olan geliştirme 
planlarını kabul ederken, şirket projenin uygulamaya geçebil-
mesi için arazi kullanım izinlerinin onaylanmasını bekliyor.

Yönetim kurulu onayının hem Alacer hem de Çöpler made-
ninin geleceği için önemli bir basamak olduğunu belirten 
Alacer CEO’su Rod Antal, bundan sonraki aşamada, sülfit 
projesini risklerden arındırarak uygulama safhasına geçmeyi 
amaçladıklarını söyledi. 

26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 
Sigortası Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde Maden Çalışanları 
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasına (Sigorta) ilişkin Tarife ve 
Talimatlarını İçeren Tebliği 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlandı.
Tebliğ’e göre; yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden 
gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana 

gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, 
üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için 
sigorta poliçesi yaptırmak zorundalar.
Teminat ve prim tutarlarının da belirtildiği tebliğde, sakat-
lanma ve ölüm halinde kişi başına 150.000 TL, net prim ise 700 
TL olarak belirtildi. 
Tebliğin tamamına takip eden linkten ulaşabilirsiniz: 
www.mt-files.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi.pdf 

Ülkemizde altın arama ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren fir-
malardan Ariana Resources, değişiklik yapılan orman izin bedel-
leriyle ile ilgili açıklamada bulunurken, aynı zamanda şirketin 
Red Rabbit projesinin Karakavak bölgesinde yapılan deneme 
üretimine ait sonuçları da duyurdu.
Hükümet tarafından, madencilik sektörünün önemle ihtiyaç 
duyduğu orman izinlerindeki yeni düzenlemenin, sektör için 
umut verici bir adım olduğunu belirten Ariana Resources 
Genel Müdürü Kerim Şener, yapılan son düzenlemenin de 
ışığında, sektörün orman izinleri ile ilgili sıkıntılarının çözüme 

kavuşacağına inandığını ifade etti.
Ariana ayrıca, Karakavak bölgesindeki deneme üretiminin bu 
yıl içerisinde maden mevzuatına uygun şekilde tamamlandığını 
açıkladı. Ortak girişim anlaşması kapsamında Proccea İnşaat 
tarafından finanse edilen çalışma ile birlikte Karakavak ana 
damarından 3.250 tonluk deneme üretimi yapılırken, toplamda 
biriken 9.000 tona yakın cevher Kızıltepe sahasına gönderilmek 
üzere sahada bekletiliyor. 600 metre uzunluğundaki Karakavak 
ana damarının yaklaşık olarak 2,5 g/t altın ile birlikte çeşitli mik-
tarda gümüş içerdiği de duyuruda yer aldı. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi
Yer altında çalışan maden işçilerinin günde 7,5 saat, haftada 
37,5 saat çalışması ve 2 gün tatil yapmasını sağlayan ve Torba 
Yasa olarak adlandırılan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle 
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6645 sayılı 
Kanun ile yapılan bazı değişiklikler aşağıdaki şekilde oldu: 
MADDE 3 – 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama
MADDE 25/A – Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyer-
lerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme 
tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 
tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. 
Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale 
Kurumuna gönderilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir.”
MADDE 4 – 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
ö) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri 
ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işveren-
lere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,”
MADDE 5 – 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fık-
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlen-
dirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, 
durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak 
kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, çok tehli-
keli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere 
işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar, acil hâllerde 
işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede 
alınacak tedbirlerin uygulanması.”
“(3) Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurula-
bileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar 
Bakanlıkça bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
olarak belirlenir.”
MADDE 26 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13 – Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt 
beldesi Cenne mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kaza-
sının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibarıyla 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 
5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahip-
lerine aynı maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin 
yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren altı ay süre ile brüt 
asgari ücretin iki katı tutarında Fondan aylık ödeme yapılır. Bu 
ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Ayrıca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin 
yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi 
gereği kapalı olan diğer işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 
tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara; işverenin başka 
bir iş verip vermediğine bakılmaksızın kanuni ve özel kesinti-
leri hariç ödenmeyen net ücretleri, işyerlerinin kapalı olduğu 
dönemle sınırlı olmak, bu maddenin yayımı tarihini takip eden 
aydan başlamak ve üç ayı geçmemek üzere Fondan aylık 
olarak ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak 
suretiyle işverenden tahsil edilerek Fona gelir kaydedilir.”
MADDE 36 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde 
en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”
MADDE 40 – 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu 
kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı 
maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip 
yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleşmeler 
kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş 
sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş 
olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve 
diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ilgililerin hesap-
larına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi 
ve belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni tarafından Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilir.”
MADDE 53 – 5510 sayılı Kanunun geçici 59 uncu maddesinde 
yer alan “13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde 
meydana gelen maden kazası” ibaresi, “13/5/2014 tarihi ile 
28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı 
işlerinde meydana gelen iş kazası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 59 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 66 – 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 
tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde 
meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel 
sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve 
prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde 
sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık 
bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik 
olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir. 
6645 Sayılı Kanun’un tam metnine takip eden linkten 
ulaşılabilmektedir: 
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm 
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Mariana Resources, Hot Maden 
Projesi’nde 2. Aşama Sondajlara Başlandığını Duyurdu 

Stratex’ten 3 Projesi Hakkında Son Değerlendirmeler

Ülkemizde ve Güney Amerika’da altın, gümüş ve bakır arama-
geliştirme projeleri yürüten Mariana Resources, 22 Nisan tarihinde 
yayımladığı raporda Hot Maden Projesi’ne ait 2. aşama sondaj 
çalışmalarına başlandığını açıkladı. Türkiye’nin Kuzeydoğusunda 
bulunan Hot Maden Projesi’nde, şirketin proje kapsamındaki 
ortağı Lidya Madencilik tarafından gerçekleştirilecek 2. aşama 
çalışmalarda toplam 10.000 metre sondaj yapılması planlanıyor.
Yüksek mineralleşmenin olduğu bölgede yapılacak olan ve 
devam niteliği taşıyan bu sondajların başlangıcı için büyük bir 
beklenti içerisinde olduklarını belirten Mariana CEO’su Glen 
Parsons, elde edilen sonuçlar ile birlikte Mariana’nın mine-
ralleşme alanlarının potansiyel büyüklüğü hakkında somut 
bilgilere ulaşılabileceğini açıkladı.

Projede daha önce elde edilen önemli sonuçlar ise şu şekilde 
olmuştu:
HTD‐04: 25 metre derinlikten itibaren 103m boyunca 9,0 g/t 
Au ve %2,2 Cu. Aynı kuyu içerisinde 33,4m ile 79,8m aralıkta 
18,3 g/t Au ve %3,3 Cu.
HTD‐05: 147 metre derinlikten itibaren 82m boyunca 20,4 g/t 
Au ve %1,9 Cu. Aynı kuyu içerisinde 150 metre derinlikten 
itibaren 13 metre boyunca, bonanza zonu olarak tabir edilebi-
lecek 88 g/t Au ve %2,5 Cu.
Lidya, anlaşma tarihinden itibaren dört yıl boyunca Mariana’ya 
yapılacak nakit ödemeler ve yürütülecek arama çalışmaları 
karşılığında projenin %70 hakkına sahip olabilecek. 

Stratex International Plc, Bahar Madencilik ile yürüttüğü ortak 
girişim olan Altıntepe Altın Projesi, Lodos Maden Yatırım AŞ ile 
yürüttüğü ortak girişim olan Muratdere Bakır Projesi ve Anadolu 
Export ile yürüttüğü ortak girişim olan Karaağaç Projesi hakkın-
daki güncel durumu değerlendirdi.
Altıntepe Projesi kapsamında üç aşamalı kırıcı tesisi ve ADR tesisi 
kurulumunun tamamlandığı açıklayan şirket, projenin ÇED onayı 
için mahkeme kararının beklediğini aktardı. Diğer taraftan Lodos 
Maden ile Muratdere Projesinde yapılacak çalışmalar üzerine 
görüşmelere devam eden Stratex, Karaağaç Projesi sondaj çalışma-
larına başlamak için de gereken izinlerin alınmasını bekliyor. 
Stratex CEO’su Bob Foster, Altıntepe Projesi ile ilgili olarak; 

Nisan ayı sonlarına doğru karşılaşılan yoğun yağışa rağmen 
maden kurulumunda aşama kaydettiklerini ancak liç pedi kuru-
lumunun hâlâ sürmekte olan hava muhalefeti sebebi ile duyuru 
yayını itibariyle (5 Mayıs 2015) gerçekleştirmediklerini açıkladı. 
Hava koşullarının yakında düzelmesini beklediklerini söyleyen 
Foster, böylece maden inşasının son aşmasını tamamlayacakla-
rını belirtti. 
Muratdere Projesi ile ilgili olarak; revize edilmiş ekonomik mode-
lin ve güncel metal fiyatlarının daha iyi sonuçlar doğurduğunu 
söyleyen Foster, fizibilite çalışmaları detaylarını tekrar gözden 
geçirdiklerini ve Lodos ile beraber gerçekleştirecekleri saha ziya-
reti ile birlikte proje için en ideal kararı vereceklerini açıkladı. 

Nisan 2015
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Çimento Fabrikasında Patlama: 3 Ölü 2 yaralı
Ankara'nın Kazan ilçesi Saray mahallesinde faaliyette 
bulunan bir çimento fabrikasında 24 Mayıs gecesi mey-
dana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi 
de ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği tesisin sahibi 
Bolu Çimento tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; 
Sarayköy Tesisi’nde üretim hattındaki bir tıkanmanın 
giderilmesi sırasında meydana gelen olayda Teknik Genel 

Müdür Yardımcısı - Jeoloji Yüksek Mühendisi Orhan Özer, 
Üretim Şefi - Kimya Mühendisi Haluk Bilge ve Üretim İşçisi 
Bayram Altun hayatını kaybettiği, olay yerinde bulunan 
İşletme Müdürü - Elektronik Haberleşme Mühendisi Enis 
Tanju Oymak ve Merkezi Kumanda Operatörü Yasin Yıldırım 
ise yaralı olarak ambulanslarla hastanelere sevk edildiği 
bilgisi paylaşıldı. 

Mayıs 2015
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Yeniköy Yatağan Maden Ruhsatı İhalesi İptal Oldu

2014'te İhracatın Yıldızı Eti Maden Oldu 

Maden Hukuku Sempozyumu, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nde Düzenlenecek

Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (YEAŞ) ait 
maden ruhsatı ve ruhsatın kapsadığı maden sahasının özel-
leştirilmesi ihalesi açık artırma turunda yeni bir teklif sunulma-
ması nedeniyle iptal oldu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen özelleştirme 
ihalesinin nihai pazarlık görüşmelerine, teklif sahibi Straton 
Maden Yatırımları ve İşletmeciliği AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve 
Ticaret AŞ ve Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ yetkilileri katıldı.
Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait 11081 

numaralı maden ruhsatı ve bu ruhsatın kapsadığı maden 
sahası ihalesinin elemesiz turunda en yüksek teklif 4 milyon 
dolar oldu.
Elemeli turda en düşük teklifi veren Limak İnşaat Sanayi ve 
Ticaret AŞ elenirken daha sonra 15 milyon 900 bin dolar baş-
langıç tutarı ve 100 bin dolar artırma aralığıyla Straton Maden 
Yatırımları ve İşletmeciliği AŞ ile Yatağan Termik Enerji Üretim 
AŞ arasında açık artırmaya geçildi. Her iki firmada açık artırma 
aşamasında yeni teklif sunmayınca ihale iptal oldu. 

Dünya gazetesi ve DHL Expres işbirliği ile Akbank ve Vodafone 
sponsorluğunda bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “İhracatın 
Yıldızları-Teşvik Ödülleri” gerçekleştirilen törenle sahiplerini 
buldu.
Toplam 10 kategoride 19 firmanın ödül aldığı törende 
“Büyük Ödül” olan “Yılın İhracatçısı Ödülü’ne Eti Maden 
layık görüldü.
Törene, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TİM Başkanı 

Mehmet Büyükekşi, DEİK ve İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
ihracatçı birlikleri başkanları ve iş dünyasından çok sayıda 
isim katıldı.
10 Nisan 2015’te düzenlenen "İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB) İhracatın Yıldızları" ödüllerinde, 
Türkiye geneli Endüstriyel Mineraller İhracatı ve Anorganik 
Kimyasallar İhracatı olmak üzere iki alanda Eti Maden yine 1. 
sırada yer almıştı. 

"Maden Hukuku Sempozyumu" Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği 
Bölümü tarafından 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde Afyonkarahisar’da 
düzenlenecektir.
Ülkemizde madenciliğin teknik, hukuki ve sosyal boyutu son 
yıllarda kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Yakın zamanda 
meydana gelen elim maden kazaları madenciliğin hem teknik 
ve bilimsel açıdan, hem de hukuki bakımdan multidisipliner 
olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Nitekim 
18.2.2015 tarihinde kabul edilen 6592 sayılı kanun ile 3213 
sayılı Maden Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.
Sempozyumun amacı,  madencilik alanında uygulamada karşı-
laşılan sorunlar ile özellikle mahkeme kararlarında somutlaşan 
hukuki problemleri değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır.
İlgili meslek kuruluşu temsilcileri, sektör çalışanları, akade-
misyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak 
bu sempozyumun, bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış 
açıları sunması ve madencilik alanında yapılacak hukuki ve tek-
nik gelişmelere ışık tutması beklenmektedir. Sempozyumda 
yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. 
Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla farklı 
konular da teklif edilebilir.
Bildiri  Konuları:
 • Madenciliğin Temel Sorunları (Bürokratik, Teknik, Çevresel vb.)
 • Madenciliğin Sosyal Boyutu (Eğitim ve Çevre)

 • Madencilik Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
 • İmtiyaz Sözleşmeleri, İzin ve Ruhsatlar Bakımından Maden Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ceza Hukuku Bakımından Madencilik
 • Özel Hukuk Bakımından Madencilik
 • Maden Ekonomisi ve Finansmanı
 • Madencilik Politikaları ve AB Uyum Sürecinde Madencilik Mevzuatı
 • Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme- İyileştirme

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının en az 300 keli-
meden oluşan bildiri özetlerini 15 Haziran 2015 tarihine kadar 
info@madenhukukusempozyumu.org  adresine göndermeleri 
gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Yürütme Kurulu’nca 
değerlendirilmesinden sonra kabul edilenlere ilişkin ikinci 
duyuru ilgili internet adresinden yapılacaktır. Sempozyum 
yeri belirlendikten sonra web sayfasında ilan edilecektir. Bildiri 
sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. 
Önemli Tarihler:
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 15 Haziran 2015
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 30 Haziran 2015
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Ağustos 2015
Sempozyum Programının Açıklanması: 14 Eylül 2015
Sempozyum Tarihleri: 3-4 Ekim 2015
İletişim Bilgileri:
Web: www.madenhukukusempozyumu.org
E-posta: info@madenhukukusempozyumu.org

Nisan 2015
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TTK Özelleştiriliyor mu?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'nun, madencilik faaliyetlerinde 
zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirme kararı alındığı iddia edildi. 
İddiaya göre yaklaşık 9.500 işçinin çalıştığı kurumun elindeki ruhsat-
lar özel sektöre devredilecek. 
Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre; Enerji Bakanlığı ile Hazine 
Müsteşarlığı TTK’nın yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı 
ve kuruma bağlı 5 müessese kademe kademe özelleştirilecek. 
Özelleştirilecek müesseselerdeki işçiler diğer müesseselere kaydı-
rılacak. Bütün müesseseler özelleştirildiğinde ise işçilerin ne olacağı 
şimdilik soru işareti. Gazete’nin haberine göre Bakan Taner Yıldız 
TBMM Sanayi Komisyonu’nda kuruma bağlı sahaların özelleştirile-
ceğini söyledi. İktidarda oldukları 12 yıl içerisinde en çok zarar eden 
kurumun 6 milyar lira ile TTK olduğunu savundu. 
Beş yıl önce 165 dolardan Türkiye’ye gelen ithal kömürün, şu 
anda 80 dolarlardan geldiğine dikkat çeken Yıldız, “TTK’nın 
şu anki maliyeti 80 doların çok üzerinde” dedi. TTK’nin yılda 
550 milyon lira zarar ettiğine işaret eden Yıldız, kamuda zarar 
eden bütün kuruluşların faaliyetlerini özel sektör eliyle yapmak 

istediklerini söyledi. Yıldız, “TKİ’nin elinde, TTK’nin elinde ruh-
satlar var, bunları devredecek, bundan sonra da devredecek. Bir 
kısmında tamamen imtiyaz hakkını verecek” .dedi. Yıldız’ın ver-
diği bilgiye göre özel şirket madeni başkasına devredemeyecek 
ancak hizmet alımı yapabilecek. Yani taşeron çalıştırabilecek. 
TTK’nin yıllık üretiminin 1,6 milyon ton civarında olduğunu dile 
getiren Yıldız, “Bugünün şartlarında, piyasasında 3 milyon ton 
kömürü sıfır riskle istediğimiz limana teslim alabiliyoruz. Sıfır risk, 
hem de ayağını uzatıyorsun, telefonun başına geçiyorsun ‘sev-
dim, sevmedim’ diyorsun gelen malı da, ‘sülfürü şöyle, kükürdü 
böyle’ diyorsun” değerlendirmesini yaptı. 
CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da TTK’nın özelleştirme 
iddiasını Hazine Müsteşarlığına sordu. Müsteşarlıktan, çalışma-
ların Enerji Bakanlığı koordinasyonunda devam ettiği yanıtının 
alındığı bildirildi. Yalçınkaya, özelleştirmenin Zonguldak ve 
Bartın’ın sonu olacağını, aileler ve esnafla birlikte toplamda 200-
300 bin kişinin TTK’dan geçimini sağladığını belirtti. 

Mayıs 2015

Sanayi Üretimi Geçen Yıla Oranla %4,7 Arttı 
TÜİK'nin açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına 
göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın 
aynı ayına oranla %4,7, bu yılın birinci çeyreğinde de %1,3 artış 
gösterdi. Sanayi üretimi, bir önceki aya oranlaysa %2,2 arttı.
Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü incelendiğinde, 2015 yılı 

Mart ayında bir önceki aya göre endeks %3,1 artarken bir 
önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı.
2015 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre madencilik 
ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %1,1, bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre ise %4,1 azaldı. 
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Türkiye, ILZSG’ye Üye Oldu
Türkiye, küresel madencilik sektöründe etkin bir uluslararası organi-
zasyon olan ILZSG (Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu)‘ye, 
Türk maden profesyoneli Selim Ergüder‘in girişimleri ile üye oldu. 
Ergüder tarafından Madencilik Türkiye dergisine yapılan açıkla-
maya göre ILZSG tarafından kendisine Türkiye üyeliği ile ilgili tebrik 
ve teşekkür maili ulaştı.
2013 yılında Portekiz’de, ilgili çalışma gurubunda Türkiye’yi tem-
silen Gözlemci Üye sıfatıyla davet edilen Ergüder’in tüm girişim-
leri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Nevzat Kavaklı’nın da desteği ile Mart 2015’te Türkiye, Eti Maden 
İşletmeleri ile temsilen üyeliğe kabul edildi.
Bu üyeliğin Türkiye’ye kazandıracakları; 
 • Global çinko ve kurşun maden ve metal endüstrisi ilişki-
leri ile ilgili hükümetler arası diyalog,

 • Global entelektüel ortamlarda Türkiye’yi temsil etme,
 • Dünya çinko ve kurşun, nikel ve bakır piyasaları hakkında 
tüm üretim Ar-Ge ve gelişmeleri takip etme,

 • Tüm madencilik ve metal üretiminde endüstriyel inovas-
yonlar ve yeni sunumlar, yeni teknolojik gelişmeler ve 
tüm sonuçların hükümetler arası paylaşılması,

 • ILZSG çalışma sonuçlarının sektör temsilcileriyle payla-
şımı gerektiği yerde katılım sağlamak,

 • Datalar, global üretim arz ve talep dengeleri hakkında 
bilgi edinme,

 • Galvaniz, demir çelik ve otomotiv piyasalarındaki tüm 
hammadde tüketim ve üretim datalarına erişim,

 • Sanayileşmiş devletler ortamında yeni sinerjilere ve vizyonlara 
sahip olmak ve güçler arası ilişkilere uzanmak olarak sıralanıyor.

ILZSG (Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu) hakkında;
Uluslararası Kurşun-Çinko Çalışma Grubu (ILZGS), sektörde faaliyet 
gösteren etkin uluslararası organizasyonlar arasında sayılmaktadır. 
ILZGS’nin, dünya metal tüketiminin %80'ini ve üretiminin ise %90'ını 
elinde tutan 30 üyesi vardır. 1959 yılında, Birleşmiş Milletler tara-
fından, hükümetler arası bağımsız bir danışma müessesesi olarak 
kurulan bu kuruluşun merkezi Lisbon'da olup, etkinlikleri aşağıdaki 
konuları kapsamaktadır: 
 • Üye ülkelere kurşun-çinko cevheri ve metali ile ilgili üretim, tüke-

tim, arz-talep, stok ve ileriye dönük tahminlerle bilgileri derlemek,
 • Uluslararası çinko-kurşun ticareti ile ilgili hükümetler arası 
danışmalar için uygun ortam yaratmak,

 • Dünya pazarlarındaki kurşun ve çinkonun her türlü durumu 
ile ilgili çalışmalar yapmak,

 • Kurşun ve çinko ile ilgili mevcut veya çıkması olası ve ayrıca 
uluslararası ticaret koşulları ile çözülemeyen problemlere 
uygulanabilir çözüm yolları belirlemektir. 
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Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Nisan Pazar günü 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapı-
lan değişiklikler ve eski halleri aşağıdaki şekilde olmuştur.
MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 16’ncı  Maddesinin 
Uygulama Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin 
tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği 
üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine iade 
eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat ala-
nında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik 
araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulu-
nabilir. Aramanın el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak isten-
mesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede 
ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir.”
Eskisi: (2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde bel-
gelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının 
bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine 
iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat 
alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeo-
fizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde 
bulunabilir.
MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 7’nci  maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3)  Madencilik  faaliyetine başlanılmadan önce izin sahibine, 
maden işletme ile tesis izin alanları, maden stok alanı, pasa 
döküm alanı, verimli toprak depolama alanı ve atık barajı izin 
sahasının sınırlarının köşe noktalarına zeminden en az iki metre 
yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilir. 

İki nokta arası 25 metreden fazla olamaz. Sabit işaretler izin süresi 
ve rehabilite izleme sürecinde muhafaza edilir. Aksi halde maden-
cilik faaliyetine müsaade edilmez.”
Eskisi: (3) Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce maden işletme 
izin alanları ile maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak 
depolama alanı, atık barajı ve kantar tesis izinlerinde izin sahasının 
sınırları izin sahibince kafes tel çit ile ihata edilir, yapılan ihata izin 
süresi ve rehabilite izleme sürecinde de izin sahibince muhafaza 
edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade edilmez.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrası-
nın (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Eskisi (Yürürlükten Kaldırılan)
f)   Orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya 
ek Devlet hakkının idarelerden kaynaklanan nedenler hariç olmak 
üzere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesi,
g) Orman idaresine ödenmesi gereken arazi izin bedelinin veya 
ek Devlet hakkının ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 
ödenmemesinin izin süresince üç kez tekerrür etmesi,
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde 
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı 
yürütür. 
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"Ek-1"                                     İzin Türü Katsayısı Eskisi  

Sondaj usulü maden arama izinleri 0,2 0,3

Maden arama, işletme ve hammadde üretim izinleri 0,4 0,7

Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 0,5 1,0

Toprak dolgu izinleri 1,5 1,5

Sektör Temsilcileri, Madenciler Dayanışma Derneği 
Organizasyonunda Bir Araya Geldi 
Sektördeki sorunları dile getirmek ve görüş alışverişinde bulun-
mak amacıyla 5 Mayıs 2015 tarihinde Madenciler Dayanışma 
Derneği tarafından düzenlenen toplantıya sektörün öncü fir-
maları ile kamu temsilcileri katıldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı ve MİGEM 
Genel Müdür Vekili Sadi Civelekoğlu’nun  da iştirak ettiği orga-
nizasyonda sektörde faaliyet gösteren öncü firmalar ile kamu 
kuruluşlarının yetkilileri arasında, sektörün sorunları değerlendi-
rilerek görüş alışverişinde bulunuldu.
Özellikle firmalar tarafından karşılaşılan farklı sorunların payla-
şılması ve sıklıkla bir araya gelemeyen sektör temsilcilerinin bir 
araya getirilmesi bakımından memnuniyetle karşılanan bu tür 
toplantıların düzenli olarak yapılması temenni edildi. 

Mayıs 2015
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Enerji Bakanlığı’na Ait Atama Kararları

2014/1 Sayılı Genelge Kapsamında 
Orman Bakanlığı'nda Toplantı Düzenlendi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ), Elektrik Üretim AŞ 
(EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüklerine atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre;
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Yılmaz, Enerji Bakanlığı Müşavirliğine atanırken, boşalan Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Recep Akgündüz,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık 

bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine İrfan Yılmaz,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz 
(Trabzon) Bölge Müdürlüğüne Ahmet Saraloğlu,
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ayerden,
Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, 
Zafer Benli, 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu Üyeliğine, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Özcan 
Altındağ atandı. 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan alanlarda 
biyolojik çeşitliliği, yaban hayatını, sulak alanları, korunan alanları, 
tehdit ve tehlike altında olan endemik ve nadir türleri korumak 
amacıyla ÇED Yönetmeliği Ek1 listesinde yer almayan madencilik 
faaliyetlerine kısıtlama getiren, Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 
2014/1 Genelge ile ilgili olarak 22 Mayıs 2015 tarihinde, bakanlık yet-
kilileri ve madencilik sektörü temsilcileri arasında bir toplantı yapıldı.
Genelge gereği 1. Grup, II (a) Grubu madenler için yapılan 
müracaatlar;
Otoyol, karayolu il ve ilçe yerleşim alanlarının ön görünümünde en 
az 2 km’lik mesafede kalan orman alanlarında, deniz sahili görünü-
münde olup kıyı çizgisinden itibaren en az 5 km’lik mesafede kalan 
alanlarda, korunan alanlarda, gen koruma alanlarında, yer altı suyu 
işletme alanlarında ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
II (b) grubu madencilik faaliyetleri;
Tepe kapalılık oranı %71’den fazla olan orman alanlarında, tohum 
meşcerelerinde, gen koruma ormanlarında ve muhafaza orman-
larında, içme suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel 
galeri ve benzeri yapıların mutlak ve birinci derecede koruma alan-
larında ise değerlendirmeye alınmayacak.
3.ve 4’ncü grup madencilik faaliyetleri için yapılan müracaatlar;
Korunan alanların mutlak ve hassas koruma bölgelerinde, gen 
koruma ormanlarında ve tohum meşcerelerinde, içme suyu temin 
edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel galeri ve benzeri yapıların 
mutlak ve birinci derecede koruma alanlarında ise değerlendir-
meye alınmayacaktır.
Uygulamada yaşanan sıkıntılar ve Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi’nin konuyu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu’na götürüp Genelge’nin iptal edilmesi yönündeki giri-
şimlerde bulunması ve sektörden gelen şikâyetler sonucunda 
Bakanlık 9 Nisan 2015 tarihinde orman teşkilatına gönderdiği 
Talimat ile aşağıda belirtilen ve sıkıntı yaşanan konularda 
istisnalar getirerek sorunları çözmeye yönelik olumlu bir adım 
atmıştır.
Maden işletme izin alanı genelgeye göre izin verilebilecek yerlerde 
bulunması halinde, bu faaliyet için mecburi olarak yapılması gere-
ken Yol, ENH ve Su İsale Hattı gibi alt yapı tesis izin başvuruları,

2014/1 sayılı Genelgenin yayınlandığı tarihten önce izinli olan ve 
halen çalışan maden işletmelerinin temdit ve ilave izin başvuruları,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırımlarda kullanılacak malzeme 
temini için Hammadde Üretim İzin Belgesi veya Maden ruhsatlarıyla 
yapacakları müracaatlar,
Sanayi tesislerinin kendi adlarına olan ve kendilerine ait tesisin 
hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yapacakları madencilik faali-
yetlerine yönelik müracaatları,
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince tahsis 
edilmiş ve aynı zamanda özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş saha-
larda yapılacak madencilik faaliyetleri müracaatları,
Koruya tahvil işletme sınıfında ve 2006 yılından öncesindeki 
orman amenajman planlarında baltalık olup, bu tarihten sonra 
yapılan orman amenajman planlarında koru işletme sınıfında ve 
kapalılığı 3 rumuzuyla gösterilen meşcereler ile mak3 rumuzlu 
maki sahalarında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır.
22 Mayıs 2015 tarihinde yapılan toplantıda ise; sektör temsilcileri 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftci, 
MİGEM Genel Müdürü Sadi Civelekoğlu ve ilgili daire başkanları ve 
uzmanların katıldığı toplantıda yaşadıkları sorunları aktararak;
Aşım nedeniyle hapis cezası yerine idari para cezası verilmesi 
için bir an önce kanun değişikliğine gidilmesini, İstanbul ve çev-
resinde orman izinlerinin alınan işletme ruhsat izinleri bitimine 
kadar devam ettirilmesini, şirket bünyesinde çalıştırılan orman 
mühendislerinin imzasının orman mühendisleri odasınca da 
kabul edilmesini, taahhüt senetlerinde Noter tasdikinin kaldırıl-
masını, meşcere olmayan yerlerden meşcere bedeli alınmaması, 
şirket adı değiştiğinde Orman İdaresinin ruhsat devri gibi işlem 
yapılmamasını, maden ruhsatı alınan yerlerde maden sondajı 
için herhangi bir kısıtlama olmamasını, orman idaresinin izin 
verirken başka kurum ve kuruluşlardan görüş sormasından kay-
naklanan sorunların çözülmesini, orman sayılan alanlarda gen 
koruma alanlarının, özel alanların, milli parkların, sulak alanların 
vb. hassas yerlerin koordinatlarının MİGEM’e vererek bu yerlere 
ruhsat verilmesinin baştan önlenmesini, kazanılmış hakların 
korunmasını talep ettiler. 

Mayıs 2015
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Somalı 301 Madenciyi Saygıyla Anıyoruz…
Bundan tam bir yıl önce, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da mey-
dana gelen maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetti.
Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafın-
dan işletilen Eynez Kömür Madeni’nde, saat 15.10 sıralarında, 
vardiya değişimi esnasında meydana geldiği belirtilen faciada, 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 301 madenci yaşamını 
yitirdi.
Dünya tarihine kara bir leke olarak kazınan, Türkiye’nin yaşadığı 
en büyük maden faciası olan Soma Faciası’nda yaşamını yitiren 
301 madenci vesilesiyle tüm maden şehitlerimizi bir kez daha 
saygıyla anıyor, tüm dünya üzerinde kazasız bir madencilik 
endüstrisi diliyoruz.
13 Mayıs 2014’te facianın gerçekleşmesinin ardından geçen bir 
yılda yaşanan belli başlı olaylar:
14 Mayıs 2014: Milli yas ilan edildi.
16 Mayıs 2014: Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer 
şirket yetkilileri kaza ile ilgili halk arasında tepki çeken bir basın 
toplantısı düzenledi.
17 Mayıs 2014: 13 Mayıs’ta 17, 14 Mayıs’ta sabah 201, öğlen saat-
lerinde 238 ve akşam saatlerinde 274 olarak belirtilen yaşamını 
yitiren madenci sayısı; 15 Mayıs’ta 282, 16 Mayıs’ta 284 ve kur-
tarma çalışmalarının sonlandığı 17 Mayıs’ta 301 olarak açıklandı.
19 Mayıs 2014: Kaza ile ilgili olarak 3 şirket çalışanı tutuklandı
20 Mayıs 2014: Kaza ile ilgili tutuklanan kişi sayısı 8’e çıktı.
22 Mayıs 2014: İki savcı ve uzmanların hazırladığı ön bilirkişi 
raporu basına yansıdı.
27 Mayıs 2014: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, 
Maden Kanunu’nda revizyona gidileceği açıklandı.
29 Mayıs 2014: Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Işıklar 
Madeni’nin faaliyetleri durduruldu
09 Haziran 2014: Meclis Araştırma Komisyonu facianın ardından 
Soma’da çalışmalarına başladı.
11 Temmuz 2014: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 
görüşülen ve içerisinde Soma'daki faciadan sonra madencilere 
yönelik düzenlemelerinde yer aldığı torba tasarı kabul edildi.

09 Eylül 2014: Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait ocaklardan birisi 
olan ve Eynez Ocağı’nda yaşanan facianın ardından eksiklerin 
giderilmesi için kapalı tutulan 'Işıklar' maden ocağında üretime 
yeniden başlandığını açıkladı.
10 Eylül 2014: Soma’da yaşanan maden faciasının ardından 
madencilikle ve iş güvenliği ile ilgili bazı düzenlemeler yapıl-
ması amacıyla yola çıkılan ve farklı alanlardan birçok düzenle-
menin de eklendiği torba tasarı TBMM’de kabul edildi.
21 Eylül 2014: Facia ile ilgili ikinci bilirkişi raporu savcılığa verildi.
26 Eylül 2014: Soma faciasının ardından ocaktan ilk görüntüler 
basına verildi.
10 Ekim 2014: Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin diğer işletmele-
rinde de faaliyetler sonlandırıldı.
05 Kasım 2014: Soma faciası için 301 kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası istendi.
11 Kasım 2014: Soma için ilk iddianame hazırlandı
12 Aralık 2014: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ILO Sözleşmesi'nin 
onaylandığı 6580 sayılı Kanun'u onayladı.
14 Ocak 2015: TBMM Komisyonu, Maden Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı ele aldı.
17 Şubat 2015: 04.02.2015’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen 6592 sayılı "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girdi.
13 Nisan 2015: Soma faciası ile ilgili dava süreci, davaya özel 
olarak, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kiralanarak 
duruşma salonuna çevrilen Akhisar Belediyesi Bülent Ciğeroğlu 
Kültür Merkezi Salonu’nda başladı ancak 8 tutuklu sanığın 
salona getirilmesine karar veren mahkeme duruşmayı iki gün 
sonraya yani 15 Nisan tarihine erteledi.
15 Nisan 2015: Dava 2. duruşmayla devam etti.
20 Nisan 2015: İfadelerin dinlendiği 5. oturumla dava devam 
etti.
24 Nisan 2015: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun yürürlüğe girdi.  

Mayıs 2015
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Dev Demir Üreticisi Vale'den 3,2 Milyar Dolar Kayıp

Venezuela 1 Milyar Dolar Değerindeki 
Altın Rezervini Citigroup’a Neden Sattı?

Vale, Tarihin En Büyük Dökme 
Yük Gemisi Siparişini Vermeye Hazırlanıyor

Hindistanlı Milyarder Gözünü 
Avustralya Altın Madenlerine Çevirdi

Dünyanın bir numaralı demir cevheri üreticisi Vale, 1. çeyrek rapo-
runu açıkladı. Raporda, Brezilyalı şirketin 2015 yılının 1. çeyreğinde, 
gecen yıla kıyasla 3,2 milyar dolar kayıpta olduğu belirtiliyor. Vale 
2014 yılı 1. çeyreğinde 2,4 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıklamıştı.

Son 6 yılın en düşük kazancını ilan eden Vale, bu kaybın sebebini 
demir cevheri fiyatındaki düşüşe ve Çin endüstrisinin azalan tale-
bine bağlıyor. 

Güney Amerika’nın petrol devi Venezuela, ülkenin altın 
rezervlerini nakit para karşılığında ABD merkezli finans şirketi 
Citigroup’a satma kararı aldı.
Dünyanın en büyük ispatlanmış petrol rezervine sahip ülkesi 
olan Venezuela, petrol fiyatlarındaki önemli düşüş ile birlikte 
nakit arayışı içerisine girdi. Nicolas Maduro’nun başkanlığını 
yürüttüğü Venezuela sosyalist hükümeti bu duruma çözüm 
olarak ülkenin 1,4 milyon ons miktarındaki altın rezervi ile 
Citigroup bünyesinde bulunan Citibank tarafından sağlana-

cak olan 1 milyar dolar nakit parayı kapsayan bir takas anlaş-
ması imzaladı.
İhracat gelirinin %95’ini petrolden sağlayan Venezuela, petrol 
fiyatlarındaki düşüş ile birlikte kendini bir çıkmaz içerisinde 
buldu. Venezuela böylelikle, altın rezervlerinin satışına yönele-
rek kısa vadede ekonomisini düzeltebilecek bir adım atmış oldu.
Venezuela sahip olduğu 368 tona yakın altın rezervi ile birlikte, 
bu alandaki dünya sıralamasında 16’ncılık pozisyonunu elinde 
bulunduruyor. 

Dünyanın en önemli çelik materyali üreticisi olan Vale, 50 adet 
dökme yük gemisi imalatı için Çinli gemicilik şirketleriyle pazar-
lığa oturdu. Dünyadaki en büyük dökme demir yük gemilerin-
den oluşan filosunu genişletmeyi hedefleyen Vale, alacağı yeni 
gemilerle vasıtasıyla ürettikleri malzemeleri Brezilya’dan Çin’e 
daha etkili bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyor.
Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük dökme 
yük gemisi siparişini verecek olan Vale, bu amaçla China Cosco 

Holdings, Shandong Shipping Corp, ICBC International Leasing 
Ltd. ve China Merchants Energy Shipping ile görüşmelerini 
sürdürüyor.
Belirli bir kapasitenin üstündeki gemilerin limanda kalmasını 
engelleyen kısıtlamalar yüzünden 2012 yılında gemilerini 
Çin’den demir aldırmak durumunda kalan Vale, Şubat ayında 
gerçekleşen kanun değişiklikleri ile birlikte tekrar Çin limanla-
rına yüksek tonajlı gemilerini sokabilecek. 

Hindistanlı milyarder Rajesh Mehta, Avustralya merkezli altın 
madeni şirketlerine ait hisseleri satın alarak, sıkışıklık içerisinde 
kalmış endüstrinin tekrar canlandırılması konusunda önemli bir 
rol oynamaya hazırlanıyor.
Melbourne’e yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Mehta, 
şirketlerinin başta madenler olmak üzere Avustralya’da 
700 milyon dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti. 
Avustralya’dan sürekli olarak altın ithalatı gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Mehta, artık ülkede kalıcı olmak istediklerini ve bu 
bağlamda Melbourne’de iştirak kurarak ülkedeki altın madeni 
hisselerini satın almayı hedeflediklerini açıkladı.
Mehta’nın şirketi olan ve hali hazırda Hindistan’ın en büyük 
mücevherat üreticisi konumundaki Rajesh Exports, belirlediği 
hedefi gerçekleştirdiği takdirde Kuzey Amerika ve Çin’in bu 
alandaki hegemonyasını yıkan ilk şirket olacak. 

Mayıs 2015
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Alamos Gold ile AuRico 
Gold’dan Ortaklık Anlaşması

Agnico Eagle Meksikalı 
Arama Şirketini Satın Aldı

Newmont Yeni Altın 
Madenini Kurmaya Hazırlanıyor

Potas Üreticisi 
Uralkali’ye 530 Milyon Dolar Kredi

Ülkemizde iştiraki Kuzey Biga ile madencilik 
faaliyetlerini sürdüren Kanadalı Alamos Gold 
ile Kanada ve Meksika’da altın arama ve 
üretme işlerini yürüten AuRico Gold, ortaklık 
anlaşması imzaladıklarını açıkladılar.
AuRico’nun Kanada’daki Young-Davidson 
madeni, Alamos’un Meksika’daki Mulatos 
madeni ve azınlık hissesine sahip oldukları 
British Columbia’daki üçüncü bir madenin 
operasyonlarını üstlenecek olan ortak 

şirketin imzalanan ortaklık bedeli ise 1,5 
milyar doları olarak belirlendi.
Yeni ortak şirketin sahip olduğu Young-
Davidson ve Mulatos madenlerinden 
2015 yılı içerisinde toplamda 375.000 ile 
425.000 ons arasında altın üretimi ger-
çekleştirilmesi beklenirken, bu maden-
lerin toplam altın üretimi potansiyelinin 
yıllık 700.000 onsa çıkarılması hedefleni-
yor. 

Dünyanın en önemli altın üreticilerinden 
Kanada merkezli Agnico Eagle Mines Ltd, 
Meksika’da arama faaliyetlerini sürdüren 
Soltoro şirketini satın aldığını duyurdu. 
Meksikalı şirketin hisselerinin tamamını 
31,6 milyon Kanada Doları karşılığında satın 
alan Agnico Eagle böylelikle, Meksika’nın 
Jalisco Eyaleti içerisinde sürdürülen El Rayo, 
El Tecolote, La Tortuga, San Pedro ve Quilla 

arama projelerinin de sahibi oldu.
Soltoro’nun sahip olduğu en önemli proje 
olan El Rayo projesi, Meksika’nın daha önce 
gümüş madenciliği yapılan bir bölgesinde 
bulunuyor. Bu saha geçtiğimiz yıl içerisinde, 
Agnico Eagle’ın 205 milyon Amerikan 
Doları karşılığında Cayden Resources’ı satın 
alınması ile elde edilen El Barqueno maden 
yatağının da bitişiğinde bulunuyor. 

Dünyanın önde gelen altın arama ve üretim 
şirketlerinden olan, ABD merkezli Newmont 
Mining, şirkete ait olan Long Canyon made-
ninin birinci aşamasının inşasına başlayaca-
ğını açıkladı. Birinci aşama çerçevesinde açık 
ocak madeni kurularak yığın liçi operasyonu 
uygulanacak. 8 yıl üretim ömrü biçilen 
madende yıllık 100.000–150.000 ons ara-

sında altın üretilmesi hedefleniyor.
Üretime ilk olarak 2017’nin ilk yarısında baş-
lamayı planlayan Newmont’un birinci aşama 
için yapacağı yatırım yaklaşık olarak 250–300 
milyon dolar olarak öngörülüyor.
2014 yılı altın üretimi rakamlarına göre 2. 
sırayı elde eden Newmont Mining’in piyasa 
değeri 11 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 

Dünyanın en büyük potas üreticisi 
olan Rusya merkezli Uralkali, ulusla-
rarası bankalar ile toplam değeri 530 
milyon doları bulan kredi anlaşması 
imzaladı. İçerisinde Çinli iki banka-
nın da (China Construction Bank ve 
Industrial Commercial Bank of China) 
dâhil olduğu sekiz uluslararası ban-

kadan alınacak olan kredinin, 800 
milyon dolara arttırılma opsiyonu da 
bulunuyor.
Çin’den Uralkali’ye yapılan ikinci önemli 
temas olma özelliğini taşıyan bu anlaş-
manın yanı sıra, 2013 yılında Uralkali 
hisselerinin %12,5 kadarı Çin devlet fonu 
tarafından alınmıştı. 
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Arama Projeleri Yeniden Canlanıyor mu?

Başkanı Ölü Olarak Bulunan Khan 
Resources ile Moğolistan Arasında Tansiyon Yükseliyor

“Kusursuz” 100 Karat Elmasın Satışı Gerçekleşti

SNL Metals & Mining tarafından yayımlanan ve Mart 
ayı madencilik faaliyetlerinin değerlendirildiği raporda, 
küresel anlamda  maden arama  çalışmalarının yeniden 
canlanmaya başladığına dair sinyaller alındığı aktarıldı. 
Yayımlanan rapora göre, bir önceki aya kıyasla emtia fiyat-
larındaki düşüşe ve maden endüstrisinin toplam piyasa 
değerinde kayba rağmen, SNL Metals & Mining's Pipeline 
Activity Index (PAI) uzun bir aradan sonra tekrar yükselişe 
geçti. Sektörün durumunu ifade etmeye yarayan bu indeks, 
maden sektörünün Mart ayı içerisinde 9,4 puan kazanarak 
58,4 puana ulaştığını gösteriyor.
PAI indeksini belirleyen dört ana bileşen bulunuyor. Bunlar, 
kayda değer  sondaj  sonuçları, birincil kaynak duyuruları, 
önemli proje finansmanları ve proje geliştirmelerindeki 
kilometre taşları. Mart ayında bu bileşenlerin ikisinde artış 
görünürken diğer ikisi düşüşe geçti.
Beklenmedik bir şekilde herhangi bir olumsuz kilometre taşının 
bulunmadığı Mart ayında, projelerdeki olumlu kilometre taşı 
sayısı 6’ya çıkarken, bu rakam Şubat ayında sadece 1’de kalmıştı. 
Aynı şekilde Şubat ayında 2,7 milyar dolar değerindeki taşınmaz 
kaynakların değeri Mart ayında 9,6 milyar dolara ulaştı.
Birincil kaynak duyuruları ise Şubat ayı rakamlarını 8’e katladı. 
2,7 milyar dolar olan birincil kaynaklar, Mart ayında 16,5 milyar 

dolara kadar artış gösterdi.
Ancak açıklanan  sondaj  sonuçları ve tamamlanan finansman 
sayıları Mart ayı boyunca düşük seyretti. SNL’in kayıtlarına göre 
geçtiğimiz ay içerisinde küçük ve orta büyüklükteki şirketler 
tarafından gerçekleştirilen 89 milyon dolar değerinde 18 proje 
finansmanı bulunurken, Şubat ayında bu rakam 642 milyon 
dolar değerinde 21 finansman şeklindeydi. 

Nisan ayı içerisinde Moğolistan’da ölü olarak bulunan Jim Doak’un 
yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, Kanadalı Khan Resources 
şirketi ile Moğolistan hükümeti arasındaki gerginlik devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda uluslararası mahkemelerce verilen karar 
neticesinde Moğolistan hükümetinin Khan Resources’a 100 
milyon dolar tazminat ödemesi kararı çıkmasına rağmen; 
Moğolistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 
Moğolistan’ın bu bedeli ödemeyeceğinin sinyali verildi.
Doak, ölü olarak bulunduğu Ulan Batur şehrine, Dornod 
Uranyum Projesi’nin 2009 yılında devlet tarafından kamulaştı-
rılması sebebiyle şirketinin alacağı tazminat ile ilgili pazarlıkları 

bitirmek amacıyla gitmişti.
Diğer taraftan Khan Resources, Perşembe günü Moğolistan 
hükümeti ile yaptığı uzun süreli pazarlıkta herhangi bir sonuç 
alamamıştı. Akabinde ise Doak’ın ölüm haberi şirket yetkilile-
rine bildirilmişti. Doak’ın ölüm sebebi ise bu hafta içerisinde 
yapılacak olan otopsi sonucunda öğrenilebilecek.
Khan Resources’ın öngördüğüne göre, şirketin 326 milyon dolar 
değerindeki lisansı Moğolistan tarafından iptal edilerek, Rusya 
merkezli ARMZ şirketine devredilmişti. Ancak mahkeme kararı 
ile birlikte ödenecek tazminat, tüm giderlerle beraber 100 mil-
yon dolar kadar düşürülmüştü. 

Güney Afrika’nın  De Beers  madeninden yaklaşık olarak 10 yıl 
önce çıkartılan elmas, New York’ta yapılan açık arttırma ile satıldı. 
“Kusursuz”, D renk ve zümrüt kesim elmasın satış bedeli ise sadece 
22 milyon dolarda kaldı.
Kesim öncesinde 200 karattan daha ağır olan elmasın 25 milyon 
doları aşkın bir bedelle satılması öngörülüyordu.
Tarihteki diğer önemli elmas satışları ise şu şekilde:
 • Pink Star Elması:  2013’te 83,2 milyon dolar bedelle satılan 
oval kesim ve 59,6 karat elmas, bilinen en büyük kusursuz 
pembe elmas olma özelliğini taşıyor.

 • The Prince Diamond:  2013 yılında 39,3 milyon dolar 
bedelle satılan pembe, yastık kesim ve 34,65 karat elmas, 
bundan 300 yıl önce Hindistan’ın Golconda madeninden 
çıkartılmıştı.   

 • Wittelsbach-Graff:  2008 yılında 23,4 milyon bedelle 
satılan mavi ve 31,06 karat elmasın geçmişi 17 yy.’a kadar 
dayanıyor.

 • Christies Perfect Pink:  2010 yılında 23,2 milyon dolar 
bedelle satılan zümrüt kesim ve 14,23 karat elmas, kendi 
sınıfının en pahalısı olma özelliğini taşıyor. 
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Çinli Demir-Çelik Firması, Afrika’nın 
2. En Büyük Demir Madenini Satın Aldı

Rio Tinto, 2015 Yılı 
Q1 Üretim Raporlarını Açıkladı 

Meksika’da Altın Madeni Soygunu

Manitoba Nikel Madeninde 
Çıkan Yangın Sonrası 
Mahsur Kalan 39 Madenci Kurtarıldı 

Çinli demir-çelik firması Shandong Iron 
and Steel Group, African Minerals’ın Sierra 
Leone’de bulunan Tonkolili demir cevheri 
madeninin %75 oranındaki hisselerini satın 
aldığını açıkladı.
Shandong böylelikle, maden hisselerinin 
tamamını ve ilgili altyapı şirketleri olan 
African Port ile Railway Services’i elde eder-
ken, son satın alma işleminin bedeli 170 

milyon dolar olarak açıklandı.
Şirket, bundan sonraki süreçte Tonkolili 
madeninin 2. yapım aşamasına 600 milyon 
dolar daha yatırım yaparak madenin yıllık üre-
timini 25 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.
Tonkolili madeni hâlihazırda Afrika’nın 2. en 
büyük demir madeni olma özelliğinin yanı 
sıra dünyanın da en büyük manyetit yatakla-
rından birine sahip olma özelliğini taşıyor. 

Alüminyum, demir, bakır, kömür ve 
elmas madenleri arama ve üretim faa-
liyetleri gösteren Rio Tinto, 2015 yılı Q1 
üretim raporlarını açıkladı.
Dünyanın en büyük 2. demir madeni üreti-
cisi konumunu elinde bulunduran şirketin 
2015 yılı birinci çeyreği demir cevheri üretim 
raporuna göre, çelik yapımında kullanılacak 
materyalin üretiminde önceki yılın birinci 
çeyreğine göre %12 oranında bir artış göz-
lemlenirken, toplam üretim miktarının 74,7 

milyon tona ulaştığı açıklandı.
Diğer taraftan, Rio Tinto’nun 2015 yılı 
birinci çeyreği kok kömürü üretimi geçen 
yılın aynı dönemine göre %10, 2014 yılı-
nın son çeyrveğine göre ise %22 artış 
göstererek 2 milyon tona ulaştı. Şirketin 
termal kömür üretimi ise 2014 yılının 
birinci çeyreğine göre %5 artış göstere-
rek 4,762 milyon tona ulaşırken, bu rakam 
2014 yılı son çeyreğine göre bir değişim 
göstermedi. 

Meksika’nın Sinaloa şehrinde bulunan ve 
Kanadalı McEwen Mining şirketine ait olan 
El Gallo altın madeninde, geçtiğimiz Salı 
günü silahlı soygun gerçekleşti.
Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık olarak 
7.000 ons altın içeren 900 kg altın konsant-
resi rafineriden çalınırken; çalınan altının 

bugünkü değeri 8 milyon doları geçiyor.
Bu tür durumlara karşı sigorta yaptırdık-
larını belirten şirket, poliçe yüklenicisi ile 
birlikte toplam kayıp üzerinde tespit çalış-
ması yaptıklarını ancak yüklenicinin yapılan 
anlaşma gereği, hesaplanan kaybın tama-
mını karşılamayacağını açıkladı. 

Kanada’nın Manitoba Eyaletinde bulunan 
ve Vale tarafından işletilen nikel madeninde, 
pazar günü çıkan yangın sonucunda 39 
madenci, maden içerisinde mahsur kalmıştı.
Yapılan kurtarma çalışmaları sonunda 
madencilerin tamamı, Pazartesi günü saat 
13:30 itibari ile güvenli bir şekilde yüzeye 

ulaştırılırken, madende mahsur kalan 
madenciler, maden içerisinde bulunan 
yaşam odalarına sığınarak kazadan zarar 
görmeden kurtulabildi.
Yangının çıkış sebebinin ise yer altı yükleyi-
cilerinin birisinde meydana gelen kıvılcım 
olduğu öne sürülüyor. 
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Avustralya’nın 2. En Büyük Enerji Şirketi 
2050 Yılına Kadar Kömür Santrallerini Kapatacak

Peru’dan 1,2 Milyar Dolar 
Değerindeki Maden Genişletmesine Onay

Codelco’dan 25 Milyar Dolarlık Yenileme Çalışması

Bank of America, Artık Kömüre Yatırım Yapmayacak

Avustralya’nın en önemli enerji şirketlerinden biri olan AGL 
Energy Ltd. 2050 yılına kadar tüm kömür termik santrallerini 
kapatacaklarını açıkladı. Şirket CEO’su Andy Vesey yaptığı 
açıklamada, Avustralya’da evlerin ısıtılmasında ve endüstriyel 
amaçlarda kullanılmak üzere üretilen toplam elektriğin 

%88’inin hali hazırda fosil yakıtlardan karşıladığını belirtti.
Oluşan sera gazı salınımı ve fosil yakıtların çevreye verdiği 
zararları gerekçe gösteren şirket, bundan sonra da karbon yaka-
layıcısı ve depolama tesisi olmayan herhangi bir kömür yakıtlı 
termik santral kurmayacaklarını duyurdu. 

Meksika merkezli Grupo Mexico şirketinin Peru’daki iştiraki olan 
Southern Copper’a ait olan Toquepala madeninde yapılması 
planlanan genişletme çalışmalarına Peru’dan onay geldi.
Peru’nun Tacna şehrinde bulunan ve halihazırda açık ocak yönte-
miyle faaliyet gösteren madende yapılacak 1,2 milyar dolar değerin-
deki genişletme çalışması ile birlikte madendeki bakır konsantratörü 

kapasitesinin günlük 60.000 tondan 120.000 tona çıkarılması hedef-
leniyor. Dünyanın 5. en büyük bakır madeni olan Toquepala’da bakı-
rın yanı sıra molibden, gümüş, altın ve çinko da üretiliyor.
Dünyanın 2. en büyük bakır ve gümüş üretimi yapılan ülkesi 
olan Peru, aynı zamanda önemli miktarda altın, çinko, kurşun 
ve diğer minerallere de ev sahipliği yapıyor. 

Dünyanın en büyük bakır üreticisi, Şili’li Codelco, eski madenlerin-
den yeniden kazanım elde etmek ve yüksek tenörlü yataklar üzerine 
arama yapmak amacıyla 25 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Önümüzdeki 5 yıl boyunca, her yıl için 5 milyar dolar yatırım 
yapılması planlanan ve tükenmek üzere olan madenlerin kapa-
siteleri arttırılarak, şirketin günümüzdeki seviyesinin üzerine 
çıkarılması hedefleniyor.
Şirketin geçtiğimiz yıl içerisinde 1,672 milyon ton üretim yaptı-
ğını belirten Codelco CEO’su Nelson Pizarro, bu rakamın 2018 
yılı içerisinde en az 1,6 milyon tona kadar düşebileceğini ve son-
rasında yıllık 1,7 milyon ton rakamına ulaşabileceklerini açıkladı.
Pizarro ayrıca, dünyanın en büyük yer altı madeni olan 
El-Teniente madeninde, planlanan programın 38 ay gerisinde 
kaldıklarını da söyledi. 

ABD’nin ve dünyanın en önemli bankalarından biri olan Bank 
of America, kömür madeni projelerine yönelik yatırımlarını 
kesme kararı verirken, kararın gerekçesini sektörün “yüksek 
riskli” olmasına dayandırdı.
Günümüzde sürdürülebilir enerjiye yönelik yatırımlarının, 
kömür projelerine yaptıkları yatırımların yaklaşık üç katı oldu-
ğunu belirten Bank of America Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Yöneticisi Andrew Plepler, düşük emisyonlu projelere yapılan 
yatırımları daha da hızlandıracaklarını açıkladı.
Dünya Kömür Birliği (WCA) tarafından açıklanan rakamlara göre, 
dünyanın toplam enerji ihtiyacının %30’u ve toplam elektrik ihti-
yacının %40’ı kömürden karşılanırken, dünyanın en büyük kömür 
tüketicisi unvanını Çin elinde bulunduruyor. 
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Lastik Patlamalarına Çözüm
Niteliğindeki TyrFil, FKK Tarafından Tanıtıldı

Mayıs ayında İzmir’de gerçekleştirilen MINEX 
Madencilik Fuarına katılan FKK Güney Oto Lastik 
AŞ, fuarda kendi ürünlerinin yanı sıra temsilcili-
ğini yürüttüğü firmaların ve ürünlerin tanıtımla-
rına da yer verdi. FKK’nın Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu 7 ülkede satışa sunduğu TyrFil ve 
Arnco Pathway ile yapılan ortaklık hakkında, FKK 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Altuncu 
ve Arnco Pathway Uluslararası Satış Departmanı 
Direktörü Fernando Bedos’tan bilgiler edindik. 
1957 yılında Samsun’da kauçuk ve metal oto-
motiv parçaları üretmek üzerine kurulan FKK, 
günümüzde üç üretim merkezinde otomotiv, 
maden, tekstil, inşaat, petrol ve iş makinala-
rından oluşan toplam altı sektöre SMR, NBR, 
EPDM, Polyamid, Polyurethane, Vulkollan® 
ve diğer elastomerlerden 3000'i aşkın mamul 
çeşidi üreten bir şirket.
Diğer taraftan Arnco Pathway ise lastik patla-
malarına çözüm sunmak amacıyla geliştirdik-
leri çeşitli ürünlerle 40 yılı aşkın süredir dünya çapında faaliyet 
gösteriyor. 
Madencilik Türkiye dergisine ilk olarak TyrFil ürünü hakkında 
bilgi veren Bedos, TyrFil’in, polimer ve katalizör bileşenlerden 
oluşan, patentli likit poliüretan ürünleri olduğunu belirtirken 
ürünün, lastiklerin içerisine enjekte edildikten sonraki 24 saat 
içerisinde kimyasal reaksiyonlar ile birlikte elastik formunu 
aldığını aktardı. Bedos; “Böylelikle lastik tekerlerin içerisinde 
hiç hava kalmaz ve lastik patlamasının önüne geçilmiş olur. 
Ürün çoğunlukla madencilik, inşaat, havaalanı, spor ve askeri 
alanlarda kullanılmaktadır. Şu an 65 ülkede aktif olarak çalışı-
yoruz ve Türkiye’deki partnerimiz 
olan FKK ile işbirliği yapmaktan çok 
memnunuz.” şeklinde açıklamada 
bulundu. 
Ortak çalışmalara başlamadan da 
önce FKK’nın TyrFil hakkında bilgi 
sahibi olduğunu ve İngiltere’de 
bulunan eski kardeş şirketlerinden 
ürün tedarik ettiklerini söyleyen 
Bedos, Arnco Pathway’in ulusla-
rarası alanda genişleme politika-
sına uygun olacak şekilde FKK ile 
çalışmayı tercih ettiklerini ve bu 
karardan çok memnun olduklarını 
belirtti. 
Altuncu ise konuyla ilgili olarak, 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 7 
ülke pazarında faaliyet göstermek 
amacıyla Arnco ile ortaklık çalışması 
yürütmeye başladıklarını ve başta 

çelik, madencilik ve havacılık olmak üzere çeşitli sektörlere 
TyrFil satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 
Bedos fuar ile ilgili görüşlerini ise şu şekilde belirtti: “Fuar, 
ürünümüzü tanıtabilmemiz ve OEM’lerin gözünün açılması 
açısından çok önemli bir fırsat oldu. Diğer şirketler, müşteriler 
ve ürün tedarikçileri ile tanışabildiğimiz bu fuar sayesinde eşsiz 
fırsatlar yakalayabiliyoruz.”
Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgiye şirketlerin web sitele-
rinden ulaşılabilmektedir. 

www.tyrfil.com / www.fkk.com.tr 
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Atlas Copco’da, 28 Nisan 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
Uluslararası Çalışma Örgütü 
öncülüğünde gerçekleştirilen 
bir kampanya olan “Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Günü”; iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünü 
geliştirmek, sağlıklı ve güvenli 
işyerleri oluşturma konusunda 
bilinç arttırmak ve yıl boyunca 
bu amaca yönelik birtakım 
faaliyetler yürütülmesini teşvik 
etmek amacıyla 2001 yılından 
bu yana her yıl 28 Nisan’da 
uluslararası düzeyde kutlanıyor.
Ölümcül ve geri dönülmez 
sonuçlara yol açan iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını azalt-
maya yönelik tüm çabalara 
rağmen, çalışanların hayatlarına mal olan kazalar ve hastalıklar, 
iş yaşamında, dünya çapında hala oldukça yaygın. Ancak Atlas 
Copco daima; bu kazaların kontrol edildiklerinde önlenebilir 
olduğunu savunan ve bu bilinçle çalışan bir şirket durumunda.
180’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve faaliyet gösterdiği 
her pazarda sorumluluk sahibi bir tüzel kişi olmak için çalışan, 
çevresel ve sosyal sorumluluğu bütün işletme sürecine ve iş 
görevlerine dahil eden Atlas Copco’nun dünya çapındaki 
operasyonlarında eş zamanlı olarak kutlanan 28 Nisan Dünya 
İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde düzenlenen aktiviteler; 
koruyucu-önleyici sağlık ve güvenlik kültürünü oluşturmak ve 
sürdürmeyi, iş kazaları ile meslek hastalıklarından korunmayı 
vurgulayan çalışmalar yapmayı içerdi.
Atlas Copco Türkiye de, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde 
Tuzla’daki ofisinde çeşitli aktiviteler düzenleyerek; çalışanlarında 
güvenlik duyarlılığını artırmayı ve yıllar içinde şirket kültürüne de 
yerleşmiş olarak her fırsatta vurgulanan “her zaman, her yerde; 
önce güvenlik” bilincini bir kez daha hatırlatmayı hedefledi. 

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlamaları 
çerçevesinde;
 • Atlas Copco Tuzla ofisinde bir güvenlik tüneli yaptırılarak, 
tüm çalışanlara ve ofis/atölye ziyaretçilerine bir gün değil, 
her gün “önce güvenlik” kavramını yerleştirmek amaçlandı. 

 • Tuzla Hilmi Sonay İlkokulu ziyaret edilerek, öğrencilerle 
bir araya gelindi, okula güvenlik ile ilgili görseller asılarak, 
öğrencilere sağlık ve güvenlik ile ilgili bilgiler aktarıldı. 

 • Atlas Copco çalışanlarına İlkyardım eğitimi verildi ve 
çalışanlar arasında düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği” 
konulu fotoğraf yarışmasının birincisi, ilkyardım eğitimi 
sonrası açıklanarak ödüllendirildi.

 • Çevreye ve topluma duyarlılığı her zaman ön planda tutan, 
dünyanın çevreye en duyarlı ve sürdürülebilir şirketleri ara-
sında yer alan Atlas Copco; İş Sağlığı güvenliği hedef ve aksi-
yonlarını yine sıfır kaza ve sürekli eğitim olarak belirledi.  

www.atlascopco.com



1 Haziran 201534

TSM Global, Ankara Bölge Müdürlüğü 
Tesislerinin Açılışını Gerçekleştirdi
TSM Global Turkey Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 3.500 
m2 kapalı alana sahip satış, servis, yedek parça, show-room ve 
eğitim merkezinden oluşan yeni “Ankara Bölge Müdürlüğü” 
tesislerini düzenlenen törenle açtı. Açılış töreni Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın konuşmasıyla başladı. Yaşar, 
TSM Global’in yapmış olduğu bu önemli yatırımın öneminin 
altını çizerken bu yatırımla birlikte bölgenin de gelişmesine 
katkı sağlandığını hatırlatarak TSM Global’in başarılarının 
devamını diledi.
Törende hazır bulunan SUMITOMO Ekskavatörleri Genel 
Müdürü Akira Kato yaptığı konuşmada kökleri 16. yüzyıla daya-
nan Sumitomo’nun 1963 yılından bu yana ekskavatör ürettiğini 
belirterek tüm dünyada çevreci, verimli ve güçlü Sumitomo 
ekskavatörlerinin kullanıldığını ifade etti. Kato konuşmasında 
Sumitomo’nun 2014 yılında aldığı stratejik karar ile Türkiye’yi 
çevre ülkeler için merkez üssü seçtiğini belirtti. 
Törende konuşan TSM Global’in CEO’su Taner Sönmezer 
dünyanın önde gelen markalarını bir araya toplayarak büyük 
bir bölgesel güç olduklarını ve çok kısa sürede Türkiye 

yapılanmasını tamamladıklarının altını çizdi. “Bizler açısından 
çok önemli bir konumda olan ve sektörün kalbinin attığı 
Başkent Ankara’da böylesine önemli satış, servis, yedek parça, 
eğitim ve show-room’dan oluşan tesisimizi çok kısa sürede 
sizlerin hizmetine açıyor olmak bizler için çok mutluluk verici 
bir duygudur” diye konuşan Sönmezer, amaçlarının müşterile-
rine en iyi, hızlı ve kaliteli çözümleri 7/24 mantığı ile kesintisiz 
sunmak olduğunu söyledi. 

www.tsmglobal.com.tr

Barkom Grup, MINEX 2015
Fuarında Ziyaretçileriyle Buluştu
Barkom Grup Sondaj Makine ve Ekipmanları, 14-16 Mayıs 
2015 tarihleri arasında gerçekleşen MINEX Madencilik, 
Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 2015 Fuarı’nda, geniş ürün 
yelpazesi ve müşteri memnuniyetini esas alan çalışmala-
rıyla yine en dikkat çeken firmalar arasında yerini almayı 
başardı. Fuar alanında 15 kişilik uzman kadrosuyla hizmet 
veren Barkom Grup, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
Ziyaretçiler hem Barkom’un profesyonel ekibi hem de 
şirketin distribütörlüğünü yaptığı firmaların uzman tem-
silcileriyle buluşarak, destek ve tavsiyelerden faydalanma 
imkânı buldu. 
Barkom’un distribütörlüğünü yaptığı AMC, GEOSIGHT, 
FORDIA, HANJIN, RANA, FAMBITION ve REFLEX firmalarının temsil-
cileri ziyaretçilerle birebir görüşerek, ziyaretçilerin sorularını yanıtla-
yıp, problemlerine çözüm bulmaya yardımcı oldu. 
Sondaj kimyasalları konusunda en iyilerden olan Amc Mud 
Company, ziyaretçilere yeni kimyasal karışımlarını fuar alanında 
görsel olarak sundu. Fuarda dikkat çeken ürünlerden bir diğeri 
ise Geosight Inc. tarafından geliştirilen boşluk izleme sistemi oldu. 
Barkom’un distribütörlüğünü yaptığı Hanjin D&B sondaj makina-
larının temsilcileri de makine ile ilgili uygulamalı tanıtımlar yapa-
rak ziyaretçilerin ilgisini toplamayı başardı. Bunların yanı sıra en 
dayanıklı matkaplar arasında gösterilen Fordia ve kolay kullanımı 
sayesinde kendini ispatlamış olan kuyu ölçüm cihazları ile müşte-
rilere hizmet ve kalite sunan Reflex‘in ürünleri tanıtıldı. Barkom’un 
yeni distribütörlük anlaşması imzaladığı RANA, madenlerde 

hayati önem taşıyan yaşam odaları ve diğer güvenlik ekipmanları 
ile bilgiyi müşterilerle detaylı olarak paylaştı. 
Fuarda en çok ilgi gören ürün ise şüphesiz, BULLDRILL BDU400 Yeraltı 
Sondaj Makinesi oldu. Yeniliklerine hız kesmeden devam eden Barkom 
Grup, kendi patentli markası olan BULDRILL BDU400 Yeraltı Sondaj 
Makinesi’ni müşterileriyle buluşturdu. Müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda üretilen bu ürün, kolay kullanımı ve yeniliklerle dolu 
olan özellikleri ile ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 
Barkom Grup, 2015 yılında düzenlenen bu fuarla, 2016 yılında 
yapılacak yenilikleri de ziyaretçileriyle paylaşma fırsatı buldu. 
Şirket 2016 yılında da, müşterilerini sahada ziyaret ederek, en 
kaliteli ürün ve hizmetlerini sağlayacağını ziyaretçilerine garanti 
etti. 

www.barkomltd.com
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Metso Türkiye, Karadeniz Teknik ve 
Çukurova Üniversitelerinde Öğrencilerle Buluştu
Her yıl üniversitelerde öğrencilere yönelik seminerler 
düzenleyen Metso Türkiye, bu yılki Maden İşletmelerinde 
Proses Ekipmanları Seminerlerine Karadeniz Teknik (KTÜ) 
ve Çukurova Üniversiteleri’nde başladı. Önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da etkinlikler Madencilik Türkiye dergisi 
işbirliği ile gerçekleşti.
KTÜ’deki açılış konuşmasını yapan Maden Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Yılmaz maden mühendislerinin, 
sektörün her alanında aktif olarak iş fırsatı bulduğunu belirtti 
ve Metso firmasına böyle bir seminer düzenlediği için teşekkür 
etti.
Aynı şekilde Çukurova Üniversitesi’nde açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Mahmut Kılıç da gerçekleştirilen seminer için Metso 
yetkililerine ve Madencilik Türkiye dergisi ekibine teşekkürle-
rini sundu. 
İki üniversitede de benzer içeriğe sahip olan seminerlerin 
açılış konuşmalarının ardından Metso Türkiye Genel Müdürü 
Güray Kır, Metso’nun tanıtımını yaptığı sunumda şirketin 
Maden - Servis - Akış Kontrolü gibi 3 ana iş koluna sahip oldu-
ğunu belirtti. Firmanın gelirlerinin %73 ila 75’inin madencilik 
ve agrega sektöründen geldiğini, Avrupa pazarının Metso net 
siparişlerinin %29’unu oluşturduğunu söyleyen Kır, iş sağlığı 
ve güvenliğine verilen önemin altını çizerek, her toplantıda 
ilk bahsedilen konunun iş sağlığı ve güvenliği olduğunu 
aktardı. Bunun yanında enerji verimliliğinin de Metso’nun 
en önem verdiği konulardan biri olduğunu belirterek, dünya 
enerji kullanımının %3’ünün kırma - eleme - öğütme için kul-
lanıldığına dikkat çekti.
Daha sonra teknik içeriklerle devam eden seminerlerde 
Metso Türkiye Maden Bölümü Satış Müdürü Murat Us, 
kırıcılar üzerine yaptığı sunumda özel sektör uygulamala-
rını ve tecrübelerini öğrenciler ve dinleyiciler ile paylaştı. 
Metso Türkiye Proses Teknolojileri ve İnovasyon Bölümü 
Müdürü Dr. Birol Sönmez de enerji verimli öğütme tekno-
lojileri kapsamında öğütme konusunu anlatırken, değir-
menlerin farklılıkları ve kullanıldığı durumlar konusunda 
da bilgiler verdi.

Daha sonra, Akış Kontrolü Bölümü Satış Mühendisleri Umut 
Güney Kırdı ve Eyhem Berk Türkoğlu pompa endüstrisinin 
madencilikteki öneminden bahsettikleri sunumda, pompa 
tercihlerinde dikkat edilmesi gereken püf noktalarını üze-
rinde durdu. Maden Bölümü Satış Mühendisi Mert Katkay’ın 
sunumu ise manyetik separatörler ve flotasyon konularını 
kapsıyordu.
Sunumlar, Murat Us’un susuzlandırma ve filtrasyon konuların-
daki bol video ve görsel içeren sunumu sonrası, tane boyuna 
göre karşılaştırmalı maliyet grafiği üzerine yapılan tartışmalarla 
son buldu. 
Etkinlik sonunda KTÜ tarafından Metso ve Madencilik Türkiye 
dergisine teşekkür edilirken, öğrenciler ve öğretim görevlileri 
sunumların içeriğinden ve sunumlardan duydukları memnuni-
yeti dile getirdiler.
Çukurova Üniversitesinde de seminere katılım ve ilgi yoğun olur-
ken, semineri takip eden öğretim görevlileri ve öğrenciler Metso 
yetkililerine merak ettikleri soruları yöneltme şansı yakaladılar. 
Metso, üniversitelerdeki etkinliklerine yine Madencilik Türkiye 
işbirliği ile Eylül - Ekim ve Kasım aylarında da devam etmeyi 
hedefliyor. Metso Türkiye Genel Müdürü Güray Kır bu tür 
etkinliklerle özellikle kaynak bulmakta zorlanan ve üniversi-
tedeyken özel sektörü tanıma şansı olamayan öğrencilerin 
bilgilendirilmesi, üniversite - özel sektör arasındaki bağların 
kuvvetlendirilmesi ve üniversitelerin bulunduğu bölgelerdeki 
madencilere ulaşabilmek adına büyük önem verdiklerini 
belirtti. 

www.metso.com

Etkinlikler sırasında bizlere bölümlerinin imkanlarını sunan ve 
desteklerini esirgemeyen KTÜ Maden Mühendisliği Bölümüne 
ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Yazıcıya, Çukurova Maden Mühendisliği 
Bölümüne ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç’a 
teşekkürlerimizi sunarız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi
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Enerji Bakanlığı, ISSA ve ISSA Mining ile
Madencilik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ISSA (International 
Social Security Association- Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Derneği) ve ISSA Mining (ISSA’nın Maden Sektöründe Önleyici 
Tedbirler Üzerine Uluslararası Bölümü) arasında madencilik ala-
nında bir mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu. Madencilik 
Türkiye dergisi tarafından Bakanlık yetkililerinden edinilen 
bilgilere göre; imzalanan anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nde 
madencilik sektöründe çalışan işçilerin, uzmanların ve yöneti-
cilerin yararına olacak şekilde, yakından ve güvenilir işbirliği 
kurulması, madencilik sektörünün geliştirilmesi ve böylelikle 
madencilik faaliyetleri için ekonomik yarar sağlanması hedef-
leniyor. Yani bundan sonraki süreçte, deneyim alışverişi ve 
madencilik alanındaki en iyi uygulamaların benimsenmesi ile 
sektörün bir adım öteye taşınmasına çaba sarf edilecek.
Anlaşma ile “Vizyon Sıfır Stratejisi” ve “ISSA Madencilik’in Yedi 
Altın Kuralı”nın uygulanarak ve uygulanması teşvik edilerek; 
maden yangınlarının ve patlamalarının önlenmesi, havalandırma, 

kurtarma operasyonları, destek tasarımı ve maden tasarımı konu-
larına özel bir önem vererek; mesleki eğitimler organize edilerek, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde madencilik sektörünün geliştirilmesi ve 
yöneticilerin, uzmanların ve yetkililerin kapasitesinin artırılması 
konuları, diğer hedefler arasında yer alıyor. 
Anlaşma kapsamındaki işbirliği konuları ise aşağıdaki şekilde 
sıralanıyor;

 • İşveren ve yöneticilerin sorumlulukları ve liderliği,
 • Madencilikte risk değerlendirme,
 • Güvenlik mühendis ve uzmanları için eğitim konseptleri,
 • Acil müdahale ve maden kurtarma stratejileri,
 • Yangın ve patlamayı önleme,
 • Patlamaya karşı güvenli elektrik tesisatları gereksinimleri,
 • Havalandırma yönetimi ve teknolojisi,
 • Güvenli patlatma teknolojisi,
 • Yöneticiler ve madenciler için eğitim kavramları,
 • Madencilikte sağlık riskleri ve    

 bunlardan korunma,
 • Güvenli madencilik teknolojileri,
 • Kişisel koruyucu ekipman (KKE),
 • Madencilik projelerinin hazır    

 lanması, kontrolü ve denetimi,
 • Toz söndürme teknikleri,
 • Metan drenaj ve yöntemleri,
 • Uzaktan gaz izleme merkez    

 leri ve erken uyarı sistemleri.
ETKB ve ISSA Madencilik, bu işbirliği konularını; teknik 
bilgi değişimi, uzman değişimi, eğitim, danışmanlık, 
seminer/çalıştay veya madencilik alanında karşılıklı ilgi 
uyandıran konularda araştırma programları yoluyla 
gerçekleştirmek niyetinde. ETKB ve ISSA Madencilik, 
madencilik alanında yayın, malzeme ve teknoloji alışve-
rişi yapmayı da hedefliyor. 

Etkinlik Değerlendirmeleri
www.madencilik-turkiye.com
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TUNRA Bulk Solids, 2. Yığın Malzeme Taşıma 
ve Depolama Ekipmanları Semineri İzmir’de Düzenlendi
Tunra Bulk Solids, Türkiye’de ikinci yılını doldurmaya yaklaşır-
ken, “2. Yığın Malzeme Sistemleri Tasarımı ve Sorun Giderimi 
Semineri”ni 13 Mayıs 2015’te, Minex Fuarı’nın hemen önce-
sinde İzmir’de düzenledi. 
Seminerde konuşmacı olarak, yığın malzeme endüstrisinde 
dünya çapında söz sahibi olan TUNRA Bulk Solids Direktörü 
Prof. Mark Jones ve onunla birlikte Türkiye Sorumlusu Kerim 
Türkdoğan hazır bulundu.  Madencilik, çimento, seramik, demir-
çelik, tahıl, lojistik endüstrilerinden pek çok şirketin temsilcileri-
nin katıldığı seminer taraflar için oldukça verimli geçti. 
Seminerde işlenen konu başlıkları yığın malzeme teorisi, mal-
zemelerin (cevher, tahıl vb.) akış özelliklerinin tespiti, ve bu 
özelliklere göre silo, stok sahası, şut tasarımları, besleyici seçim 
kriterleri gibi geniş bir alanı kapsadı. Bunların yanı sıra firmanın 
altını çizmek istediği diğer bir konu; yapılacak her tasarımın 
taşınacak/depolanacak malzemeye ve proses koşullarına özel 
olduğunu ve her bir tasarımın yeni bir Ar-Ge çalışması olarak 
yapıldığı noktasıydı.
Soru cevap bölümünde katılımcılar tesislerinde, ekipman tasa-
rımlarında karşılaştıkları sorunları Tunra yetkililerine aktarırken 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunma imkanı yaşadılar. 
Yığın malzeme endüstrisinde 40 yıllık bir tecrübeye sahip olan 
TUNRA Bulk Solids, çeşitli ülkelerde düzenlediği seminerler 
ile bu birikimleri tasarımcılara ve saha mühendislerine akta-
rıyor. Kendisini, bildiklerini saklayan değil paylaşan bir firma 
olarak tanımlayan TUNRA Bulk Solids, özellikle Türkiye gibi 
yığın malzeme sistemlerinin (silo, stok sahası, transfer şutları, 

besleyiciler vb.) tasarımına yeterli önemi göstermemiş olarak 
görülen pazarlarda, sektörün bilgi birikimini artırarak; tıkan-
mayan verimli çalışan sistemlerin tasarlanabileceğini göster-
mek istiyor. 
TUNRA Bulk Solids, madencilik gibi konvansiyonel bir endüst-
riye tamamıyla yeni bir konsept ile giriş yapıyor ve sektördeki 
boşluğu sektörü de geliştirerek doldurmaya çalışıyor. 

www.bulksolids.com.au/tr/

MJD Akademi Seminerleri: Jeometalurji
MJD (Maden Jeologları Derneği) Akademi 2015 Kış Seminerleri 
serisinin dördüncüsü 18 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirildi. 
“Jeometalurji” başlığı altında gerçekleştirilen seminerde, 
“Entegre Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme”, “Bakır Porfiri 
Tip Cevherleşmede Jeometalurjik Modelleme: Highland 
Valley Bakır Madeni Örneği / Kanada”, Madencilik Alanında 
Yeni Teknolojiler: Otomatik Loglama Cihazı” ve “3 Boyutlu 
Tomografik Mineralojik Analizler: Los Bronces Bakır Madeni 
Örneği / Şili” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Maden Yüksek 
Mühendisi ve Jeoloji Mühendisi Dr. Barış G. Yıldırım tarafından 
verilen seminer; konuşmacının konuya olan hâkimiyeti ve 
etkili sunumu ile ilgiyle takip edildi.
Jeometalurjinin tanımı ile başlayan seminerde, dünyanın en 
büyük maden firmalarının yaptığı uygulamalar üzerinden 
örnekler verilirken entegre edilmiş cevher hazırlama ve zen-
ginleştirme sistemleri üzerinde duruldu. 
Madencilik sektöründe yeni teknolojik uygulamalar arasında 
yer alan ‘Otomatik Loglama Cihazı ve 3 Boyutlu Mineralojik 
Uygulamalar’ sunumu ise katılımcıların oldukça dikkatini çekti.  
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Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı, 
Tüm Tarafların Katılımıyla Afyon'da Değerlendirildi
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı, T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi Birliği, İstanbul Maden ihracatçıları Birliği ve Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı işbirliğiyle, Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı başkanlığında, 1-4 Mayıs 2015 
tarihleri arasında Afyon'da değerlendirildi. Madencilik sek-
törünün tüm paydaşlarının katılım sağladığı ve madencilik 
faaliyetlerinin önümüzdeki dönemdeki uygulama şeklini 
düzenleyecek olan Yönetmelik ile ilgili toplantıda paylaşılan 
görüşlerle, taslağa şekil verilmeye çalışılacak.
Madencilik Türkiye dergisinin de iştirak ettiği toplantıya aşağı-
daki sektörel organizasyonlar katılım sağladı 

 • Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği

 • Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

 • İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

 • Türkiye Madenciler Derneği

 • Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği

 • Ege Maden İhracatçıları Birliği

 • Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

 • Agrega Üreticileri Birliği Derneği

 • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

 • Maden Jeologları Derneği

 • Madenciler Dayanışma Derneği

 • Kireç Sanayicileri Derneği

 • Ege Bölgesi Madenciler Derneği

 • Altın Madencileri Derneği

 • Kömür Üreticileri Derneği

 • TOBB Madencilik Meclisi

 • Türkiye Maden İş Sendikası

 • Jeoloji Mühendisleri Odası

 • Maden Mühendisleri Odası

 • Jeofizik Mühendisleri Odası

Gerçekleştirilen değerlendirme 
toplantısıyla ilgili olarak dergimizle 
görüşlerini paylaşan Müsteşar 
Yardımcısı Nevzat Kavaklı; “Bu 
toplantıyı düzenlememizdeki temel 
yaklaşım; uygulanabilir, sektörün 
ihtiyaçlarına cevap verecek, katı-
lımcı bir anlayışı yakalayarak, tüm 
sektörün katılımıyla bir yönetmelik 
hazırlamak. Geçmişte yönetmelikler, 
ikincil mevzuatlar çoğunlukla idare 
tarafından hazırlanmış, daha sonra 
ilgili sektörler buna tabi tutulmuştur. 
Tabi böyle bir bakış açısı, uygula-
mada çeşitli sorunları da berabe-
rinde getirmiştir. Bunun etkilerini 
halen gözlemleyebiliyoruz. Bundan 

kaçınmak için, daha hazırlık aşamasında, farklı bir konsept 
olarak, sektörle beraber çalışmalar yürüttük. Bu hazırlıklar 
yaklaşık 1,5 ay sürdü. Şimdi sektörün tamamının katılımıyla 
bu hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Önceki hazırlıklarda gözden 
kaçan, akla gelmeyen, atlanan hususları burada tespit etmeye 
çalışıyoruz. Böylece sürekli kendini yenileyen, gözden geçirilen 
bir metodoloji ile bu yönetmeliği tamamlamayı arzu ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.
Sektör genelinden Devlet, özel sektör, STK’lar olmak üzere yak-
laşık 130 kişilik bir katılımın söz konusu olduğu bilgisini veren 
Kavaklı; “Her kesim kıymetli görüşlerini paylaşıyor. Bu görüşlerin 
sentezini hep birlikte yapacağız. Süreç bittikten sonra, yani tas-
lağı Başbakanlığa gönderebileceğimiz noktada, hazırlığı biten 
bölümleri, mevzuat hazırlama prensipleri kapsamında, yeniden 
aynı paydaş gruplara resmi yollarla göndereceğiz ve onlardan 
son bir kez daha geri bildirimleri alacağız. Geri dönüşler üzerinde 
çalıştıktan sonra Bakanımız ve müsteşarımıza da tanıtım yaptık-
tan ve tavsiye/talimatlarını aldıktan sonra yayınlanmak üzere 
başbakanlığa göndereceğiz. Yol haritamız bu şekildedir.” dedi.
Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili olarak sektör organizasyon-
larının bir bölümü tarafından, Madencilik Türkiye dergisi ile 
paylaşılan görüşler aşağıda yer almaktadır.

M. Ümit Akdur - Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 
Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı
Genel olarak çok faydalı olduğuna inandığım toplantıda, oluş-
turulan her bir komisyon tarafından ayrı ayrı hazırlanan taslak 
görüşler, her madde teker teker ele alınarak tartışmaya açıldı. 
Maddeler hakkında görüş ve önerilerde bulunuldu. Birliğimizin 
Afyon toplantısı ile ilgili değerlendirmeleri aşağıdaki şekildedir: 
Sektör temsilcileri, arama faaliyet döneminde aramalara ilişkin 
yapılan harcamaların belge ve faturaları yerine, aramalara 
ilişkin yapılan harcamaların bir listesinin verilmesinin yeterli 
olacağını ifade etmiştir. 



Çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçek-
leştirmek üzere ruhsat sahibinden alınan 
bedelin ruhsat sahibi lehine nemalandırıl-
masının önemi dile getirildi.
Devlet hakkının belirlenmesinde ocaktaki üre-
tim giderleri dikkate alınmayacağı ancak ocak-
tan çıkarılan tüvenan cevherin bir prosesten 
geçirildikten sonra satışının gerçekleştirilmesi 
halinde ocak başı satış fiyatının oluşturulma-
sında; madenin ilk satışının yapıldığı aşamaya 
kadar oluşan nakliye, zenginleştirme, ve varsa 
farklı prosese ait kullanılan tesis ekipmanların 
amortisman ve genel yönetim giderleri vb 
tüm giderlerin esas alınması hususunda görüş 
birliğine varıldı.
Ruhsatların aynı kişiye ait olması ve aynı 
tesisi beslemesi şartıyla birbirine 50 km 
çapındaki mesafe içindeki 5 sahaya tek 
bir daimi nezaretçinin bakmasının uygun 
olacağı ifade edildi.
II-b ve IV. Grup madenler hariç olmak üzere 
Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamında 
ihaleye açılan ve ihalesine başvuru yapılma-
yan sahaların yeniden ihaleye açılması, iha-
leye açılan ve ihale için başvuru yapılmayan 
II-b ve IV. Grup sahaların ihale gününü takip 
eden ilk iş gününde aramalara açık hale 
getirilmesi önerildi.
Bunların dışında genel beklentilerimiz ise 
şu şekildedir: 
Madencilikle ilgili genel esaslar ve çerçe-
veler, hak alma ve hak vermeler, ruhsat 
iptallerinin şartları Kanun’la belirlenmiştir. 
Maden kanunda yazılı maddelerinin farklı 
yorumlanmasını ve farklı uygulanmasının 
ortadan kaldırılması için yönetmelikler çok 
önemli bir işleve sahiptir. Kanunun nasıl 
uygulanacağı konusunda devleti temsil 
edenlerin, ruhsat sahiplerinin ve sektör-
deki aktörlerin net olmaları gerekmektedir.
Uygulamada birlik, beraberlik, eşitlik ve 
hakkaniyetin sağlanabilmesi için ruhsat 
sahiplerinin kanun ve yönetmeliklerden 
doğan hak ve sorumluluklarının ne oldu-
ğunu çok iyi bilmeleri ve vecibelerini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. Kanun ve 
yönetmeliklerde yazılanları yeterince bil-
medikleri için mevzuata aykırı faaliyetlerde 
bulunulmasının sorumlulukları ve bedel-
leri bazen çok ağır olmaktadır. Bu nedenle 
ruhsat sahiplerinin madencilik mevzuatını 
yakından takip etmeleri ve faaliyetlerini 
mevzuat çerçevesinde yürütmeleri kendi 
haklarını ve vecibelerini çok iyi bilmeleri 
kendilerinin yararına olacaktır. Bilmeden 
yapılan yanlışlıkların telafisi çoğu zaman 

mümkün olmamaktadır. Telafisi ancak 
yeni bir kanun veya yönetmelik değişikliği 
ile olabilecek durumlara düşmemek için 
ruhsat sahiplerinin mevzuat konusunda 
profesyonel destek almaları önem arz 
etmektedir.
Yönetmelik gereği daimi nezaretçi olmadan 
15 günden fazla bir madenin işletilmesi 
mümkün olmayacak ve daimi nezaretçi 
istihdam edilene kadar işletme kapanacaktır. 
Ancak ülkemizin coğrafik koşulları gereği bazı 
yerlerde daimi nezaretçi olarak çalışacak bir 
maden mühendisinin bulunamaması duru-
munda işletmenin kapanması çok ağır bir 
cezai yaptırım olacaktır. Böylesi bir durumda 
MİGEM’in bir çözüm üretmesi gerekmektedir.
MİGEM’in verilerine göre halen yüz binden 
fazla ihale edilecek ruhsat bulunmaktadır. 
Bunun nedeni herhangi bir nedenle iptal 
edilmiş veya düşmüş ruhsatların ihaleye çık-
mış olmasına ve herhangi bir başvuru yapıl-
mayan sahaların mütemadiyen ihalelik saha 
olarak havuzda bekletilmesinden kaynak-
lanmaktadır. İhaleye çıkarıldıktan sonra her-
hangi bir başvuru yapılmayan sahalar doğru-
dan aramalara açılmaz ise yakın bir gelecekte 
bütün sahalar ihale ile alınacaktır. Zira çok 
kısa bir süre sonra sıfırdan aramalara açık 
saha bulmak imkansız hale gelecektir. MTA 
geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2 milyon hektar 
alanı aramalara kapamıştır. Bu durumda özel 
sektör çalışacak saha bulamayacaktır.
YTK’ları sınıflara ayırmak, her sınıfta belli 
sayıda uzman çalıştırmak yerine, hazırlana-
cak raporların özelliğine göre belirlenecek 
disiplinlerde uzman gerektiğinde dışarıdan 
sağlayarak ilgili raporun hazırlanıp imzalan-
ması daha uygun olacaktır.
Sadece kendi şirketine alınan uzmanlar 
dışında dışarıdan hizmet alarak çok daha 
kaliteli hizmet alınması, daha iyi uzmanlarla 
çalışmasını mümkün kılabilir.
Daimi nezaretçilerin de firma içinde bulun-
durulan YTK’da görev alması uygun olacak-
tır. Firmaların ruhsat sahibi olarak YTK olması 
durumunda YTK görevlisi olarak atanacak 
kişilerin başka görevlerde çalıştırılmaması 
gereksiz maliyet oluşturacaktır.
İzleme konusu Kanun’da yer olmadığı için YTK 
görevlerinden çıkartılması kanaatindeyiz.
Bakanlığın Afyon’da sektör temsilcileri ile bir-
likte gerçekleştirdiği toplantı son derece fay-
dalı olmuştur. Sektörün sorunlarının gözden 
geçirilmesine imkan sağlanmış ve çözüm öne-
rileri geliştirilmiştir. Bu tür toplantıların diğer 
bakanlıklarla da yapılması yararlı olacaktır.  
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Veli Doğan - Madenciler Dayanışma Derneği, Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünde, sektör temsilcilerinin de katıl-
dığı 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılmış olan değişikliklere 
ilişkin Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği değişikliği 
hazırlık çalışmaları 23.03.2015 - 03.04.2015 tarihleri arasında 
tamamlanmıştı. MİGEM’de 7 komisyon tarafından yürütülen 
çalışmalar 1-4 Mayıs 2015 tarihleri arasında Afyon’da düzenle-
nen toplantıda değerlendirilmiştir.
Her bir komisyonun yaptığı çalışmalar Müsteşar Yardımcısı 
Sn. Nevzat Kavaklı yönetiminde bir yansı üzerinden madde 
madde değerlendirilmiştir. 
Her madde, sektör temsilcilerinin yorum ve değerlendirilme-
sine sunulmuş, yapılan eleştiriler ve MİGEM yetkilileri tara-
fından not edilmiş, bir kısım eleştiriler ise ilgililer tarafından 
anında cevaplandırılmıştır.
Sektörümüz, doğrudan kendisini ilgilendiren böyle bir yönet-
melik çalışmasının şeffaf bir şekilde ve tüm paydaşların katılımı 
ile hazırlanmasını ve geliştirilen bu yöntemi memnuniyetle 
karşılamıştır. Böyle bir çalışma modeli hem mevzuat yapıcı, hem 
de bizzat muhatabı olacak madencilik sektörü açısından, ortaya 
çıkacak yönetmeliğin en doğru şekilde çıkmasını sağlayacaktır. 
Yönetmelikteki en önemli hususlardan ikisi: Daimi Nezaretçilik 
ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler (YTK) olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Dört günlük çalışma sonucunda kısıtlı zaman nedeni ile 
YTK taslağının değerlendirilmesi Ankara’da yapılacak çalışma-
lara kalmıştır. YTK’larda çalışacak kişilerin yeterlilikleri ve sayısı 
ile meslek disiplinleri önemli başlıklar olarak görülmektedir.
Sondajlı aramalarda ÇED ve Mülkiyet (Orman) izinleri en 
önemli sorunlar olarak görülmektedir. Zira her ilin Çevre ve 
Orman Müdürlükleri farklı uygulamalar yapmakta, kurum-
lardan görüş alma süreçleri 5-6 ay kadar zaman almaktadır. 
Her projede birçok defa farklı sondaj lokasyonları için bu 
izinlerin tekrar alınması gerektiğinden, bir sahayı geliştir-
mek birkaç yıl sürmektedir. Bu durum madencilikte gerçek 
bir Ar-Ge olan sondajlı aramalarda zaman ve kaynak israfına 
yol açmaktadır. Eskiden olduğu gibi sondajlı aramalarda 
ÇED izinlerinin ÇED Genel Müdürlüğünden alınması, hem 
farklı uygulamaları, hem de zaman israfını ortadan kaldı-
rarak, ülkemiz kaynaklarını daha hızlı kullanıma açılmasına 
olanak sağlayacaktır.
Sn. Kavaklı’nın başarılı yönetimi sayesinde oldukça verimli olan 
böyle bir mevzuat hazırlama modelinin, diğer kamu kurumla-
rına da örnek olmasını diliyoruz.

Hakan Ürün - Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Yönetim 
Kurulu Başkanı
Daha doğruyu bulmak için tarafların bir araya gelip sorunları 
ve çözüm önerilerini ortaya koyması, devleti temsil eden 
kurum ya da kuruluşların sektörün görüşlerine değer vermesi 
gerekmektedir. Afyon’da gerçekleştirilen toplantıda sektörün 
yönetmelikle ilgili önerileri Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından alınmıştır. Toplantının sektör için faydalı olup 
olmadığı, taleplerin hazırlanacak yönetmeliğe yansıtılıp yan-
sıtılmamasına bağlı olacaktır. Bunu da yönetmelik çıktığında 
beraberce görebileceğiz.

Tanımına bakarsak Yönetmelik, Kanun ve tüzüklerin uygulan-
ması için çıkarılan idari düzenleyici işlemler manzumesidir. 
Anayasa’da; bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetme-
likler çıkarılabilir. Yönetmelikler, kanun ve tüzüklere aykırı 
olamayacağı gibi, diğer üst hukuk prensiplerine de aykırı 
olmamalıdır. 
Görüşülen yönetmelik 6592 sayılı Kanun’la değişikliğe uğramış 
3213 sayılı Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’dir. 6592 
sayılı Kanun hükümleri ortadadır. Bu kanunla sektöre ek mali 
ve idari yükümlülükler getirilmiştir. Yönetmelik’in Kanun’a 
aykırı olmaması Anayasa gereğidir. Bu şartlar altında hazır-
lanacak yönetmelik hükümleri de kanuna benzer hüküm ve 
yaptırımları içerecektir. 
Madenciler bürokrasiden yılmış durumdadır. Ruhsat sahibi 
olarak madenciler, maden üretimini bırakıp devletin talep ettiği, 
verilmemesi durumunda yaptırım öngörülen belge hazırlatıp 
zamanında verilmesi için uğraşmaktadır. Madencilik faaliyet-
lerine her bakanlık müdahale etmektedir. Bizler Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünün yanımızda, bizleri desteklediğini görmek 
istemekteyiz. 
Şu anda yürürlükte olan 3213 sayılı Maden Kanunu ülke 
madenciliğinin, madencilerin sorununu çözecek nitelikte 
değildir. Yönetmelik’le de yapılabilecek düzenlemeler sınır-
lıdır. Kanunun tek olumlu yönü, ruhsat iptallerinin ağırlıklı 
olarak kaldırılıp idari para cezalarına dönüştürülmesi olmuştur. 
Ancak idari para cezaları oldukça yüksektir. 
Sektörün sorunlarına çözüm olarak Maden Bakanlığının kurul-
ması gündeme alınmalıdır. Kurulacak madencilik bakanlığı ile 
doğal varlıklarımızın kaynak kaybı olmadan işletilerek ekono-
miye kazandırılması için madencilik yapan firmalara gerekli 
güvencenin verilmesi gerekmektedir.
Maden arayan ve bulup işletene güven vererek, bürokratik 
engelleri kaldırarak, zamanın iyi kullanımını sağlayarak, ser-
best piyasa kuralları çerçevesinde rekabet olanağı sağlayacak 
şekilde, işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde faaliyetlerin 
sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Sonuç olarak; sektörün görüşlerine değer verilen, bürokrasi 
yerine sadelik, yön gösterici denetim, yaptırım yerine uyarı 
içeren, ruhsat sahibine güvence veren yeni bir maden kanunu 
hazırlanması gerektiği düşüncesindeyiz.

Ali Kahyaoğlu - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Yönetim 
Kurulu Başkanı
Afyon’da gerçekleştirilen toplantıyı oldukça etkin bir toplantı 
olarak görüyorum. Herkesin istediğini, düşündüğünü söyleye-
bildiği, talep ve görüşlerini ilettiği bir toplantıydı benim için...
Toplantıdan beklentimiz; gittikçe zorlaşan madencilik sek-
törünün disiplinli ancak madencinin rahat çalışıp, üretim 
yapabilmesini sağlayacak bir yönetmelik çıkartılmasıdır. Genel 
olarak meslek odalarının daha fazla yetki sahibi olan ve eleman 
mecburiyeti getirtmek istediği gibi bir durum gözlemledim 
açıkçası. Zaten son çıkan Yasa’da çok fazla maddi yük getirilen 
sektöre böylece gereğinden fazla eleman yükü verilmesini 
doğru bulmadığımı belirtmek isterim. 



Daha fazlası için mining.sandvik.com’u ziyaret edin.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ
BUGÜNÜN ÇÖZÜMÜ
Yerüstü madencilik uygulamalarında otomasyonun önemi giderek artmaktadır. PANTERA™ 
serisi yüzey delicilerimiz delik dibi (down-the-hole) delme uygulamalarında yüksek teknolojisi 
ile karlılığınızı arttırırken aynı zamanda güvenli çalışma ortamı da sağlamaktadır. Daha uzun 
delme kapasitesi, yüksek delme hızı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile PANTERA™ serisi 
yüzey delicilerimiz emniyetli, verimli ve düşük maliyetli çözümler sunarak hem bugüne hem de 
geleceğinize katma değer sağlamaktadır.
Geleceğin teknolojisi ile bugünden yanınızdayız.
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Ahmet Tukaç - Maden Jeologları Derneği – Yönetim Kurulu 
Başkanı
Madencilik sektörüne ait tüm bileşenlerin ve özellikle sayın 
müsteşarımızın öncülüğünde, MİGEM Genel Müdürü ve yet-
kililerinin bir araya gelmesindeki temel amaç yeni Maden 
Kanunu nedeniyle komisyonlarca oluşturulan yönetmelik 
taslağını gözden geçirmek, tartışmak ve çeşitli önerileri eleş-
tirileri ilgili yetkililere bildirmekti. Bu açıdan bakıldığında 
toplantı çok yararlı, başarılı ve verimli olmuştur. Maden 
Jeologları Derneği olarak katıldığımız komisyon çalışmaları 
esnasında ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen toplantıda 
gerek Müşteşar Yardımcımız Sayın Nevzat Kavaklı’nın ve 
gerekse MİGEM bürokratlarının (başta Genel Müdürümüz 
Sayın Sadi Civelek olmak üzere) yaklaşımları, sektör temsilci-
lerinin önerilerine gösterdikleri ilgi sevindirici ve umut verici 
bulunmuştur. Bir aile ortamında sorunlar tartışılabilmiş, 
çözüm önerileri sektör tarafından dile getirilmiştir. Ancak 
sektörün yeni bir Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne 
kavuşması, gündemdeki bazı temel sorunların çözülme-
sine maalesef yeterli olmayacaktır. Yönetmelik bu haliyle 
sorunlara sadece geçici bir çözüm sunmuş olacaktır. Eğer 
yeni Uygulama Yönetmeliği sonrasında, 16 Haziran 2012 
Başbakanlık Genelgesi kalkmaz, ruhsat devirlerinin, ruhsat-
landırmanın, orman izinlerinin normalleşmesi sağlanamaz 
ise tartışılan uygulama yönetmeliği başlı başına, çok ciddi 
sıkıntıları olan sektöre ilaç olamayacaktır. 
Derneğimiz yeni yönetmelik çalışmalarında başlıca Arama 
Dönemleri ve Yetkin Tüzel Kişiliklerin (YTK) oluşturulması 
konularında katkı sağlamış, YTK’larla ilgili olarak uluslar-
arası uygulamalarla ilgili birikimlerini ve buna bağlı olarak 
mesleki hassasiyetlerimizi dile getirme fırsatı bulmuştur. 
Aslında yeni maden kanunu sayesinde temelde bazı deği-
şiklerin yapılmış olması maden jeologları açısından önemli 
bir gelişmedir. Örneğin dünya madenciliğinin kabul ettiği 
‘Kaynak’, ‘Rezerv’ ve ‘Fizibilite’ kavramlarının yeni tanım-
larıyla kanunda yer almış olması ve yönetmeliklerle uygu-
lamaya konulacak olması madencilik sektörü açısından 
olumlu karşılanmalıdır. 
Bunun yanı sıra, arama ruhsat dönemlerinde aramalarda 
istenilen çalışmaların genelge nedeniyle yapılamamasından 
ötürü ruhsat iptallerinin önüne geçilmiş olması da temel 
sorunları ortadan kaldırmaktan öte sadece geçici bir çözüm 
olduğunu düşünüyoruz. Beklentimiz yeni yönetmelikle 
madencinin karşılaştığı sorunlara çözüm getirecek uygulama 
yönetmeliği maddelerinin uygulanabilir olmasıdır. Ancak 
uygulama yönetmeliği kanun ve yönetmeliklerde tartışıldığı, 
önerildiği şekliyle uygulanırsa, yeni arama çalışmaları can 
bulur ve bu durumda maden jeologları iş ve aş’a kavuşur. 
Böylelikle yeni maden yataklarının da keşfedilmesi sağlanmış 
olur. Aksi takdirde yönetmelik için harcanan tüm emeklerin 
ve bu toplantının boşa gitmesi söz konusu olacağı gibi, yeni 
uygulama yönetmeliğin getirebileceği birçok avantajlardan 
yararlanamayız. Sektör yönetmelik öncesi gibi yine hızla 
daralmaya devam edecek ve uzun yıllar sektörde çalışarak 
uzmanlaşmış maden jeologları ya iş bulamayacak ya da işi 
olanlar işini kaybedecektir. 

Halbuki biz 1985’ten bu güne güçlenerek oluşturduğumuz 
ve çok zor koşullarda elde ettiğimiz know how ve rekabet 
edebilir, güçlü, deneyimli, tecrübeli bilgili mühendis kadroları 
oluşturmak için yıllarımızı verdik. Bugünlerde bu uzman ekibin 
işlevsiz kalmasına ve yok olmasına eminim hiç kimsenin gönlü 
razı olmayacaktır. 

Kenan Dikbıyık - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Teknik 
Danışman, Maden Y. Mühendisi
1-4 Mayıs 2015 tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirilen ve sektö-
rün tüm paydaşlarının katıldığı toplantı Türkiye madenciliğinin 
geleceğinin yapılandırılması açısından son derece önemli bir 
buluşmaydı. Maden Kanunu’nun şekillendirilmesi sürecinde 
her ne kadar sektörümüzün sosyal taraflarının görüş ve uyarıları 
yeterince dikkate alınmadığını düşünsek de, uygulama yönet-
meliğinin oluşturulması sürecinde tüm tarafların ve özellikle 
de reel sektör temsilcilerinin en azından bir araya getirilmesi 
ve fikirlerinin alınmasını olumlu bir yaklaşım olarak görüyoruz. 
Son derece faydalı bir toplantı olarak değerlendirdiğimiz bu 
buluşmanın sonuçları açısından da sektörümüzdeki sıkıntıları 
gidermesini ve özellikle iş sağlığı ve güvenliği standartlarımıza 
olumlu katkılar getirmesini umut ediyoruz.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak Maden Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeliği’nden temel beklentimiz sektörü-
müzdeki üretim, denetim ve güvenlik sorunlarına çözüm 
getirmesidir. Sendika olarak, madencilik sektöründeki en 
önemli sorunların başında üretim politikaları ve yöntem-
lerini görmekteyiz. Özellikle yer altı kömür üretimi yapılan 
havzaların arsa parseller gibi sanal parçalara ayrılması, 
belirli süreler için kiralanması, kurumsal hafızanın yok 
edilmesi, eski üretim ve mücavir saha risklerinden bihaber 
üretim sistemleri, yaşadığımız faciaların temel sebebidir. 
Maden Kanunu ve Yönetmelik değişikliği sürecinde defa-
larca dile getirdiğimiz, maden yataklarının, özelliklede yer 
altı kömür rezervlerimizin bir bütün olarak projelendirilip 
havza madenciliğine geçilmesi taleplerimiz maalesef dik-
kate alınmamış, tam tersine, rödovans sistemi, kömür dışı 
madenlerde kaldırılmıştır. 
Bağımsız denetim organlarının oluşturulması ve teknik 
nezaretçi ücretlerinin bağımsız bir fondan karşılanması 
taleplerimize karşın da bu mekanizma tamamen kaldırılmış 
ve yine ücreti işveren tarafından karşılanacak olan daimi 
nezaretçi sistemi tesis edilmiştir. Sendika olarak üyelerimizin 
hak ve hukukunu savunmak için, iş sağlığı ve güvenliği ve 
kazalarla ilgili olarak bakanlıklardan talep ettiğimiz rapor, 
bilgi ve bilirkişi raporları “ticari sır” savıyla her defasında 
reddedilmektedir. Biz üretim bilgileri ya da mali bilanço 
talep etmemekteyiz. Sadece kazaların gerçek sebeplerini ve 
arkadaşlarımızın neden öldüğünü öğrenmek istiyoruz. Bu 
beklentimizin yeni düzenlemelerle birlikte gerçekleşmesini 
umut ediyoruz. ILO‘nun 176 No’lu “Madenlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sözleşmesi”nin onaylanmasını önemli bir kazanım 
olarak görmekle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği denetimleri-
nin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi konusundaki endişele-
rimiz devam etmektedir. 
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Sandvik CR810 Hibrit kırıcılar merdaneli kırıcılar 
ailesinden gelmekte ve yumuşak ya da orta sert-
likte cevherlerin kırılmasında primer ve sekonder 
kırıcı olarak kullanılabilmektedir. Besleme, birbirine 

karşı dönen iki şaftın arasına yapılır. Şaftlar üzerinde monte 
edilmiş kolay değiştirilebilir dişlerin arasında baskıya maruz 
kalan besleme bu esnada kırılır ve ürün kırıcı altından, örne-
ğin bir bant konveyör yardımıyla, kolayca alınır. 

Sandvik’te her ekipman farklı bir takım problemleri çözmek 
için tasarlanmıştır. Hibrit kırıcılar ise genel olarak şu iki temel 
sorunu çözmek üzere kullanılmaktadır:

 • Killi ve nemli besleme koşulları,
 • İnce (toz) oluşumunun minimize edilmesi gereken koşullar

Geniş bir uygulama bandına sahip olan hibrit kırıcılar ile 1500 
mm’ye kadar besleme boyu, 31,5 mm’ye kadar ürün boyu, 
yaklaşık 1/4 küçültme oranı ile kırılabilirken; kapasiteler 6000 
mtph mertebesine kadar çıkabilmektedir.

Kil ve Nem, Eyvah!
Yüksek miktarda kil ve nem içeren cevherlerde konvansiyonel 
kırma-eleme ekipmanlarının kullanılması (çeneli, konik, titre-
şimli elek vb.) bazen mümkün olmamakta, bazen ise işletme 
zorluklarından ötürü yeterince ekonomik bulunmamaktadır. 
Peki, alternatif bir kırıcı böyle bir durumda sizin için en eko-
nomik çözüm olabilir mi? Hibrit kırıcılar kil ve nem kısıtlaması 
olmadan çalışabilmektedir. Özellikle yüksek yapışkanlık göste-
ren uygulamalarda kırıcı astarları bir çeşit sıyırıcı ile donatıla-
bilmekte ve çamur-balçık beslenirken dahi süreksiz bir şekilde 
üretime devam edebilmektedir. 

Toz Miktarı Daha Az Olabilir mi?
Eğer kırma-eleme ürünündeki toz miktarını azaltmanız 
gerekiyorsa hibrit kırıcılar hakkında mutlaka fikir almalısınız. 
Konvansiyonel kırıcılar (Çeneli, konik vb.) yüksek kırma oranları 
ve maksimum miktarda ince malzeme elde edilmesi için tasar-
lanmıştır. Özel astar dizaynları sayesinde hibrit kırıcılar cevhe-
rin gereksiz yere ufalanmasının önüne geçer ve toz (örneğin 
0-10 mm) oranını azaltmak konusunda önemli bir fark yaratır. 

Sandvik CR810 
Hibrit Kırıcılar

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik CR810 Hibrit Kırıcılar 

Giriş Fotosu:  

 

Sandvik CR810 Hibrit kırıcılar merdaneli kırıcılar ailesinden gelmekte ve yumuşak ya da orta sertlikte 
cevherlerin kırılmasında primer ve sekonder kırıcı olarak kullanılabilmektedir. Besleme, birbirine karşı 
dönen iki şaftın arasına yapılır. Şaftlar üzerinde monte edilmiş kolay değiştirilebilir dişlerin arasında 
baskıya maruz kalan besleme bu esnada kırılır ve ürün kırıcı altından, örneğin bir bant konveyör 
yardımıyla, kolayca alınır.  

Sandvik’te her ekipman farklı bir takım problemleri çözmek için tasarlanmıştır. Hibrit kırıcılar ise genel 
olarak şu iki temel sorunu çözmek üzere kullanılmaktadır: 

- Killi ve nemli besleme koşulları, 
- İnce (toz) oluşumunun minimize edilmesi gereken koşullar. 

Geniş bir uygulama bandına sahip olan hibrit kırıcılar ile 1500 mm’ye kadar besleme boyu, 31,5 
mm’ye kadar ürün boyu, yaklaşık 4 küçültme oranı ile kırılabilirken; kapasiteler 6000 mtph 
mertebesine kadar çıkabilmektedir. 
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kalmaktadır. Sandvik hibrit kırıcılar, ekipman doğasının ve özel 
sıyırıcı sistemlerinin bir sonucu olarak kil ve nem kısıtlaması ol-
madan çalışabiliyor. Diğer yandan hibrit kırıcılar ile bant, silo, şut, 
besleyici vb. malzeme nakil sistemlerine minimum düzeyde ge-
reksinim duyulan çok daha kompakt tesisler yapılabiliyor.

Hedef Minimum İnce ise, Çözüm Hibrit Kırıcı
Bazı cevher hazırlama uygulamalarında ürün boyunun belli bir 
değerden aşağıda olması ve aynı zamanda kırma esnasında 
minimum ince malzeme üretilmesi gerekmektedir. Konvansi-
yonel kırıcılar (çeneli, konik vb.) maksimum kırma oranı gözeti-
lerek tasarlandıklarından bazı prosesler için uygun olmamakta, 
yani cevheri gereğinden fazla ufalamaktadır. Sandvik hibrit kı-
rıcılar minimum miktarda ince malzeme üretebilmek için özel 
olarak tasarlanmış astar yapısına sahiptir. Bu yönüyle hibrit 
kırıcılar, minimum miktarda ince malzeme üretilmesi istenen 
uygulamalar için (kömür, bor vb.) tercih sebebi olmaktadır.

Sandvik tasarımında yakalayıcı dişler (pick) iri tanelerin kırma 
bölgesine girmesine yardımcı olurken, kırma segmenti üzerin-
deki küçük dişler üründeki en iri boyu kontrol etmekte, yani 
kontrol dışı iri tane oluşmasını engellemektedir. Bu tasarım sa-
yesinde kırılacak cevher tanelerinin kırma bölgesine dikeyde 
maksimum girişimi sağlanabilirken, yakalayıcı dişlerin (pick) 
simetrik olarak dizilmiş olması iri tanelerin şaft boyunca tüm kır-
ma bölgesindeki derinliğe girişini kolaylaştırılmaktadır.

Diğer yandan, agresif astar yapısı sayesinde en iri beslemelerin 
dahi kolayca kırılmasını sağlayan hibrit kırıcılar, maksimum ka-
pasiteyi minimum güç tüketimi ve minimum alan gereksinimi 
ile kullanıcılarının hizmetinize sunmaktadır.

Üstün Tasarım
Hibrit kırıcılarda şaftlardan biri sabit iken diğeri gerek görül-
düğünde hareket edebilme özelliğine sahiptir. Bu sıradışı ta-
sarımı sayesinde Hibrit Kırıcılar kırılamaz yabancı cisimler ile 
başdebilme ve üretimde esneklik sağlayabilme gibi konularda 
tek kelimeyle rakipsizdir. Hareketli şaftın yer değiştirmesini kı-
rıcı üzerindeki hidrolik sistem sağlar. Yer değiştirirken hareketli 
şaft, sabit şafta olan paralleliğini sürekli korur. Yer değiştirme 
esnasında hareketli şaftı tahrik eden motor bir mafsal sayesin-
de hareketi bire bir telafi edecek kadar döner ve bu sayede ha-
reket sonrasında kayış gerginliği asla bozulmaz. 

Kırılamaz yabancı bir cisim (örneğin bir kepçe tırnağı) hibrit 
kırıcının kırma boşluğuna düştüğünde, hidrolik sistemdeki 
basınç sensörü yabancı maddeyi anında algılar ve otomasyon 
sistemi hızlı bir şekilde merdanelerin açılmasını sağlar. Böylece 
yabancı cisim astarlara, şaftlara ya da başka bir donanıma hiç-
bir zarar vermeden kırma boşluğundan geçer. Bununla beraber 
otomasyon sistemi önce besleme ve kısa bir zaman sonra da 
ürün bantlarını durdurur. Kırıcı besleyicisi de hemen durdu-
rulmuş olacağından ürün bandına geçen kırılmamış malzeme 
ancak o esnada kırıcı üzerinde olan kadardır. Durmuş olan bant 
üzerinden yabancı cisim ve gerekiyorsa az miktardaki iri malze-
me rahatça alınabilir. 

Merdaneli ve sizer kırıcılar genellikle primer ve sekonder kı-
rıcılar üst üste monte edilerek kullanılmaktadır. Bu uygulama 
pek çok malzeme nakil sistemini gereksiz kıldığından genel-
likle tercih sebebi olmaktadır. Eğer üst üste bir uygulamada 
hibrit kırıcılar kırma boşluğunu açma özelliğine sahip olma-
saydı, her yabancı madde gelişinde, genellikle malzemelerin 
geçemediği sekonder kırıcıyı yerinden söküp almak ve ya-
bancı malzemeyi uzaklaştırmak gerekecekti. Bu işlem arada-
ki şutun sökülmesi, gerekiyorsa primer kırıcının kaydırılması, 
gerekiyorsa sekonder kırıcının kaydırılması, sekonder kırıcı-
nın üzerinin boşaltılması, yabancı cismin alınması ve nihayet 
yerinden kaydırılan iki kırıcının ve şutun tekrar yerine monte 
edilmesi gibi uzun zaman alan ve yorucu bir iş olacaktı. Niha-
yet CR810 serisi hibrit kırıcıların üstün dizaynı sayesinde tüm 
bu zorluklar ortadan kaldırıldı ve üretim-işçilik kayıpları mini-
muma indirildi.

Madencilik sürekli değişen koşullara ayak uydurmayı gerekti-
ren çok zorlu bir iş dalıdır. Maden yataklarındaki varyasyonlar, 
ürün fiyatlarındaki uzun vadeli dalgalanmalar, piyasa talebin-
deki değişiklikler, üretim stratejisindeki yeni kararlar ve daha 
pek çok unsur madencilik firmalarının üretim proseslerinde 
çeşitli değişiklikler yapmasını gerektirebilir. Sandvik Hibrit Kı-
rıcılar, ayarlanabilen ürün açıklığı sayesinde üretim ekibinin bu 
değişiklikleri kolayca uygulamasını sağlar. Örneğin 35mm’ye 
kırma yapılan bir hibrit kırıcı uygulamasında, üretim ekibi 50 
mm’ye kırmak yönünde karar değiştirirse bu değişiklik çok kısa 
zamanda operatör panelinden yapılabilir. Bu açıdan bakıldığın-
da hibrit kırıcıların sağladığı esneklik proses ekibinin en büyük 
yardımcısı olmaktadır.  
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Kim aynı miktarda tüvenan beslemesinden daha fazla değerli 
ürün elde etmek istemez ki?

Rakipsiz Tasarım, Rakipsiz Esneklik
Sandvik hibrit kırıcıları rakipsiz kılan temel özelliği, şaftlardan 
bir tanesinin besleme ekseninde hareketli olmasıdır. Hareketli 
şaftın besleme eksenindeki yer değiştirmesini şafta bağlı olan 
hidrolik sistem sağlar. Hareketli şaft kırma açıklığını değiştirir-
ken sabit şafta olan paralelliğini sürekli korur. Yer değiştirme 
esnasında hareketli şaftı tahrik eden motor bir mafsal saye-
sinde hareketi bire bir telafi edecek kadar döner ve bu sayede 
hareket sonrasında kayış gerginliği de bozulmaz. 

Şaftın bu hareketi sayesinde, kırıcı çıkış açıklığı (ve doğal olarak 
kırma boyu) astar değişimine gerek kalmaksızın bir kumanda 
butonu yardımıyla kolayca değiştirilebilir. Bu özellik üretimde 
esnekliği masrafsız ve zahmetsiz olarak sağlamak için çok önem-
lidir. Hibrit kırıcıda kırma boyu dakikalar içerisinde değiştirilebilir-
ken, sizer tipi kırıcılarda çıkış açıklığını değiştirmek tüm astar seti-
nin sökülmesi ve yerine yeni ve farklı bir setin takılması demektir. 

Kırılamaz Yabancı Maddeler
Buna ilaveten kırılamaz yabancı bir cisim (kepçe tırnağı, tahki-
mat malzemesi vb.) kırıcıya beslendiğinde, sensörler yabancı 
maddeyi anlık olarak algılar ve otomasyon sistemi hızlı bir 
şekilde hareketli şaftın açılmasını sağlar. Böylece yabancı cisim 
astarlara, şaftlara ya da başka bir donanıma zarar vermeden 
kırma boşluğundan geçer. Bununla beraber otomasyon sis-
temi önce besleme ve kısa bir zaman sonra da ürün bantlarını 
durdurur. Kırıcı besleyicisi de hemen durdurulmuş olacağından 
ürün bandına geçen kırılmamış malzeme ancak o esnada kırıcı 
üzerinde olan kadardır. Durmuş olan bant üzerinden yabancı 
cisim ve gerekiyorsa az miktardaki iri malzeme rahatça alınabilir. 

Güvenilir ve Bakımı Kolay
Özel durumlar haricinde Sandvik hibrit kırıcılar, kayış kasnak sistemi 
ile tahrik edilmektedir. Kasnak üzerinde bulunan ağırlıkların sebep 
olduğu atalet sayesinde, kırma yüzeyinden şafta uygulanan tepki 

kuvveti sönümlenmektedir. Bu sayede redüktör aracılığıyla doğru-
dan tahrik edilen kırıcılarda ani yük binmesi durumunda görülebi-
len şaft kesme ya da kaplin problemleri yaşanmamaktadır. 

CR810 hibrit kırıcılar, Sandvik mühendisleri tarafından 
minimum bakım işçiliği ve bakım maliyetleri gerektirecek 
şekilde tasarlanmıştır. Kolayca değiştirilebilen kırma dişleri 
sayesinde kırma segmentlerinin ömrü uzatılmıştır. Kırma seg-
mentlerinin değişimi ise son derece kolay, güvenli ve bütçe 
dostudur. Ayrıca hibritler, primer ve sekonder kırıcı üst üste 
monte edilerek kullanılabilmektedir. Bu uygulama pek çok 
malzeme nakil sistemini gereksiz kıldığından mümkün olan 
tüm uygulamalarda tercih sebebi olmaktadır. 

 

Kil ve Nem, Eyvah! 

Yüksek miktarda kil ve nem içeren cevherlerde konvansiyonel kırma-eleme ekipmanlarının 
kullanılması (çeneli, konik, titreşimli elek vb.) bazen mümkün olmamakta, bazen ise işletme 
zorluklarından ötürü yeterince ekonomik bulunmamaktadır. Peki, alternatif bir kırıcı böyle bir 
durumda sizin için en ekonomik çözüm olabilir mi? Hibrit kırıcılar kil ve nem kısıtlaması olmadan 
çalışabilmektedir. Özellikle yüksek yapışkanlık gösteren uygulamalarda kırıcı astarları bir çeşit sıyırıcı 
ile donatılabilmekte ve çamur-balçık beslenirken dahi süreksiz bir şekilde üretime devam 
edebilmektedir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toz Miktarı Daha Az Olabilir mi? 

Eğer kırma-eleme ürünündeki toz miktarını azaltmanız gerekiyorsa hibrit kırıcılar hakkında mutlaka 
fikir almalısınız. Konvansiyonel kırıcılar (Çeneli, konik vb.) yüksek kırma oranları ve maksimum 
miktarda ince malzeme elde edilmesi için tasarlanmıştır. Özel astar dizaynları sayesinde hibrit kırıcılar 
cevherin gereksiz yere ufalanmasının önüne geçer ve toz oranını azaltmak (örneğin 0-10 mm) 
konusunda önemli bir fark yaratır. Kim aynı miktarda tüvenan beslemesinden daha fazla değerli ürün 
elde etmek istemez ki? 

Rakipsiz Tasarım, Rakipsiz Esneklik 

Sandvik hibrit kırıcıları rakipsiz kılan temel özelliği, şaftlardan bir tanesinin besleme ekseninde 
hareketli olmasıdır. Hareketli şaftın besleme eksenindeki yer değiştirmesini şafta bağlı olan hidrolik 
sistem sağlar. Hareketli şaft kırma açıklığını değiştirirken sabit şafta olan paralelliğini sürekli korur. Yer 
değiştirme esnasında hareketli şaftı tahrik eden motor bir mafsal sayesinde hareketi bire bir telafi 
edecek kadar döner ve bu sayede hareket sonrasında kayış gerginliği de bozulmaz.  

Şaftın bu hareketi sayesinde, kırıcı çıkış açıklığı (ve doğal olarak kırma boyu) astar değişimine gerek 
kalmaksızın bir kumanda butonu yardımıyla kolayca değiştirilebilir. Bu özellik üretimde esnekliği 
masrafsız ve zahmetsiz olarak sağlamak için çok önemlidir. Hibrit kırıcıda kırma boyu dakikalar 

içerisinde değiştirilebilirken, sizer tipi kırıcılarda çıkış açıklığını değiştirmek tüm astar setinin 
sökülmesi ve yerine yeni ve farklı bir setin takılması demektir.  

Kırılamaz Yabancı Maddeler 

Buna ilaveten kırılamaz yabancı bir cisim (kepçe tırnağı, tahkimat malzemesi vb.) kırıcıya 
beslendiğinde, sensörler yabancı maddeyi anlık olarak algılar ve otomasyon sistemi hızlı bir şekilde 
hareketli şaftın açılmasını sağlar. Böylece yabancı cisim astarlara, şaftlara ya da başka bir donanıma 
zarar vermeden kırma boşluğundan geçer. Bununla beraber otomasyon sistemi önce besleme ve kısa 
bir zaman sonra da ürün bantlarını durdurur. Kırıcı besleyicisi de hemen durdurulmuş olacağından 
ürün bandına geçen kırılmamış malzeme ancak o esnada kırıcı üzerinde olan kadardır. Durmuş olan 
bant üzerinden yabancı cisim ve gerekiyorsa az miktardaki iri malzeme rahatça alınabilir.  

Güvenilir ve Bakımı Kolay 

Özel durumlar haricinde Sandvik hibrit kırıcılar, kayış 
kasnak sistemi ile tahrik edilmektedir. Kasnak üzerinde 
bulunan ağırlıkların sebep olduğu atalet sayesinde, 
kırma yüzeyinden şafta uygulanan tepki kuvveti 
sönümlenmektedir. Bu sayede redüktör aracılığıyla 
doğrudan tahrik edilen kırıcılarda ani yük binmesi 
durumunda görülebilen şaft kesme ya da kaplin 
problemleri yaşanmamaktadır.  

CR810 hibrit kırıcılar, Sandvik mühendisleri tarafından minimum bakım işçiliği ve bakım maliyetleri 
gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Kolayca değiştirilebilen kırma dişleri sayesinde kırma 
segmentlerinin ömrü uzatılmıştır. Kırma segmentlerinin değişimi ise son derece kolay, güvenli ve 
bütçe dostudur. Ayrıca hibritler, primer ve sekonder kırıcı üst üste monte edilerek 
kullanılabilmektedir. Bu uygulama pek çok malzeme nakil sistemini gereksiz kıldığından mümkün olan 
tüm uygulamalarda tercih sebebi olmaktadır.  
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Bunları Biliyor muydunuz? 

- Sandvik hibrit kırıcılar yer altı uygulamaları için talep doğrultusunda alev sızdırmaz olarak 
donatılabilirler. 
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Peki Benim Cevherim Hibrit Kırıcılar İçin Uygun mu?
Sandvik Madencilik, hibrit kırıcı teklifi aşamasında madenler-
den aldığı numuneleri Svedala laboratuvarlarına göndererek 
test etmektedir. Tüm dünyadan gelen numuneler bu test 
merkezinde aynı elden test edilerek incelenmektedir. Sonuçlar 
titizlikle incelenerek hibrit kırıcının söz konusu cevher tipi için 
uygunluğu belirlenebilmektedir. 

mining.sandvik.com
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SEG 2016 Konferansı 
Türkiye’de…

Onur Aydın
Editör-Jeoloji Mühendisi 
Madencilik Türkiye Dergisi
onur@madencilik-turkiye.com

SEG (Society of Economic Geologists), maden aramacılığı sektörünün 
en saygın, uluslararası topluluğu olarak kabul edilmektedir. SEG, 8000’e 
yakın seçkin jeolog üyesiyle gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, konfe-
ranslar ile maden jeolojisi alanında etkin bir yere sahiptir. Ülkemizde ise 
aynı doğrultuda faaliyet gösteren kuruluş Maden Jeologları Derneği 
(MJD)’dir. SEG ve MJD, gelenekselleşen ve her yıl dünyanın değişik 
bir bölgesinde düzenlenen SEG Konferansını ortaklaşa 2016 yılında 
ülkemizde gerçekleştirecekler. Bu kapsamda MJD kurucularından  
Dr. Mesut Soylu’dan konuyla ilgili detayları öğrendik. 

Onur Aydın (OA): MJD kurucu üyelerindensiniz ve 
halen yönetim kurulundasınız. Dernek hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Mesut Soylu (MS): Derneğimiz, bizim ‘maden jeoloğu’ 
dediğimiz ama yurt dışında ‘economic geologist’ olarak adlan-
dırılan, madencilik sektörü ile iç içe olan jeologları bir araya 
getirmek ve sesimizi duyurabilmek için, Kasım 2011 tarihinde 
kuruldu. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren önemli 
şirketlerde görev alan kurucu üyelerimiz ile topluluğumuz bu 
tarihten itibaren çalışmalarına başladı. 

Amaçlarımız arasında, yurt dışında kullanılan standart uygulama-
ları ülkemizde de yaygınlaştırmak yer alıyor. Bugün yaklaşık olarak 
400 üyemiz var. Üyelerimizin ödentilerinin yanı sıra sponsor fir-
malarımızın desteği ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir parantez 
açarsak; sponsorluklar ve üyelerin ödentileri sektörün durumu ile 
doğrudan ilgili. Kuruluş tarihimiz olan 2011 yılından, içinde bulun-
duğumuz yıla kadar süreci değerlendirirsek, aldığımız aidat ve 
sponsorluk desteklerinde negatif yönlü bir değişim söz konusu. 
Bu durum, tamamen yaşanan izin problemleriyle ilgili olarak dara-
lan madencilik ve arama sektörün genel sorunların bir yansıması.

Üyelerimiz için bugüne kadar ücretli / ücretsiz pek çok eğitim ger-
çekleştirdik ve bu eğitimler oldukça fazla ilgi görüyor. 2015 yılı içeri-
sinde 4 veya 5 adet ücretli eğitimi tamamlamış olacağız. Bunlardan 
bir tanesini Prof. İlkay Kuşçu hocamız ile ‘Epitermal Altın Yatakları’ 
konusunda gerçekleştirdik. Eğitim kapsamında Ankara Gicik saha-
sında arazi çalışması yaptık. Bu eğitimin arazi gezisi kısmı çok talep 
gördü, 25 kişilik kontenjanımız 3 gün içerisinde doldu. 

Önümüzdeki günlerde programda; ODTÜ’den Prof. Bora Rojay ve 
Prof. Erdin Bozkurt hocalarımız ile Ankara çevresinde, uygulamalı 
yapısal jeoloji üzerine, konaklamalı, teknik bir arazi gezimiz bulu-
nuyor. Daha sonra Dr. Richard Tosdal’ı Türkiye’ye getireceğiz ve 
Afyon civarındaki bir sahada, anakonda yöntemiyle haritalama 
eğitimi gerçekleştireceğiz. Amerika’da bu kurs yılda 2 defa veri-
liyor. Bu kursa dünyanın her yerinden katılım başvurusu oluyor. 
Kısacası eğitime çok önem veriyoruz ve meslektaşlarımıza katkı 
sağlayacak, önemli etkinliklere imza atıyoruz.

Ayrıca dernek olarak kamu kuruluşları tarafından da görevlendiri-
liyoruz. Bakanlık ve MİGEM, yapılacak mevzuat değişiklikleri üze-
rine derneğimizle sürekli iletişim halindeler. Özellikle Müsteşar 
Yardımcımız Dr. Nevzat Kavaklı, MJD’nin yapılan çalışmalara katkı 
koymasını istiyor. Biz de bunlar için komisyonlar oluşturuyoruz. 
Örneğin; yetkili tüzel kişilerin yetki kapsamları ve raporlamalar 
ile ilgili çalışmalar için iki ayrı komisyon kuruldu ve bunu arka-
daşlarımız takip ediyor. Ben geçen seneye kadar, yeni kanun ve 
yönetmeliklerle ilgili olarak, özellikle Qualified Person (Yetkin Kişi) 
yönetmeliğinin oluşturulması konusunda görevlendirildim ama 
az sonra konuşacağımız SEG konsey üyeliğimden sonra dernek 
komisyonlarında daha az görev aldım. Çünkü SEG Konferansı'nın 
Türkiye’de gerçekleşmesi çok önemli ve bir o kadar da vakit alıyor. 

(OA): Özellikle kamunun, bu kadar genç bir oluşumdan 
ilgili konularda görüş istemesi, derneğin ne kadar doğru bir 
yolda ve başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğinin belirtisi. 

(MS): Bunun arkasında yatan en önemli etken, yönetim kurulunda 
bulunan kişilerin, sektörün önemli firmalarında yönetici pozis-

yonunda bulunmasıdır. 
Ayrıca politize olmadık ve 
olmamaya da özen gös-
teriyoruz. Biz sadece sek-
törden tarafız ve sektörün 
gelişmesi için çalışıyoruz. 
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Madencilik sektörü hepimizin ekmek kapısı ve ciddi büyüklükte, 
önemli bir sektör. Dolayısıyla derneğimiz bu yaklaşımda etkinlikle-
rine devam ediyor. 

(OA): MJD, Society of Economic Geologists ile bir pro-
tokol imzaladı. Öncelikle SEG’i Türkiye’ye tanıtalım 
istiyorum. Daha sonra bu imzalanan protokol hakkında 
sizden bilgi alalım. 

(MS): MJD, SEG’in Türk versiyonu diyebiliriz. Hatta anlaşma-
ların çoğunda derneğin adını İngilizce'ye ‘Turkish Association 
of Economic Geologists’ olarak çeviriyoruz çünkü yurt dışında 
‘maden jeoloğu’ diye bir kavram yok. Maden jeoloğu denildi-
ğinde madende çalışan jeolog olarak anlaşılıyor. Türkiye’de 
ise tersine ‘economic geologists’ denildiğinde, finansal bir 
çağrışım yapıp kafa karışıklığı yaratıyor. Bu yüzden Türkçe’de 
maden jeoloğunu kullanıyoruz.

SEG dünya çapında çok prestijli bir kuruluş. 1920 yılında kurulmuş 
ve şu an 8000’e yakın üyesi var. Bunların %20 kadarı öğrencilerden 
oluşuyor. Öğrencilere çok önem veriyorlar ve ödentilerini çok 
düşük tutuyorlar. Bunun bir benzerini biz de MJD’de başlattık ve 
öğrenci üyelerden ücret almıyoruz. Ücretsiz eğitimlere katılabiliyor-
lar, ayrıca ücretli eğitimlerde de öğrenci kontenjanı açıyoruz. 

Sektörden tanıyabileceğiniz, 1940’lardan beri makalelerini oku-
duğunuz saygın jeologların hepsi SEG üyesi. Yönetim kurulunda 
bulunanlar çeşitli komisyonlarda çalışmışlar ve belirli bir rotas-
yonları var. Toplulukta görev alan insanlar sürekli elini taşın altına 
koyan insanlar. Aynen MJD’de olduğu gibi hiçbirinin yapılan işler-
den ekonomik bir beklentisi yok. Bu sadece prestij ve gönül işi. 

Bizler gibi gönüllü yöneticiler dışında, profesyonel ve yaptığı 
işten ücret alan yöneticileri de var. Bunlar sektörde tanınan çok 
önemli kişiler. Hem idari hem ekonomik anlamda çok etkili bir 
ekipleri ve çok büyük bir dernek alanları var. SEG’in en önemli 
avantajı uluslararası tanınırlığı. 

SEG, yılda 4 sayı olarak, dünyanın en prestijli maden jeologları der-
gisini çıkarıyor, bununla birlikte daha az makale içeren ve 3 ayda 
bir çıkan bülten var. Üyelere bunlar basılı şekilde veya internet 
üzerinden iletiliyor. İnternet üzerinden 1920’den beri yayımlanan 
tüm bilgiler görüntülenebiliyor. Bu yayınlar ile sektörü ve akademik 
camiayı bir araya getiriyorlar. Dolayısıyla bilimsel komiteleri de çok 
sağlam. Dergiye bir makale sunulduğu zaman detaylı elemelerden 
geçiyor. Her türlü koşul yerine getirilmişse ancak o zaman yayınlanı-
yor. Özetle SEG, altyapısı çok kapsamlı, üye sayısı çok fazla, sektörde 
tanıdığınız ne kadar akademisyen profesyonel jeolog ve danışman 
varsa hepsinin aktif bir şekilde dahil olduğu, saygın bir topluluk.

(OA): Geçtiğimiz yıl SEG ile MJD arasında imzalanan 
protokolden bahseder misiniz? 

(MS): Protokolün içeriği, her yıl dünyanın değişik bir böl-
gesinde düzenlenen SEG konferanslarının 2016’da İzmir 
Çeşme’de gerçekleştirilmesi ile ilgili. 

SEG’e 2003 yılında rahmetli Prof. Ayhan Erler hocamın teşviki 
ile üye oldum ve bu güne kadar üyeliğime hiç ara vermedim. 
2013 yılında büyük ağabeylerimizden Steve Enders ile Jeffrey 
Hedenquist’in ön ayak olmasıyla üyeliğim fellow üyeliğe yük-
seltildi. Birkaç ay sonra aynı kişiler zamanının geldiğini belir-
terek konseye adımı önerdiler ve Ocak 2014’te, 3 yıl boyunca 
sürecek olan SEG konsey üyeliğim başlamış oldu. 

Bu konsey yılda 2 kez toplanıyor. Bunlardan bir tanesi PDAC’den 
1-2 gün önce gerçekleştiriliyor. Konsey altında eğitim, yönetim ve 
finans gibi ayrı ayrı alt komiteler de var. Bunların hepsi yarımşar gün 
toplantı yapıyor. 2014 Şubat ayında yapılan toplantıdan önce bana, 
2016 SEG Konferansının Türkiye’de gerçekleştirilmesini istediklerini 
bildirdiler. Daha sonradan anladım ki; bu daha önceden düşünül-
müş ve beni bu yüzden sırasıyla fellow ve konsey üyeliklerine davet 
etmişler. Böylece SEG, 2016 konferansının ülkemizde gerçekleştiril-
mesi için beni SEG Konseyi görevlendirmiş oldu. 

Benim aklımda konferans için Ankara vardı, ancak başta İzmir 
olmak üzere diğer şehirleri de değerlendirmem istendi, çünkü 
Türkiye’ye gelen yabancılar İzmir’i seviyorlar. Ben de İzmir’le 
ilgili bir ön araştırma yaptım. Bu sırada Toronto’da gerçekleşti-
rilen toplantıda 2016 konferansının Türkiye’de yapılması talebi 
oylandı ve kabul edildi. Yönetim kurulunda Bob Foster, David 
Hall, John Black gibi Türkiye’de çalışmış kişiler de var zaten. 
Daha sonra yeni bir toplantı ile İzmir tercihleri bana iletildi ve 
bu yönde detay çalışmaların başlaması talep edildi. 

Bu noktada böyle önemli bir organizasyonu Mesut Soylu ile yani 
bir kişiyle değil de MJD ile birlikte gerçekleştirmenin daha sağlıklı 
olacağını aktardım. MJD’yi detaylıca tanıttıktan sonra teklifimi 
kabul ettiler. Zaten Peru’da gerçekleştirilen önceki konferansta da 
aynı yaklaşımı uygulamışlar ve sonuçlardan memnun kalmışlar. 
Benim, her iki dernek çatısı altında yönetim kurullarında olmam 
ek avantaj olarak görüldü. Böylece MJD için çok prestijli ve her 
açıdan verimli bir organizasyona adım atmış olduk. 

Daha sonra İzmir bölgesi araştırmalarımız başladı. Bu noktada 
profesyonel bir organizasyon şirketi ile anlaştık. MJD Yönetim 
Kurulu üyelerimizden Dr. Arda Arcasoy’un da büyük yardım 
ve destekleri ile konferansın gerçekleştirileceği yeri belirle-
dik. Konferans içeriğini, her türlü teknik, bilimsel ve sosyal  
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programı büyük oranda tamamladık. Bazı detaylar üzerinde 
halen çalışmalarımız devam ediyor. 

Ülkemizdeki konferansı birlikte gerçekleştireceğimiz organizas-
yon şirketinin yetkilisi Fırat Tekbaş’la 2014 SEG Konferansına 
katılmak üzere Denver’a gittik. Konferansın gerçekleştirileceği 
oteli ve programları belirlerken, farklı ülkelerde gerçekleştirilen 
geçmiş konferansları ve özellikle Denver konferansını inceledik. 
Sonunda SEG üyelerinin memnuniyetlerini göz önünde bulun-
durarak ve İzmir bölgesinin tüm avantajlarını kullanmak üzere, 
konferansın Çeşme’de gerçekleştirilmesine karar verildi. 

(OA): Konferans organizasyonu ile ilgili nasıl çalışmalar 
yürütülüyor? 

(MS): Yapılacak iş çok kapsamlı olduğundan komiteler oluştur-
duk. Komitelerde görev alanların bir kısmını Türkiye’den sektör-
den, bir kısmını ise yurt dışından seçtik. SEG-2016 Programın 
yöneticisi (Chairman) benim ve yardımcım (Vice Chair) Steve 
Enders. Teknik program başkanı Prof. İlkay Kuşcu, yardımcısı 
Jeffrey Hedenquist, aynı grup içinde David Leach, Doç. Dr. 
Özcan Yiğit, Duncan Large bulunuyor. Teknik bölümün güçlü 
olmasını istediğimiz için bu isimler bu komitede yer aldı.

Yayınlar da çok önemli. Çünkü özel bir sayı çıkarılacak. Örneğin 
Avustralya 2015’te yapılacak olan konferansın yönetim ekibi iyi 
organize olamadığından özel sayı çıkaramıyorlar. Aynı hataya 
düşmemek için, geçen Ocak ayında davet edilecek bildiri 
sahiplerinin listesini oluşturup, organizasyon ekibinin başına 
da Jeremy Richards’ı getirdik. Jeremy hem bölgeyi iyi bilir hem 
akademik yanı kuvvetlidir hem de çok ketumdur. Bu komitede 
Jeremy ile birlikte Prof. Erdin Bozkurt, Ali İmer, Robert Morris, 
Jeffrey Hedenquist ve Çin’den birkaç bilim insanı daha yer 
alıyor. Güçlü bir kadro oluşturduk.

Onun dışında arazi gezileri organizasyonu başkanlığını Bayram 
Artun yürütecek. Yücel Öztaş da yardımcılığını yapacak. Bu 
komitede MTA gibi kurumlardan da görev almalarını istedik. Şu 
ana kadar Türkiye içi ve dışında 12 rota belirlenmiş durumda. Tabi 
bunlar içerisinde bazı elemeler yapılacak. 

Lojistik bölümünün başında da Dr. Arda Arcasoy var ve 
kendisi organizasyon şirketi ile tüm lojistik ihtiyacı ve büt-
çelendirilmesi üzerinde çalışıyor. Bunun dışında konferans 
öncesi ve sonrası planlanan eğitimler var. Şimdiye kadar 3 
tane kesinleşmiş eğitimimiz var. Eğitim ekibinin başında 
Richard Tostal var, kendisini de Prof. Hüseyin Yılmaz yar-
dımcılık edecek. 

Sosyal aktivitelerin başında ise Mehmet Deveci görev alacak. 
Mehmet Yılmaz da yardımcısı olacak. Bu komitede anlaştığımız 
organizasyon şirketinden de arkadaşlar görev alacak doğal 
olarak. İzmir bölgesi tarihi ve turistik açıdan çok zengin. Zaten 
katılımcı kitlemiz jeolog olunca herkes gelmeden önce bu bölgeyi 
detaylıca araştırmış olacak. Bu yüzden onlara çeşitli alternatifler 
sunacağız.

Öğrenci programının başında ise Dr. Cengiz Demirci, ona yar-
dımcı olarak da Muğla Üniversitesinden Ali Uluç görev alıyor. 
Finans Komitesinin başında Brian Hole var başkan olarak, ben 
de yardımcısıyım. 

Sponsorluklar bölümüne henüz bir başkan atamadık. Bunu 
geliştirmek istiyoruz. Gerek yurt dışından gerek Türkiye’den 
yerli ya da yabancı, sektörün tanıdığı, nazını geçirebilecek 
birini istiyoruz bu komiteye. 

(OA): Konferans içeriğine biraz değinmenizi isteyece-
ğim. Konu başlığı “Tetis Tektoniği ve Metalojenisi” ola-
rak belirlenmiş durumda. Nasıl bir içerik bekliyor bizi?

(MS): Konferansın teması ve gerçekleştirileceği coğrafya çok önemli. 
SEG ilk olarak bu tür kongreleri iki yılda bir yapalım diye düşünmüş 
ancak coğrafi alan seçimi hem jeoloji hem de cevherleşme açısın-
dan çok önemli. Bu noktada Peru çok ilgi görmüş. ABD’de ikincisi 
yapılmasına rağmen, Key Stone’da 860 civarında katılımcı vardı, 
bunlardan 150 kişi öğrenciydi. ABD madencilik açısından çok geliş-
miş olduğu için, lokal olarak gelen katılımcı çok fazlaydı. Ama yine 
Avrupa’dan Çin’den ve Güney Amerika’dan gelen kişiler de vardı. 

Tethyan Tectonics and Metallogeny / Tetis Tektoniği ve Metalojenisi 
denildiği zaman, bölge; Orta Avrupa’dan Okyanusya’ya kadar giden 
çok zengin, belki de dünyanın en uzun kuşağından bahsetmiş olu-
yorsunuz. Bildiğiniz gibi bu kuşak üzerinde dünya çapında madenler 
barındırıyor. Madenler kapsamında sadece altın değil, bakır, çinko 
krom ve hatta endüstriyel hammaddeleri buna dahil edebiliriz. 

Koskoca Tetis Kuşağı dediğimizde iş değişiyor. Bu işin bir 
de tektonik kısmı var. Prof. Celal Şengör Hocamız da kabul 
etti ve etkinliğimize iştirak edecek. Dolayısıyla sektörden 
maden jeoloğu ve akademisyenler, tektonik kısmında da 
yapısal jeologların, hem akademik hem de piyasadan katı-
lımları olacak. Bizim beklentimiz, kuşak büyük olduğu için 
ilginin çok fazla olacağı yönünde. Türkiye lokasyon olarak 
çok iyi bir noktada ve organizasyonel bir problemimiz yok. 
Ülkemizin toplantı temasına uygunluğuna baktığımızda; 
özellikle Avrupa’dan ulaşım kolaylığı, Doğu Avrupa’da 
madenciliğin hala çok önemli olması, özellikle Balkanlarda 
birçok yeni cevherleşmenin yakın zamanda bulunmuş 
olması, bu bölgelerden yoğun katılım beklentisine gir-
memize neden oluyor. Kafkaslar tarafından, Gürcistan ve 
Ermenistan’dan katılımlar da bekliyoruz. Özellikle İran’dan 
ve sonrasında Pakistan’dan katılım yoğun olur diye tahmin 
ediyoruz. Kuşak uzanımına göre Çin’den önemli katılım olur 
zaten. Dolayısıyla da hem Tetis kuşağının verdiği özgüvenle 
hem de bu kuşaktaki maden jeologu sayısının fazla olmasın-
dan kaynaklı yüksek bir katılım bekliyoruz. 

Geldiğimiz noktada konuşmacı katılımcılar için ilk davetiyeleri-
mizi gönderdik. Hemen hemen hiç kimseden olumsuz dönüş 
gelmedi. Bu davetiyeler konunun en iyilerine gönderildi. Her 
oturumun yöneticisi olarak sektörde tanınan çok önemli kişiler 
seçildi. Büyük ihtimalle ilk duyuruyu Haziran’da yapacağız,  
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detayları ise Eylül ayında vereceğiz. İyi organizasyonla hızlı 
çalıştığımız için daha erken bir tarihte duyuru yaparak, SEG-
2015 Avusturalya organizasyonunun önüne geçmiş olmak 
istemiyoruz. 

Konferans kapsamında, bildiri sunumlarının yanı sıra 200 
kadar poster sunum düşünülüyor. Ayrıca özel sektöre ve 
kamu kurumlarına yönelik bir de sergi alanı planlanıyor. 
Yemek ve molalar geniş tutulup, sergi ve poster alanına 
yakın bir mekanda gerçekleştirilecek ki ara verildiğinde 
delegeler poster sunumlarına ve sergi alanına kolayca ulaşıp, 
gezebilsin. 

(OA): SEG 2016 herhalde Tetis Kuşağı üzerine bugüne 
kadar yapılmış ilk ve en kapsamlı jeolojik etkinlik olacak?

(MS): Kesinlikle ilk olacak. Bu sebeple konferans sonucunda 
elde edilecek yayınlar, Tetis Kuşağı açısından el kitabımız ola-
cak. Bunun Türkiye’de olması da bizim için ayrıca gurur verici, 
başarılı geçmesi için elimizden geleni yapacağız. 

(OA): Şu ana kadar görüştüğünüz kişilerin Konferans 
ile ilgili düşünceleri nasıl?

(MS): Hem sektördeki şirketlerden hem de sektörde çalışan 
arkadaşlardan inanılmaz bir destek var. Zaten işin ciddiyetinin 
tüm arkadaşlar farkında, ben daha komisyonları önermeden, 
bu ciddi yükü kaldırmayacağını düşünen bazı arkadaşlar görev 
alamayacaklarını bildirdiler. Görev teklif ettiklerimiz de gururla 
tekliflerimizi kabul ettiler. 

(OA): Sözleriniz arasında SEG’in öğrencilere çok önem 
verdiğinin altını çizdiniz. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

(MS): SEG öğrenciye çok önem veriyor. Her yönetim 
toplantımızda ne kadar öğrenci üye, ne kadar mezun var, 
mezun olanların kaçı üyeliğini devam ettiriyor diye detaylıca 
inceleniyor. Örneğin; geçen sene mezun olan öğrencilerin 
çoğundan üyelik isteği gelmemiş. Sebep de sektörün global 
durumu. Sonuçta üyelik ücreti ile bu kişilere bir yük bindirmiş 
oluyor. Şimdi SEG bunu nasıl düzeltecekleri üzerine planlar 
yapıyor. 

Aynı yaklaşımı 2016 Konferansı için MJD’den de bekliyorlar. 
Türkiye’deki öğrencileri organize etmemizi ve öğrenci katılımının 
iyi olmasını istiyorlar. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bu bağlamda örneğin ODTÜ, SEG Student Chapter açıyor. 
Onun yönetimine de biri geçecek ve mesleğe ilgili 5 - 10 öğrenci 
arkadaşımızı seçecek ve onları alıp Konferansa götüreceğiz. 
Bu şekilde üniversitelerden öğrencileri bir araya getirmekte 
fayda var. Bu arkadaşların erken yaşta sektörle tanışmaları 
gelecek için çok önemli. Sponsorlarımızın sağladığı desteğin 
bir bölümünü bu konuda değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 
öğrencilerin sadece izleyici olarak değil, poster sunumları ile 
konferansa bilimsel olarak dahil olmalarını da sağlayacağız. 

(OA): Anlattıklarınızı dinledikçe heyecanlanıyorum. 
Her şey mükemmel gözüküyor. Madencilik sektörü 
için ve Türkiye’nin tanıtımı için de büyük bir fırsat 
olacak. Biz de Madencilik Türkiye olarak MJD’ye her 
zaman olduğu gibi, özellikle de 2016 Konferansı kap-
samında her türlü tanıtım desteğini vermeyi taahhüt 
ediyoruz. 

(MS): Her şey güzel devam ediyor. El birliğiyle başarılı bir orga-
nizasyona imza atacağız. Destekleriniz için çok teşekkürler. 

Dr. Mesut Soylu Hakkında

Dr. Soylu, 25 yıldır güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de baz ve kıymetli metal 
aramacılığı konusunda çalışmaktadır. 1990-1996 yılları arasında Türkiye’de Rio 
Tinto firması için VMS, epitermal ve porfiri tip cevher aramalarında çalışmış ve 
aynı firmanın Bulgaristan arama programını yönetmiştir.
1996-2000 yılları arasında, Tetis Kuşağında porfiri ve epitermal cevherleşmeleri 
için INCO, MIM, BHP gibi firmalara danışmanlık yapmıştır. Dr. Soylu 2000 yılında 
BHP Billiton’a katılmış ve firmanın porfiri bakır aramalarını yönetmiştir. 2003 
yılında Eurasian Minerals’a katılmış ve Türkiye ve civarı ülkelerde baz ve kıymetli 
metal arama programlarını yönetmiştir. 2013 yılında Küçükasya Madencilik fir-
masında arama programlarını yönetmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’den 
doktorası bulunan Soylu’nun ayrıca Amerika Profesyonel Jeologlar 
Enstitusü’den (AIPG 2007) ve Avrupa Jeologlar Federasyonu’ndan (EFG 2008) 
QP sertifikası bulunmaktadır. Mesut Soylu halen Mineral Danışmanlık isimli 
kendi danışmanlık şirketi ile maden aramacılığı yönetimi ve kaynak hesabı/
modellemesi konularında danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekte olup, ODTÜ 
Jeoloji Mühendisliği Bölümünde maden yatakları konusunda yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 

www.mineral.com.tr 
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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; 

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

Prof. Dr. Erkan Topal

Günümüz Teknolojilerinde 
Bor Ürünleri

Dünya bor rezervlerinin %73’ünün Türkiye’de, geri kalan önemli 
rezervlerin ise ABD, Kazakistan ve Rusya’da bulunduğu bilin-
mektedir. Aslında bu rakamlar göreceli olduklarından doğru 
kabul edilmemelidir. Çünkü, Türkiye’nin bilinen bor rezervleri 
an itibarıyla dünyanın %73’üdür. Arama çalışmalarımız henüz 
bitmemiştir. Türkiye’nin arama çalışmaları bittiğinde bor rezerv-
lerinin oranının %90’lara kadar çıkabileceği düşünülmektedir. 

Konuyu araştırdığımızda dünyadaki tek rakibimiz Rio Tinto’nun (US 
BORAX’ın ana şirketi), sahip olduğu bor rezervlerinin sonuna gel-
diği görülmektedir. Rio Tinto’nun faaliyet raporundan elde edilen 
bilgilere göre 2000 yılında şirketin görünür rezervleri B2O3 bazında 
28,1 milyon ton iken 2013 yılı sonunda bu miktar 12 milyon tona 
inmiştir(1). Mümkün rezervlere baktığımızda ise 7,8 milyon tondan 
11 milyon tona çıkılmış ki halen bunları görünür rezerve çevireme-
dikleri biliniyor. Dünyanın toplam bor rezervi ise B2O3 1.312.300.000 
ton olup(2) bu rezervin şimdilik 955.300.000 tonunun ülkemizde 
bulunduğu tespit edilmiştir. Kısacası Türkiye’nin rezervlerinin gerek 
kalite, gerekse büyüklük açısından başka ülkelerin rezervleri ile 
kıyaslanma imkânı aslında bulunmamaktadır. 

Buradan ABD rezervlerinin problemli olduğu ve rezervlerinin 
sonuna geldikleri düşünülebilir. Rio Tinto’nun 13 senede 16 
milyon ton rezervini ürettiği düşünülürse, geriye kalan 12 
milyon ton rezervi de kısıtlı kullanımla 10 seneden biraz daha 
fazla idare edebileceklerdir. Ancak, normal kapasitede gidilirse 
10 senelik bile bir ömrü olmayan rezervlere sahip oldukları 
hesaplanabilir. Rio Tinto’nun, rezervlerinin sonu görülünce 
atık barajlarını değerlendirmeye aldığı da bilinen bir gerçek. 
Atık barajlarında birikmiş %10 ila %12 arasındaki tenörlü kernit 
atıklarını tekrar fabrikalarında kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Bizim ise atık barajlarımız şu anda dolmaya devam ediyor ve 
henüz atık barajlarımızdaki borları kullanmaya başlamadık. 
Rezervlerimizden dolayı daha çok uzun bir süre de kullanmamız 
gerekmeyecektir. Yani atık barajlarımızı da rezerv kabul ettiği-
mizde dünyanın en büyük hâkimiyetinin bizde olduğu aşikârdır. 

Bor kullanım alanlarına baktığımızda ise birçok alanda kulla-
nım imkânı bulunduğunu görüyoruz. İnşaat, çimento, cam, 
cam elyafı hemen her kaynakta bulunabilecek kullanım alanla-

rıdır(3). Bunların dışında bor çok çeşitli 
alanlarda da kullanılıyor. Borun hangi 
alanlarda kullanıldığı değil hangi 
alanlarda kullanılmadığı sorusunun 
sorulması ile sonuca daha kolay ula-
şılabilmektedir(4). Borun kullanıldığı 
alan sayısı bir zamanlar 250 ile ifade 
ediliyordu. Daha sonraları ise 450-500 
alanda kullanıldığından söz edilmeye 
başlandı.

Eti Maden İşletmelerinin yayınları baz 
alındığında son kullanım alanı itibari 
ile bor; cam sektöründe %51, seramik 
sektöründe %13, tarımda %14, deter-
janda %3 ve diğer alanlarda %19 ora-
nında kullanılıyor. Diğer alanlardaki 
kullanım oranının 2002 yılında %2 
iken, 2013 yılında %19’a gelmesinin 

Ümit Ragıp Üncü
Maden Yük. Mühendisi
umitruncu@gmail.com

21.yüzyılın en önemli yer altı kaynaklarından biri olarak tanımlanan bor 
madenine olan talep ve bor ürünlerinin kullanımı gün geçtikçe artmak-
tadır. Ekonomik olarak dünyada sadece birkaç ülkede bulunması, yeni 
teknolojilerle birlikte kullanım alanlarının çeşitlenmesi, özellikle enerji ve 
savunma sanayinde ön plana çıkması, borun "stratejik" olma özelliğini 
de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda bor madenlerinin güncel 
teknolojilerdeki kullanım alanlarına ilişkin bu çalışma hazırlanmıştır.

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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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 
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temel sebebi, elektronik ve otomotiv sanayinde, metalurji ve 
kimya sanayindeki gelişmeler doğrultusunda borun bu alan-
lardaki tüketiminin hızla yükselmesidir. 

Yıllara göre bor tüketimine baktığımızda; 1965’te 189 bin, 
1970’te 257 bin ton olan bor madeni tüketimi 2005’te brüt ola-
rak 5 milyon tona ulaşmıştır. 2013’te, dünyanın 2008 küresel 
krizinden bu yana yaşadığı finansal krizler nedeni ile tüketim 
azalmış ve 4 milyon 300 bin ton rakamı tespit edilmiştir(5)(6). 
Burada, dünyadaki sanayi gelişiminin, bilhassa ileri teknoloji 

ve elektronik sanayinin gelişmesinin bor tüketimini hızla arttır-
dığı düşünülmektedir. Yani bor, evimizde sürekli seyrettiğimiz 
televizyondan, kullandığımız bilgisayarlara kadar her alana 
girmeye başlamıştır.

Ürettiğimiz ürünlerin pazar fiyatı ise 300-500 dolar merte-
belerinden başlamakta, 1.500 dolara kadar çıkabilmektedir. 
Bordan kimyasal ürettiğinizde kimyasal ürünlerin pazarı  
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devreye girmekte ve borlu kimyasal ürünler 2.000-
3.000 dolardan başlayıp 100.000 dolarların üzerine 
çıkan ürünler haline dönüşmektedir. Diğer bir 
alanda ise borun metalurji ürünleri ortaya çıkmak-
tadır. Bu alandaki borlu ürünlerin fiyatları ise 1.000-
1.500 dolardan başlayarak 1.000.000 dolarlara 
ulaşmaktadır.

Ekim 2014 ayı itibarıyla Çin’den ithal ettiğimiz 
bir ürünün (Bor Karbür) fiyatı 16 bin dolara ulaş-
maktadır(7). Türkiye, Çin’den mamul borlu ürünleri 
almaktadır ancak Çin’e yarı mamul bile olmayan bor 
ürünleri satmaktadır. 

Bor’un Yakıt Olarak Kullanımı
Geçtiğimiz günlerde bir akademisyen “Türkiye 
olarak bordan 500 milyon dolar kazanıyoruz. Yurt 
dışında bir şirket (ki ABD’li o şirket Eti Maden’in iyi 
müşterisidir) Eti Maden’den aldığı borları kullanarak 6 milyar 
dolar ciro yapıyor” şeklinde sitem etmişti. Bu firma Owens 
Corning(8)(9) isimli ABD’li bir fiberglass firmasıdır. Bu firma, 
Amerika’nın en büyük fiberglass firması olup dünyadaki 
fiberglass pazarın yaklaşık %35’ni kontrol etmektedir. Firmanın 
2013 cirosu 5,2 milyar dolardır. Yalnız burada dikkat edilmesi 
gereken nokta; bu firmanın ürettiği fiberglas malzemesinin 40 
bin tane son kullanım alanı olduğudur. Bir ürünü, bilgisayar-
dan otomotive, tenis raketlerinden bisikletlere kadar günlük 
yaşantımızdaki 40 bin alanda kullanılan bir ürünü yapmak, 
bir teknoloji ve bilgi birikimidir. Türkiye bunu yapmadığı için 
biz burada halen borları devlet ya da özel sektör işletsin mi, 
işletmesin mi konusunu tartışır haldeyiz. 

1940’lı yıllarda borun yakıt olarak kullanımı gündeme gelmiştir. 
Hermes projesi dediğimiz projelerde bor bir şekilde yakıt olarak 
kullanılmaya çalışıldı. Yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere 
bu çalışmalar Rio Tinto kaynaklıdır(10). Türkiye’de bu konu 2000’li 
yıllarda dillendirilmişti. 1950’li yıllarda yine füzelerde bor yakıt-
larının kullanımından bahsediliyor. 2006 yılına geldiğimizde, 
borun füze yakıtı olarak kullanıldığı “Onera” projesi isimli bir 
Fransız projesinden bahsediliyor. Onera Projesi’ni 2006’da keş-
fedememiştik ancak 2010 yılına geldiğimizde “meteor roketi”(11) 
diye bir roket 
karşımıza çıkı-
yor. Bu; Fransa, 
İsveç, İngiltere, 
İtalya, İspanya 
ve Almanya’nın 
işbirliğinde hava-
dan havaya savaş 
füzesi olarak imal 
edilen özel bir 
füze ve yakıtı ‘jel-
leştirilmiş bor’. 

Onera Projesi’nde 
borlu yakıtı 

üreten firma Bayern-Chemie isimli bir Alman firmasıdır(12). 
Anlaşılan o ki borlu yakıt konusunda 1940-50’li yıllarda yapılan 
çalışmalar bir yerlerde birikmiş, bir yerlerde çalışmalar devam 
etmiş sonra füze yakıtında kullanılır hale gelmiştir. Bunlar tabi 
bir makale kapsamında tespit edilebilen çalışmalar. Yoksa daha 
başka çok çeşitli önemli alanlarda kullanıldığını duyuyoruz. 

İsrail de bu çalışmaların içerisinde ve kendi başına yürütüyor(13). 
O da “Gel-Fuel Ramjet” dediğimiz bor yakıtlı füzeler üzerine 
çalışıyor ki bunu belki de imal bile etmeyi başarmıştır.

Diğer güncel bir teknolojik kullanım ise hepimizin bildiği 
“predatör” dediğimiz insansız uçaklar. Bunlar yerden “joys-
tick” ile kumanda ediliyor. Bu uçağın açık bir kesiti NASA 
sayfalarında mevcut(14). Kesitten gördüğümüz üzere burada 
klasik jet yakıtlarını koyacağımız herhangi bir sistem bulun-
muyor. Bu uçağın güç sağlayıcısının bataryalı bir sistem 
olması gerekiyor, yani bunun üzerinde pilli bir sistem olması 
gerekiyor. 

“Protenex” isimli ABD’li bir firmanın (ki bu şirket Millennium 
Cell isimli Sodyum Bor Hidrürlü yakıt ve bataryalar üzerine 
araştırma yapan ABD’li teknoloji şirketinin 2010 yılında tüm 
patentlerini satın almıştır)(15) web sayfasında insansız uçaklarda 
sodyum bor hidrürlü yakıt sisteminin kullanıldığını ve bunu 
kendisinin ürettiğini söyleyen bir açıklamasını görüyoruz(16). 
Demek ki artık havada uçan bu insansız uçaklarda bor’lu yakıt-
lar kullanılıyor. 

Daha sonra yerden kontrollü havada uçan nesneler arasında 
“Drone” diye adlandırılan yeni nesil ürünler ortaya çıktı. Bunlar 
genelde 4-8 tane pervanesi olan, helikopter gibi uçan nesneler. 
Bunlarda da artık sodyum bor hidrürlü bataryalar yani piller 
kullanılıyor. Çünkü normal bildiğimiz klasik lityum polimerli 
piller bunun havada kalma süresini 15-30 dakikada tutarken bor 
hidrürlü piller, drone’ların havada kalma süresini 6 saate kadar 
çıkarıyor(17). 
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Yine Amerika’da “Jadoo Power”(18) isimli bir firma, 
yine bor hidrürlü ve amonyum boranlı taşınabilir 
bataryaların üzerinde çalışıyor. Şirket, bu görevi 
2009 yılında Amerikan Hava kuvvetlerinden 
proje olarak almış ve üretici firma olmuş(19). 

Görüldüğü üzere taşınabilir hafif ve uzun 
ömürlü bataryalar ile bilhassa Amerikan asker-
lerinin arazide uzun zamanlar, 1 hafta 10 gün, 
geçirdiğinde üzerindeki elektronik aksamın 
yanı sıra haberleşmesinden fotoğraf makine-
sine her türlü elektronik aksamı için kullanılan 
enerjiyi bu çeşit sistemlerle üretilmiş. Bunların 
temelinde de borlu kimyasallar var.  

Diğer Güncel Teknolojilerde Bor
Ülkemizde, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdüren 
Prof. Dr. İsmail Duman(20), bor fiberi üzerinde çalışmalar yürüt-
mektedir. Bor fiberi, Dr. Duman tarafından laboratuvar orta-
mında üretildi ve bunun patentini aldığını da biliyoruz. 

Bor fiberi nerelerde kullanılıyor diye bakarsak; Amerika Hava 
Kuvvetleri envanterinde bulunan uçaklarda (F-15, F-14, B1 
Bomber, Blackhawk, PredatorB UAV, Space Shuttle, B-52, 
C-130, F11, Boeing 727, 747, 757), ki bir kısmı bizim Hava 
Kuvvetlerimizin envanterinde de mevcuttur, uzay mekiklerinin 
bütün gövdesinde, gövde elemanlarında, bütün uçakların ana 
gövdeleri, jet uçaklarının “cutting edge” denilen havayı kestiği 
kısımları ve Airbus’ların ile büyük nakliye uçaklarının kuyruk, 
yani yön dümeni ve yine kuyruğun içindeki irtifa dümenleri 
içine bor fiberi döşenmiş alüminyumdan yapılıyor. 

Peki, bor fiberi teknolojisi çok mu özel? Evet, çok özel ve Prof. Dr. 
İsmail Duman bunu çözmüş, laboratuvarlar ortamında ortaya 
koymuş, bilimsel dokümanlarını yayınlamış, patentini almış(21). 
Buradan bor fiberi bilgisine Türkiye sahip olmuş diyebiliriz. 

Türkiye uçak yapmak istiyor ve bugün Türk Kuşu diye bir uçak 
yaptığımızdan bahsediyoruz. Güney Kore’den parçalarını 
temin edip burada montajını gerçekleştirdiğimiz bir uçak 
olduğu haberleri geçiyor basında. Keşke parçaları da tamamen 
kendimiz üretebilsek. Bor fiberi bu parçaların yapımında kul-
lanılabilen enteresan bir malzemedir. Bor fiberini özel kılan; 
Compression Strength dediğimiz sıkıştırma kuvveti ve Stiffness 
dediğimiz, bir anlamda sertlik, dayanıklılık özelliklerinin ben-
zer karbon kökenli ürünlere göre çok daha iyi değerlere sahip 
olmasıdır. 

Bor fiberinin fiyatı da mil olarak belirleniyor Amerika’da ki 
pazarlarda. 4 mil ve 5,6 mil ölçülerinde bir satış fiyatı bazı var. 
Ocak 2015 için 4 mil, 1200 dolardan; 5,6 mil 1500 dolarlardan 
başlıyor. Bunun tabi ton olarak hesabı yapılamıyor çünkü 
çok ince ve çok mikro bir malzeme. Bor fiberi ile ilgili şifreleri 
üretmiş olan hocamızdan neden bu konuda faydalanılmaz 
bilinmez.

Yine Prof. Dr. İsmail Duman bir çalışmasında “ferrobor”dan bah-
sediyor ki bunun da laboratuvar çalışmalarını bitirip patentini 
almış Hocamız(21). “Ferrobor”un içine neodimyum kattığınızda 
inanılmaz bir mıknatıs ortaya çıkıyor. Bugün ülkemizde bor var, 
demir var, Eti Maden’e ait ruhsatlarda (Sivrihisar’da) neodimyum 
da var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya inanıl-
maz manyet çıkıyor. Bu manyetin özelliği nedir diye sorarsanız, 
ferrobor burada elektrik dönüşümünde elektromanyetik kayıp-
ları yani elektromanyetik geçirgenlik nedeniyle ortaya çıkan 
kayıpların %75-85’ini yok ediyor, yani dönüştürme kayıplarını 
azaltıyor. Bu da yeni tesis açmadan, yeni santral veya HES yap-
madan, dönüştürme kayıplarınızın ortadan kalkması yani evlere 
ulaşan enerjinin %30 oranında artması demektir. Konu çok 
önemli ve bunun üzerinde de dünyada çok önemli çalışmalar 
yürütülüyor. Çünkü, muazzam bir verimlilik söz konusu. 

Ferroborlu mıknatıs nerede kullanılıyor diye sorarsak, bir kaç 
ay önce Japonlar insanlı olarak “Maglev” tren denemelerini 
yaptılar. Maglev treni, insanlı olarak 500 km/saat hız yaptı(22). 
Bu tren ve ray sisteminin en büyük özelliği neodimyum, demir 
ve bor madenlerinin kullanılması. 

Tabi bu neodimyum, demir, bor manyeti sadece buralarda kul-
lanılmıyor. Beyaz eşyada da kullanılıyor. Yani bildiğimiz beyaz 
eşyada, mobilyalarda, oyuncaklarda kullanılan mıknatısların 
yüzlerce kat güçlüsü yapılabiliyor. Çok küçük ölçekli mıknatıs-
larla çok büyük kuvvetler üretebiliyorsunuz. 

Bugün uzak doğu kökenli bir beyaz eşya ve elektronik eşya fir-
ması, bizim fırçalı dediğimiz, üstünde bakır tellerle çevrili eski 
motor sisteminden vazgeçti ve yeni bir motor sistemini ürün-
lerinde kullanmaya başladı. Bu yeni motor sisteminin en büyük 
özelliği neodimyum, demir, bor manyeti olması. Bu da “A+++” 
dediğimiz enerji verimlilik sistemlerini ve sessizliği getirdi. 
Örneğin çamaşır makinelerinin çalışırken hareket etmesini 
engelledi. Bu makineler artık Türkiye de satılmaya başlandı. 

Ferroborun fiyatına baktığımızda ise bir sene önce tonu 5 
bin dolarlar civarındaymış ancak 2015 Ekim ayı itibarıyla  
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3.600-3.650 dolar/ton seviyelerinde seyretmiş(23). Bunun içeri-
sine neodyum kattığınızda o fiyat artıyor. Aşağıdaki tablodan 
görüleceği üzere neodimyum, demir, bor manyetlerinin gele-
ceği çok parlak. 2020’li yıllarda manyet sistemi içerisinde neo-
dimyum, demir, bor manyetleri en öne geçiyor(24)(25). 

Bilindiği gibi sodyum bor hidrür yakıt pili ile çalışan bir mobil araç 
örneği yapıldı ülkemizde(26). Bu, borun bir başka kullanım alanı. 
Türkiye bunu Tübitak MAM aracılığıyla BOREN ile birlikte gerçekleş-
tirdi ama devamının gelmesi gerekli. David Schubert isimli Alman 
asıllı Amerikan vatandaşı bir Rio Tinto çalışanı tarafından bir çalışma 
yapıldı(27). Bu çalışmada deniyor ki 2050’li yıllarda dünyada Global 
olarak 2 milyar adet fuel cell vehicles (FCV) dediğimiz yani hidrojen 
yakıtlı arabalar olacak. Bunun da ağırlığı bor hidrür olacak. Dünyada 
bunu karşılayacak bor rezervlerinin Türkiye’de 
olduğunu Rio Tinto söylüyor. 

Yine bir Alman(28) firması, kapalı mekânda kulla-
nılan ısıtma sistemlerinde nano bor teknolojili 
sistemler kullanıyor. Benzer sistemi bir Türk(29) 
şirketi de kendi patentini alarak kullanmaya 
başladı(30). 

Hepimizin bildiği, dünyanın en pahalı (2014 
için 128 milyar dolar) markalarından olan şirke-
tin, satışa çıktığı sabah elektronik marketlerin 
kapılarında milyonların sıraya girdiği ürünler 
var yani akıllı cep telefonu var. Bu akıllı tele-
fonların en büyük sorunu, bataryaların çabuk 
tükenmesi. Dünyanın en pahalı marka değeri 
olan bu şirket, 2011 yılı aralık ayı sonunda 
ABD patent enstitüsüne sodyum bor hidrürlü 
piller ile ilgili bir patent müracaatı yapıyor(31). 
Buradan anlaşılıyor ki 

önümüzdeki süreçte elektronik cihazlarda 
ve akıllı telefonlarda daha uzun ömürlü 
daha dayanıklı sodyum bor hidrürlü pilleri 
göreceğiz. 

Oled(32) teknolojisini kullanan televizyonlar 
çıktı. Bu teknoloji, ekranların kıvrılabilmesini 
sağlıyor(33)(34). Bunun içerisindeki teknolojide 
de Pyrolytic Bor Nitrür kullanılıyor yani Oled 
teknolojisi (ki bu kelimeyi çok yakında daha 
sık duyacağız), içinde borun bir kimyasal 
ürünü kullanılan ileri teknolojili bir ürün 
anlamına geliyor(35).

Son olarak ABD hava kuvvetleri ile çalışan ve 
Türkiye’nin de üretiminde ortak olduğu F-35 
uçağının da yapımcısı Lockheed Martin fir-
ması, Ekim 2014’te 1 kamyona sığabilen 100 
megawatlık güç üreten nükleer santral geliş-
tirdiklerini açıkladı(36)(37). Nükleer “füzyon”, 
mevcut nükleer “fizyon” reaktörlerinin ter-
sine, hiçbir nükleer atık sorunu olmadan ve 

neredeyse sonsuz bir enerjiye sahip olmak demektir. Enerjinin 
üretileceği materyal de hidrojen atomlarından oluştuğundan 
oldukça ucuz. Güneş ve evrendeki neredeyse bütün yıldızlar 
enerjilerini füzyondan sağlıyor. 20-30 milyon derecelik sıcak-
lıklarda hidrojen çekirdekleri birbirine yaklaşıyor ve birleşiyor. 
Böylece helyum atomuna dönüşüyorlar. Bu birleşme sırasında 
da muazzam bir enerji ortaya çıkıyor; o enerji sayesinde de 
bugün dünyada hayat var, ışık var. Lockheed’in geliştirdiğini 
iddia ettiği füzyon reaktörü hayata geçerse sadece küresel 
ısınmadan muzdarip dünyamız kazanmayacak; aynı zamanda 
fosil yakıt kaynaklarını güvence altına almaya veya onları ele 
geçirmeye dayalı bütün jeostratejiler de çökecek ve insanlığın 
uzayda gezegenler arası seyahat macerasının da başlangıcı 
olacaktır.   



Asıl cevherimiz çalışanlarımız

Madenden çıkan en 
değerli cevher insandır.
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Lockheed firması tarafından tam açıklanmamakla birlikte söz 
konusu füzyon reaksiyonunun “Tritium-Deuterium” üzerine 
olduğu düşünülmektedir. Bu tip hidrojen (Tritium, Deuterium) 
izotoplarına bağlı füzyon reaksiyonlarında açığa bir nötron 
çıkmakta ve bu nötron yüzünden günümüz fizyon reaktörle-
rindeki kadar çok yüksek olmasa da yine de insan ve çevre için 
tehlike arz eden radyoaktivite kirliliği oluşmaktadır. Eğer bu 
füzyon reaksiyon, bor 11 izotopu ve hidrojen birleşmesinden 
meydana gelirse herhangi bir nötron açığa çıkmamakta ve 
tamamen temiz, insan ve çevre için tehlikesiz bir reaksiyon 
meydana gelmektedir(38). Bu konu, ülkemizde araştırmacı 
yazar Mustafa Çınkı tarafından 2000 yılında gündeme getirilmiş 
ancak pek dikkate alınmamıştır(39). Görüldüğü gibi Lockheed 
firmasının 5 yıl içinde askeri, 10 yıl içinde ticari aşamasını(40) 
tamamlamayı planladığı “füzyon” reaktörleri çalışmasında 
borun, enerji üretimi konusunda yine çok büyük önemi ve yeri 
olacaktır.

Yine bir Rio Tinto çalışmasında(41), 2050’li yıllara doğru dünya-
nın kişi başına düşen gelir düzeyi arttıkça dünya bor talebinin 
ulaşacağı yerler gösteriliyor. Yani önümüzdeki süreç, borun 
da içinde olduğu ileri teknolojili bir çağı gösteriyor. İleri tek-
noloji malzemelerin çoğu bor esaslı ya da bor katkılı. İçine bor 
kattığımızda ürün fiyatı 10’a, 100’e hatta 1000’e katlanmak-
tadır. Tabi bunlar için Ar-Ge yapmak, Ar-Ge yapmak için de 
para gereklidir. 

Değerlendirme
Eti Maden İşletmeleri bugün yaklaşık 850 milyon dolar ciro yap-
maktadır(42). Bunun %42’si net kâr. Yani tüm kanuni yükümlülük-
lerini yerine getirdikten sonra kalan rakam yaklaşık 350 milyon 
dolar civarında. Bu 350 milyon doların her sene 100-200 milyon 
dolarını bor’un ar-ge’sine harcasanız, 10 sene sonra dünyanın 
şifrelerini çözmüş oluruz. Birçok üründe de öne geçme şansı 
buluruz. Türkiye’de pek çok bor ürününün üretim şifrelerinin 
çözülebilmesi için kamu mülkiyetindeki bor madenlerinin kamu 

eliyle çıkarılıp satılmasıyla sağlanılan kamu 
gelirlerinin önemli bir kısmının ileri teknolo-
jik bor ürünlerine yönelik Ar-Ge projelerine 
aktarılması, katma değeri yüksek ürünler ihraç 
edebilmenin en rasyonel ön adımı olacaktır. 

Bor madenleri altın yumurtlayan bir tavuktur. 
Bu tavuğu kesmek üzere bekleyenlerin sayısı 
oldukça fazla. Buna karşın bor madenlerine 
sahip çıkanlara teşekkür ederim. 

Bu makale, 19 Aralık 2014 tarihinde Maden 
Mühendisleri Odası tarafından organize edilen 
Bor Çalıştayı’nda, yazarın gerçekleştirdiği aynı 
başlıklı sunumdan yazar tarafından türetilmiştir. 
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Bor Yataklarının Mineral ve Kimyası 
Yönünden Genel Değerlendirilmesi 
ve Gelecek Öngörüsü

Batı Anadolu’da bor içeren Neojen havzalarının bir kesimi, 
İzmir-Balıkesir Transfer Zonu (İBTZ) boyunca gelişen 
NE-SW uzanımlı havzalarda (Bigadiç, Sultançayır ve Kes-
telek yatakları), ve diğerleri ise Menderes Masifi’nin kuzey 

kesiminde gelişen NE-SW gidişli havzaların içindeki Selendi ve Emet 
havzalarında yer alır. Kırka bor yatağı ise daha doğuda, tamamen 
farklı bir jeolojik ortam ve volkanostratigrafik istif içinde yer alır.

Bor elementi, yerküreyi oluşturan 92 elementten birisi olarak, 
çevremizde toprak, su, bitki ve canlılarda belli oranlarda bulu-
nabilir. Bor doğada serbest halde bulunmaz, diğer elementler 
ve oksijen ile birlikte genel olarak bor tuzlarını oluşturur. 
250'den fazla bor içeren mineral tespit edilmiştir. Sodyum, 
kalsiyum ve magnezyum tuzları en yaygın olanlarıdır. Küresel 
ölçekte kıtasal ortamlarda dört ana metalojenik bor bölgesi 
bilinir. Bunlar Anadolu (Türkiye), Kaliforniya (ABD), Orta Andlar 
(Güney Amerika) ve Tibet (Orta Asya)’dır. Bor yataklarının 
çökelme ortamı, volkanizma, sıcak su etkinliği, kapalı havza-
lar ve kurak iklimler ile yakından ilişkilidir. Boraks, borun en 
önemli ticari kaynağıdır, rezervleri Türkiye, ABD ve Arjantin’de 
bulunur. Kolemanit, Ca-borat üretimi için ana üründür ve 
mevcut rezerleri Türkiye ile sınırlıdır. Datolit ve szaibelyite 
mineralleri Rusya ve Çin’ de bulunmaktadır. Dünyada boraks 
(tinkal) yatakları, Anadolu’da (Kırka), Kaliforniya’ da (Boron), 
ve Andlar’da (Tincalayu ve Loma Blanca) bulunmaktadır. 
Kırka, Boron ve Loma Blanca bor yatakları mineralojik bileşim 
ve kimyasal özellikleri bakımından birbirleri ile benzerlikler 
sunarlar. Probertit ve hidroborasit içeren kolemanit yatakları 
Anadolu, Death Valley (Kaliforniya) ve Sijes (Arjantin) bulunur. 
Kuvaterner yaşlı bor oluşumları ise And’lardaki salarlarda, ABD 
ve Tibet’te playa göllerinde ve tuz tavalarında bulunurlar.

Bor, belirli yerlerde sıra dışı konsantrasyonlarda depolanabilir. 
Borat yataklarının oluşumu,: demir oksit, silikatları kapsayan 
intrüziflerle ilişkili skarn grupları; denizel evaporit çökelleri 
içinde oluşmuş magnezyum oksit grubu; ve playa-göl tortulları 
ve patlamalı volkanik aktivite ile ilişkili, sodyum ve kalsiyum 
bor hidratlar grubu şeklinde sınıflanır

Volkanosedimanter playa-göl çökellerinde, ekonomik açıdan 
önemli bor yataklarının oluşumu şu koşullara bağlıdır: playa-göl 
ortamının oluşması; playa-gölde konsantrasyon, andezitik kay-
naklı riyolitik volkanikler, havza içine doğrudan kül ya da graben 
fayları boyunca hidrotermal çözelti taşınımı; volkanizma çevre-
sinde sıcak su kaynakları; kurak veya yarı-kurak iklim koşulları; ve 
göl suyunun pH aralığı, 8.5 - 12 arasında olmasıdır.

Bor mineralleri, borik oksit (B2O3) içeren bileşikler olarak tanım-
lanır. Minerallerin büyük bir kısmı, bor oksit içerir, fakat dünya 
çapında ticari önem taşıyan üç bor minerali; boraks, üleksit ve 
kolemanittir. Türkiye, dünyanın en büyük boraks, üleksit ve 
kolemanit rezervlerine sahiptir. Bütün ülkeler Türkiye’nin kole-
manit ve üleksit rezervlerine bağımlıdır. Dünya’nın en önemli 
ticari bor yatakları, açık ocak yöntemiyle işletilmektedir. Bor 
içeren tuzlu çözeltiler Searles Gölü'nden ve muhtemelen Çin 
kaynaklarından da benzer şekilde,buharlaştırma veya karbon-
laştırma yöntemleriyle elde edilir. Borik asit bütün işlemler 
sonucu elde edilen son üründür.

Bor ve bunlarla ve birlikte bulunan minerallerin mineralojisi ve 
kimyası ile ilgili yapılacak ileri düzeyde araştırmalar, nihai bor 
ürünleri ile ilgili bilgileri geliştirecektir. Birçok gelişmiş modern 
endüstriler bor ve ürünlerini kullanmak zorundadır ve bor 
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü
cahit.helvaci@deu.edu.tr 
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ürünlerini Dünya’da kullanmayan insan sayısı son derece limit-
lidir. Borun bitki ve diğer yaşamlar üzerinde oynadığı etkide 
göz önüne alınırsa, Dünya’da boru kullanmadan yaşam hayal 
etmek zordur. Bu nedenle, bor ve bor ürünleri tüm dünyada 
sürdürülebilir kalkınma için en önemli çalışma konularından 
biri olacaktır. 

Giriş
Doğada az oranda bulunan ve duraysız elementlerden birisi 
olan bor, yer kabuğundaki bulunurluğu ortalama 10 ppm civa-
rındadır. Doğada oksitler halinde eski çağlardan beri bilinen ve 
kullanılan bir cevherdir. Ticari olarak boraks, üleksit ve boraks 
olarak üç bor bileşiği antik çağlardan beri kullanılmaktadır. 
İnsanoğlu Tibet’de Bor’u 4000 yıl önce ilk kez kullanmıştır. 
Bor,Babiller tarafından altın işlemede, Mısırlılar mumyalamada, 
Romalılar cam yapımında, eski Yunan ve Romalılar ise temiz-
likte kullanmışlardır. Araplar 875 yılında bor elementini ilk kez 
ilaç yapımında kullanmıştır. Bor, Avrupa’ya, Tibet’ten Marko 
Polo tarafından getirilmiştir. Bor, altın ve gümüş işlemeci-
liğinde lehim olarak kullanılmıştır. Etilerde aynı amaçla bor 
bileşiklerini kullanıldığını görürüz. Romalılar ise arena temizliği 
için, bor bileşiklerini kullanmışlardır. Elementer bor ise, 1808 
yılında Fransız kimyacı Sir Humpry Davy tarafından bulunmuş-
tur. Borik asit demir sülfat ile boraksın ısıtılması sonucu kimya 
öğretmeni William Homberg tarafından elde edilmiştir.

Bor Güney Amerika’da 1790 yılında And dağlarında bulunmuş-
tur. İtalya’da borik asit üretimi 1830 yılında başlamıştır. 1850 
yılında, İstanbul’da Fransız mühendis Camille Desmazures’e 
hediye edilen alçı taşından yapılmış heykelin yüksek oranda 
bor içermesiyle, Anadolu’da bor’un varlığı anlaşılmıştır. Bu 
heykelin geldiği yöre olan Balıkesir’in Susurluk ilçesinin 
Sultançayırı’ndaki pandermit (presit) madenine ulaşılmıştır. 
13. ve 14. yüzyılında işlenen cevher, pandermit adı verilen bir 
bor mineralidir. Pandermit cevheri uzunca bir süreyle alçıtaşı 
olarak Avrupa’ya satılmıştır. 

1919’dan 1923 yılına kadar Ulusal Kurtuluş Savaşı veren 
Türkiye, 1923’den sonra Anadolu’da yabancı şirketlerden 
kurtulma savaşı vermiştir. Yabancı şirketlerce, Anadolu’da bor 
madeni çıkartılması Cumhuriyet devrinde de devam etmiştir. 
Bor yataklarımız üzerindeki Amerikan-İngiliz hakimiyeti ancak 
1935’de kurulan, Ulusal kurumumuz olan ETİBANK ve daha 
sonra 1978 yılında bor cevherinin devleştirilmesi sonucu kıs-
men de olsa kontrol altına alınmıştır. 

Boraks Consolidated Ltd, 1950 yılına kadar tek üretici kaldığı 
Türkiye`de, yılda yaklaşık 15-16 bin ton ihracat yaparken, İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Türklerin Almanya’ya satış yapması 
engellenmiş ve daha sonra Rusya’ya ihracatı kısıtlanmıştır. 
1963 yılında İngiliz–Amerikan kökenli dünya tekeli olan firma 
Türk bor cevherleri için; “Türkiye de Bor minerali tükenmiştir, 
Türkiye’nin ancak 20.000 ton satış şansı vardır” diye durum 
tespiti yapmışlar, ama diğer taraftan Türk Boraks Madencilik, 
bu tarihlerde aldığı 500 adet Bor tuzu arama ruhsatıyla, Türk 
firmalarını arama sahalarından uzak tutmuştur. Ama 1978’deki 

devletleştirmeden sonra asıl gerçekler ortaya çıkmıştır. Bor 
cevherlerinin kamulaşması sonucu ETİBANK, 1978’de 660 mil-
yon ton olan rezervi, kısa sürede 2,5 milyar tona ulaştırılmıştır. 
Bor madenleri, stratejik bakımdan ülkemizin yarınları için 
gereklidir. Dünyanın en büyük bor cevheri rezerlerine sahip 
olan Türkiye, dünya toplam bor rezervinin %80’nine sahiptir. 
Türkiye’nin rezervi 450-500 yıl süre ile tüm dünyanın ihtiyacını 
tek başına karşılayacak düzeydedir. 

Ülkelerin gelişmesinde bilgi ve emek güçlerinin yanısıra, doğal 
kaynaklar önemli bir yer tutarlar. Türkiye için de bor tuzları aynı 
önemde olduğu, yapılan bilimsel araştırmalar ve ekonomik-
teknolojik gelişmeler sonunda ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki 
bor yatakları rezerv ve tenör bakımından dünyada rakipsizdir. 
Tüm dünya ülkeleri çok yaygın kullanımı olan üleksit ve kole-
manit mineralleri bakımından Türkiye’ye bağımlıdır.

Bor Minerallerinin Oluşumu ve Dağılımı
Bor, doğadaki duraysız elementlerden birisi olup, yer kabu-
ğunda ortalama 10 ppm’den az olarak bulunmaktadır. Bor 
elementinin yerkabuğundaki dağılımı az olmasına karşın, belli 
ortamlarda aşırı şekilde ve olağanüstü orandaki artışı, ekono-
mik bor yataklarının oluşumunu sonuçlar. Dünyada ekonomik 
bor yatakları ABD, Güney Amerika ve Türkiye’de Neojen yaşlı 
karasal tortullar ve volkanizma ile ilişkili olarak gözlenir.

Batı Anadolu'da yeralan linyit, bitümlü şeyl, uranyum ve 
borat gibi ekonomik kaynakların oluşumuna yol açan 
depolanma ortamları Neojen havzalarında yer alırlar. Buna 
göre linyit, bitümlü şeyl ve uranyum yatakları, çoğunlukla 
kenarları büyüme fayları ile sınırlandırılmış, alüvyonal ve 
gölsel tortullar içeren, volkanikliğin etkin olmadığı havza-
larda depolanmışlardır. Bu havzaların kenar bölümlerindeki 
flüviyal tortullar içinde uranyum ve linyit yatakları oluşurken, 
gölsel karakterli iç kısımlarda bitümlü şeyl yatakları geliş-
miştir. Volkanizmanın ve hidrotermal faaliyetin aktif olduğu 
havzalarda playa türü sığ gölsel koşullarda borat yatakları 
gelişmiştir. Volkanik faaliyetin yanısıra, havzayı sınırlayan 
faylardan ve kırık sistemlerinden yükselen sıcak sular ve hid-
rotermal ergiyikler, borların asıl kaynağını oluşturmaktadır. 
Öte yandan, kurak, yarı-kurak iklim koşulları ve yaygın gelişen 
evaporasyon, borat birikimine yolaçan diğer önemli etkenleri 
oluşturmaktadır.

Miyosen volkanosedimenter tortullar içinde yer alan Türkiye 
bor yataklarının geometrisi, genel olarak tortullar içinde 
merceksel yapılar sunmasına karşın, sıkça tortullarla ardalan-
malar, ince bantlar ve yanal olarak kamalanmalar gösterirler. 
Türkiye’deki tüm yataklarda, bor içeren birimlerden önce 
ve sonra yaygın olarak kireçtaşı çökelimi gerçekleşmiştir. 
Türkiye bor yatakları, dünyanın en büyük ve yüksek tenörlü 
(sırasıyla %30, 29 ve 25 B2O3) kolemanit, üleksit (sodyum-kal-
siyum borat) ve boraks (tinkal) (sodyum borat) yatakları olup, 
dünya ihtiyacının büyük bir kesimini uzun yıllar karşılayacak 
boyuttadır. Boraks cevheri yalnızca Kırka’da gözlenmektedir. 
Türkiye’deki bor yatakları rezerv ve tenör bakımından tüm  
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dünya’da rakipsizdir. Tüm dünya ülkeleri 
çok yaygın kullanımı olan üleksit ve kole-
manit mineralleri bakımından Türkiye’ye 
bağımlıdır. 

Borat yataklarını oluşturan playa gölle-
rinin çevresinde volkanik faaliyetler çok 
yaygın olup, genellikle kalkalkalen karak-
terli ve asitten baziğe kadar değişen vol-
kanitler ve tortullarla ardalanmalı olarak 
piroklastik kayalar gözlenir. Tüm bor hav-
zalarında volkanik kayaların bulunması, 
bor oluşumu için volkanizmanın gerekli 
olduğunu ve bor getiriminin ortaç ve 
asidik volkanik kayalara bağlı olduğunu 
ortaya koyar. Diğer taraftan bor havzala-
rındaki tortulların büyük bölümü volkanik 
kayalardan türemiş gereçler içerir.

Yaklaşık iki yüzelli civarında mineralin 
değişik jeolojik ortamlarda bor içerdiği 
bilinmektedir. Kökenleri ve jeolojik ortamlarına göre bor mine-
rallerinin oluşum yerleri genel olarak üç gruba ayrılabilir:

1. Silikat ve demir oksitlerden oluşan ve sokulumlar ile ilişkili 
skarn mineralleri, 

2. Denizel tortullar ile ilişkili magnezyum oksitler, 
3. Karasal tortullar ve volkanik aktivite ile ilişkili sulu sodyum 

ve kalsiyum boratlar (Şekil 1). 

Bor yataklarını oluşturan playa-gölleri, hidrotermal ergiyikler, 
sıcak su kaynakları ve yüzey suları ile beslenmişlerdir. Bor 
minerallerinin oluştuğu kurak veya yarıkurak dönemlerde 
çok aşırı buharlaşmadan dolayı su seviyeleri azalarak playalar 

oluşmuş ve sedimantasyon hızı minimum düzeye inmiştir. 
Bor çökelimini izleyen dönemlerde, playalardaki su seviyeleri 
aşamalı olarak artarak kalın kil, marn ve kireçtaşı oluşmasına 
neden olmuştur (Şekil 2).

Batı Anadolu’daki Miyosen yaşlı borat yatakları, geniş yayılım 
sunan K’lu kalk-alkalin ignimbiritik volkanizmayla birlikte bulu-
nur. İgnimbirtik döküntü ve yeniden işlenmiş pümisli kırıntılı 
malzemeler, bor yataklarını barındıran göl sedimentleri ile 
yakından ilişkili ve ardalanmalıdır. Bu volkanik ürünler, genel 
olarak yüksek silika içerikli ve yüksek oranda B, As, F, Li ve Pb 
kapsarlar. Bu kayalardaki ilksel B’nin kaynağı ise, dalma-batma 
zonundaki altere olmuş okyanusal kabuk ve pelajik sediment-

lerin dehidrasyonu sonucu ortaya çıkan 
litofil elenemtlerce zengin ergiyiklerdir. 
Dalma-batma ile ilişkili kalk-alkalin mag-
matizma sonucu B elementi yönünden 
zenginleşen kabukta, uygun tektonik 
ortam, iklim ve hidrotermal aktiviteye 
bağlı olarak yersel borat yatakları geliş-
miştir (Floyd ve diğ., 1998).

Türkiye’nin bilinen borat yatakları, Bigadiç 
kolemanit ve üleksit yatakları (Balıkesir); 
Sultançayır pandermit yatağı (Balıkesir); 
Kestelek kolemanit ve probertit yatağı 
(Bursa); Emet kolemanit yatağı (Kütahya) 
ve Kırka boraks yatağı (Eskişehir)olup, 
Miyosen volkanizması sırasında playa-
göl tortulları içinde depolanmışlardır. 
Dünyanın en büyük ve yüksek tenörlü 
(sırasıyla %30, 29 ve 25 B2O3) kolemanit, 
üleksit ve boraks (tinkal) Türkiye borat 
yatakları, dünya ihtiyacını uzun yıllar kar-
şılayacak boyuttadır (Şekil 3). 

Şekil 1. Bor elementinin devirselliği ve konsantrasyonu. Borun kayalardaki bulunuşu, 
Goldshimidt, Landergren ve Harder’a göredir (Watanabe, 1964’den alınmıştır).

Şekil 2. Batı Anadolu’da Neojen havzalarındaki bor yataklarının oluşumunu gösteren 
genelleştirilmiş playa gölü çökelim modeli.
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Bor Yataklarının Mineralojisi
Türkiye'deki borat yatakları, evaporitlere benzer koşullarda 
oluşur ve Türkiye’deki yataklarda gözlenen borat mineralleri, 
başlıca, Ca; Ca-Na; Na ve Mg boratlardır. Kırka’da nadir olarak 
Sr-borat ve Emet yöresinde ise Ca-As ve Sr bor minerallerinden 
oluşur. Çok yaygın bir kalsiyum borat olan kolemanit, Kırka 
dışındaki tüm borat yataklarında egemen mineraldir. Diğer 
taraftan bor yataklarının mineralojisi önemli derecede farklılık-
lar gösterir (Çizelge 1).

Borların, yataklarda karbonatlı tortulların çökelmesini izler 
ve kalsiyum içeren bor mineralleri 
ilk önce oluşur, yani tüm havzalar-
daki ilk çökelen bor mineralleri Ca 
-boratlardır. Çökelimin ilerlemesi ve 
buharlaşmanın hızla devam etme-
siyle, Na-Ca-boratlar çökelmeye 
başlar. Ortamın ve Na konsantrasyo-
nunun uygun olduğu bazı yataklarda, 
çözeltiler Na-Ca-borat alanından Na 
borat alanına, Kırka örneği gibi diğer 
yataklarda ise tersine dönerek tekrar 
Ca-borat çökelimine neden olurlar. 
Havzalarda çökelim sırasında, genel 
olarak fasiyes değişimleri gözlenir ve 
kalsiyum borat fasiyesi (kolemanit) 
havza kenarını, kalsiyum-sodyum 
borat fasiyesi havza içini ve sodyum 
borat fasiyesi havza ortasını temsil 
ederler (Şekil 4). 

Türkiye'deki yataklarda gözlenen borat mineralleri, başlıca 
Ca, Na-Ca, Na ve Mg- boratlardır. Kırka, Emet ve Bigadiç'te 
ender olarak Sr-borat (tünellit) bulunmaktadır (İnan, 1972; 
Helvacı 1995, 2003, 2005;). Bunun yanı sıra Emet yöresinde 
Ca-As-boratların varlığı bilinmektedir (Helvacı, 1984; Helvacı 
and Orti, 1998; Kistler and Helvacı, 1994; Helvacı and Alonso, 
2000). Genel anlamda tüm boratlar içinde kolemanit, üleksit ve 
boraks, başlıca ekonomik olan bor mineralleridir.

Evaporit yataklarında olduğu gibi, bor mineralleri de çabuk 
ayrışmaya uğradıklarından yeryüzeyinde gözlenmesi oldukça   

Şekil 3. Batı Anadolu Neojen havzalarında bor yataklarının dağılımı ve havzalara ait genelleştirilmiş stratigrafik kesitler.

Şekil 4. Borat havzalarındaki bor minerallerinin dağılımının ölçeksiz olarak temsili şekilde bulunuşu.
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zordur. Yüzeyleyen veya her-
hangi bir şekilde su ve hava ile 
temasa geçen bor mineralleri 
çok kısa zamanda çözünürler 
ve ayrışırlar. Özellikle suyun ve 
atmosferik şartların bulunduğu 
ortamlarda su ile birleşen CO2, 
karbonik asit oluşturarak bor 
minerallerini kolaylıkla çözer. 
Aynı şekilde CO2’ce zengin yer 
altı suyu da temasa geçtiği bor-
ları rahatlıkla çözerek ayrıştırır.

Kimyasal çökelim ürünü 
olan borat yataklarında sap-
tanan mineral toplulukları, 
yatakların gömülme süreci 
boyunca yüksek sıcaklık ve 
basınç etkisinde kalmadıkları 
gözlenmiştir. Ancak ilk olu-
şan mineraller gömülmeden 
sonra ikincil minerallere 
dönüşebilirler. 

Bor Minerallerinin 
Ekonomik Önemi
Yaşam standartlarının hızla 
yükselmesi ve bilimsel tek-
nolojik keşiflerin gelişimi, bu 
mükemmel bor bileşiklerine 
duyulan talep ve ihtiyacın 
daha büyük oranda artmasına 
yol açacaktır. Askeri pirotek-
nik, nükleer silahlar, havacılık 
için kompozitler, fotoğrafçılık 
kimyasalları, deterjan ve 
beyazlatıcılar, kağıt hamuru 
beyazlatıcıları ve nükleer güç 
reaktörlerinde muhafaza ele-
manları gibi yaklaşık 250’ye 
yakın sanayi ürününde bor 
elementi kullanılmaktadır 
(Şekil 5 ve Çizelge 2).

Endüstride ise borlar, borik asit içeren veya temin eden 
herhangi bir bileşik olarak tanımlanırlar. Çok sayıda mine-
ral borik asit içerir, fakat dünyada ekonomik olarak bilinen 
üç önemli mineral vardır: boraks, üleksit ve kolemanit. 
Bu üç mineral, dünya bor ihtiyacının yaklaşık %90’ını 
karşılayan başta Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere çok sınırlı sayıdaki ülkelerde üretilmektedir. 
Ekonomik ve ticari boyuttaki üleksit ve kolemanitin büyük 
bir kesimi Bigadiç ve Emet bölgelerinden ve bunlara ek 
olarak boraks, Kırka’daki büyük boyuttaki yataktan
üretilmektedir.  

Türkiye’deki Bor Yatakları

Mineral Formül Bigadiç Sultançayır Kestelek Emet Kırka

Ca
-b

or
at

la
r

İnyoit Ca2B6O11.13H2O + - - - +

Meyerhofferit Ca2B6O11.7H2O + - - + +

Kolemanit Ca2B6O11.5H2O + + + + +

Terşit Ca4B10O19.20H2O + - - - -

Pandermit Ca4B10O19.7H2O + + - - +
Bo

ra
tl

ar
 C

a 
/ N

a

Üleksit NaCaB5O9.8H2O + - + + +

Probertit NaCaB5O9.5H2O + - + - -

Na-boratlar

Boraks Na2B4O7.10H2O - - - - +

Tinkalkonit Na2B4O7.5H2O - - - - +

Kernit Na2B4O7.4H2O - - - - +

Diğer borlar

(Mg) Hidroborasit CaMgB6O11.6H2O + - + + +

(Mg) İnderborit CaMgB6O11.11H2O - - - - +

(Mg) İnderit Mg2B6O11.15H2O - - - - +

(Mg) Kurnakovit Mg2B6O11.15H2O - - - - +

(Mg) Rivadavit Na6MgB24O40.22H2O + - - - -

(Sr) Tünellit rB6O10.4H2O + - - + +

(Sr) Viçit-A Sr4B22O37.7H2O - - - + -

(As) Terrujit Ca4MgAs2B12O28.20H2O - - - + -

(As) Kahnit Ca2BAsO6.2H2O - - - + -

(Si) Havlit Ca4Si2B10O23.5H2O + + - - -

(Si) Bakerit Ca8B10Si6O35.5H2O - + - - -

Çizelge 1. Türkiye’deki beş ana borat yatağında bulunan bor mineralleri ( + var, - yok ).

Şekil 5. Bor tüketiminin nihai kullanım alanlarına göre dağılımı 
(Kaynak: The Economics of Boron, 2010)
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Endüstride satılan ürünlerden en önemlisi 
boraks pentahidrat ve borik asit olup pazarla-
nan en önemli ürünlerdir. Bor ve bor ürünle-
rinin katma değerleri çok yüksektir. Kullanım 
alanları bakımından stratejik öneme sahip-
tirler. Endüstrinin çeşitli dallarında kullanılan 
bor mineralleri ve ürünleri, fiberglas, tıp uygu-
lamaları ve eczacılık maddeleri, nükleer reak-
törlerde koruyucu olarak, suni gübre yapımı, 
fotoğrafçılık, cam ve emaye gibi geleneksel 
kullanım endüstrilerinin de başlıca temel 
hammaddelerini oluşturmaktadır. Boraks ve 
borik asit gibi, birçok bileşik formlarında kul-
lanılabilen bor, çok yönlü ve yararlı bileşikler 
oluşturmaktadır. Söz konusu bileşiklerin özel-
likleri kuvvetli lehimlemede, kaynak işlerinde, 
sürtünmelerin azaltılmasında ve arıtma işlem-
lerinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Boraks 
ve borik asit, bakterileri öldürücü niteliği, su 
içinde kolay erirliği ve mükemmel su yumuşa-
tıcı özellikleriyle sabunlarda, temizleyicilerde, 
deterjanlarda, çok çeşitli ilaçların yapımında, 
tekstil boyamalarında, çeşitli malzemelerin 
uzun süre korunmasında ve tarım sanayinde 
çok yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Kimi 
bor ürünleri, mükemmel ergime maddeleri 
olmaları nedeniyle, metal arıtma ve çelik üre-
timinde; atomik reaktörlerde, geç ateşlemeli 
sigortalarda, radyo lambalarında ve güneş 
bataryalarında sıkça kullanılan vazgeçilmez 
maddelerdendir. Temel hammaddeleri bor 
bileşikleri olan “kübik boryum nitrid”, elmastan 
daha sert olan “borazon” ticari adıyla bilinen maddenin yapı-
mında; “boryum nitrid” termik izolatör olarak; “bor karboit” 
dayanıklı malzemelerin yapımında; “bor triklorit”, “bor triflo-
rür” ve bor esterleri ise çeşitli dayanıklı sanayi üretimlerinde 
örneğin petrol rafinerilerinde katalizör olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca, diboran (B2H6), pentaboran (B5H9), dekaboran (B10H14) 
ve alkali boronlar gibi bor bileşikleri geleceğin potansiyel jet 
ve roket yakıtları olarak görülmektedir. 

Bor Mineralleri ve Türkiye’nin Konumu
Batı Anadolu’da geniş yayılım gösteren Neojen havzaları 
önemli boyutlarda linyit, bitümlü şeyl, uranyum, borat yatak-
ları ve birçok diğer endüstriyel hammadde içermektedir. 
Dünya ölçeğinde, bu saydığımız madenlerden yalnızca bora-
tın dünya rezervlerinin yaklaşık %80’ini içerdiği düşünülürse, 
bölge jeolojisinin, tüm diğer madenler ile birlikte hesap edil-
diğinde, ülkenin gelecekteki politik-stratejik bağlantısıyla ne 
denli ilişkili ve önemli olduğu anlaşılır. Bu nedenle Türkiye’nin 
bor politikası ve stratejisinin tek boyutlu olmadığı, aksine bir-
birini etkileyen çoklu değişkenlerin kesin ve uzmanca hesaba 
katılması gerekliliği ortaya çıkar.

Kırka bölgesinden yapılan “boraks (tinkal)”; Emet, Bigadiç 
ve Kestelek bölgelerinden yapılan “kolemanit” ve “üleksit” 

üretimleri ile Türkiye dünya pazarlarında önemli paya sahip-
tir. 1980-2008 yılları arasında ise Türkiye, dünyanın en büyük 
kolemanit üreticisi durumuna gelmiştir. Ancak ülkemizin 
sahip olduğu görünür ve olası rezervler, mevcut üretime 
oranla çok daha büyüktür.  

Ürün Kullanım Alanları

Amorf Bor Askeri Piroteknik

Kristalin Bor Nükleer Silahlar ve Nükleer Güç Reaktörlerinde Muhafaza

Bor Flamentleri Havacılık için Kompozitler, Spor malzemeleri için Kompozitler

Bor Halidleri(tuzları) İlaç Sanayii, Katalistler, Elektronik Parçalar, Bor Flamentleri ve Fiber Optikler

Özel Sodyum Boratlar
Fotoğrafçılık Kimyasalları, Yapıştırıcılar, Tekstil “Finishing” Bileşikleri, Deter-
jan ve Temizlik Malzemeleri, Yangın Geciktiricileri, Gübreler ve Zırai Araçlar

Fluoborik Asit Kaplama Solüsyonları, Fluoborat Tuzlar, Sodyum Bor Hidrürler

Trimetil Borat Sodyum Bor Hidrürler

Sodyum Bor Hidrürler (Sodyum 
Borohidrat)

Özel Kimyasalları Saflaştırma, Kağıt Hamurunu Beyazlaştırma, Metal 
Yüzeylerin Temizlenmesi

Bor Esterleri
Polimerizasyon Reaksiyonları için Katalist, Polimer Stabilizatörleri, Yangın 
Geciktiricileri

Kalsiyum Bor Cevheri (Kolemanit)
Tekstil kalite cam elyafı, bor alaşımları, metalurjik curuf yapıcı, nükleer atık 
depolama

Sodyum Bor Cevherleri Yalıtım cam elyafı,

Üleksit ve Probertit borosilikat camlar, gübre

Tinkal
Rafine borların üretimi (deka-penta), sodyum perborat, susuz boraks, 
disodyum oktaborat, pentaborat, metaborat, 

Borik Asit
Antiseptikler, bor alaşımları, nükleer uygulamalar, yangın geciktiriciler, 
naylon, fotoğrafcılık, tekstil, gübre, katalistler, cam, cam elyaf, emaye, sır, 
antiseptikler, kozmetik

Susuz Boraks
Gübreler, cam elyaf, cam, metalurjik curuf yapıcı, emaye- sır, yangın 
geciktirici, kaynak-lehimcilik,

Sodyum Perborat Deterjan ve beyazlatıcılar, tekstil, dezenfektan ve bazı diş macunları

Disodyum Metaborat Yapıştırıcı, deterjanlar, zirai ilaçlama, fotoğrafcılık, tekstil

Sodyum Pentaborat Yangın geciktiriciler, gübreler

Rafine Boraks Dekahidrat Yapıştırıcılar

Rafine Boraks Pentahidrat
Çimento, ilaç ve kozmetikleri, korozyon önleyici, böcek ve mantar zehirleri, 
elektrolitik rafinasyon, gübreler, yangın geciktiriciler, cam, cam elyafı, böcek 
ve bitki öldürücü, deri ve tekstil

Disodyum Oktaborat Tetrahidrat Yangın södürücüler, gübreler , tarım ilaçları ve ağaç koruyucular

Çizelge 2. Bor'un kullanım alanları
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Keskin bir ekonomik savaşın 
yoğunlaştığı ve tüm araştırma-
ların doğal kaynaklar üzerinde 
toplandığı günümüzde, büyük bir 
bor rezervi potansiyelinin oluşu, 
Türkiye için son derece önemli 
bir fırsattır. Bu potansiyelin ulusal 
ekonomimizde ve uluslar arası 
alanda etkin olabilmemiz yönün-
den kullanılması gereklidir. Bu 
amaçla, ulusal çıkarlarımız göz 
önünde bulundurularak arama, 
üretim, değerlendirme, işletme 
ve pazarlama birimlerini kapsayan 
ulusal bor politikasının uygulan-
ması zorunludur. Bor tuzlarının 
hammadde yerine işlenmiş ürün-
ler olarak dış satımını sağlamak 
ve iç tüketimin artması için gerekli yatırımların yapılması 
kaçınılmazdır. Üretim politikası, ayrıntılı ve sağlıklı bir pazar 
araştırmasına dayandırılmalıdır. Bütün bu olumlu ve olumsuz 
yönleriyle anlatılanlar ayrıntılı incelendiğinde, Türkiye’nin bir 
ulusal bor politikası oluşturmasının gerekliliği ortaya çıkar.

Ulusal Bor Politikası Ne Olmalıdır?
2172 sayılı Devletleştirme Yasası’nın uygulanmaya başladığı 
1979 yılından bugüne dek çeşitli bor yataklarında yapılan araş-
tırmalar sonucunda Türkiye’deki bor yataklarının dünyadaki 
konumu ve önemi net bir şekilde ortaya konmuştur.

1979 yılında gerçekleştirilen devletleştirme yasasının önce-
sinde ve sonrasında yaşanan özel sektör-kamu sektörü çekiş-
mesi yerine, Etibor A.Ş. ve özel sektörün bor minerallerinden 
sanayiye yönelik uç ürünler üretmek için işbirliği yapmaları 
ve böylece, ortak ulusal üretim, pazarlama ve sanayiye yöne-
lik araştırma politikaları izlemeleri gerekir. Ülke kaynakları, 

gelecek nesiller düşünülerek plansız ve programsız bir şekilde 
harcanmamalıdır.

Ulusal çıkarlar doğrultusunda politikalar izlenebilmesi açısın-
dan, bor tuzlarının ilk üretimleri devlet eliyle yapılmalıdır. Dışa 
bağımlı özel kuruluşların bu işi başarabilmeleri bilimsel ve 
teknolojik veriler ışığında ülke ve toplum çıkarlarına ters düşe-
bilir. Pek çok liberal ülkede bile stratejik önemi olan madenler 
devlet eliyle işletilmektedir. Güçlü dünya tekeli karşısında tutu-
nabilmek ve onun bölücü etkilerinden korunabilmek için bor 
minerallerinin işletme ve üretiminin, planlı bir şekilde yöne-
tilmesi zorunludur. Madencilik açısından, bor madenlerimizin 
işletilmesi , coğrafi, ulaşım, enerji vs. yönünden diğer ülkelere 
oranla (özellikle Latin Amerika ve ABD ile karşılaştırıldığında) 
daha elverişli ve pazarlamaya uygundur. Örneğin, bor yatakları 
Güney Amerika’da minimum 4000 metre yükseklikte, Kuzey 
Amerika’da ise çölün ortasında ya da milli parkların içinde 
olması büyük işletme zorlukları ve sorunları oluşturmaktadır.

Ülkemizin sahip olduğu bu önemli 
yeraltı kaynağını ülke ekonomisine 
en fazla getiri sağlayacak şekilde 
değerlendirebilmemiz için bor 
işletmeciliğinin yeniden yapılandı-
rılması ve Türkiye’nin ulusal bir bor 
politikası oluşturması zorunludur. 

Türkiye’deki bu önemli yer altı 
kaynağı ülke ekonomisine en fazla 
getiri sağlayacak şekilde yeniden 
yapılandırılmalı ve organize edil-
melidir. Hiç kuşkusuz, ülkemizin 
sahip olduğu avantajların koruna-
bilmesi için yeniden yapılandırma-
nın temelinde bor madenlerinin 
ham ve yarı mamul ürünler yerine 
uç ürünlere yönelik araştırma ve 
teknoloji geliştirme olmalıdır.  

Şekil 6. Bor ve bor ürünlerine 2005-2013 yılları arasındaki talep değişimi.

Ülke Adı
Görünür

Ekonomik Rezerv
(Bin Ton B2O3)

Toplam Rezerv
(Gör.+Muht.+Mümk.)

(Bin Ton B2O3)

Görünür
Ekonomik Rezerv

Ömrü (Yıl)

Toplam
Rezerv Ömrü (Yıl)

Türkiye 224.000 563.000 155 389

ABD 40.000 80.000 28 55

Rusya 40.000 60.000 28 69

Çin 27.000 36.000 19 25

Şili 8.000 41.000 6 28

Bolivya 4.000 19.000 3 13

Peru 4.000 22.000 3 15

Arjantin 2.000 9.000 1 6

Kâzakistan 14.000 15.000 10 10

TOPLAM 363.000 885.000 253 610

Çizelge 3. Ülkeler bazında bor rezervleri ve ömürleri (2000 yılı Dünya üretimi olan 1.444.000 ton B2O3'ün tamamı-
nın tüketildiği kabul edilmiş ve rezerv ömürleri buna göre hesaplanmıştır.).
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Kırka bölgesinden yapılan “boraks”; Emet, Bigadiç ve Kestelek 
bölgelerinden yapılan “kolemanit” ve “üleksit” üretimleri ile 
Türkiye dünya pazarlarına egemen duruma gelmiştir. 1980–
2015 yılları arasında Türkiye, dünyanın en büyük kolemanit 
üreticisi durumuna gelmiştir, ancak ülkemizin sahip olduğu 
görünür ve olası rezervler, üretime oranla çok daha büyüktür. 
En karamsar gözlemciler bile, bu rezervlerin birkaç yüzyıl 
süre ile talepleri karşılayabileceğinde hemfikirdirler (Şekil 6; 
Çizelge 3). 

Sonuçlar
Türkiye, dünyanın en büyük boraks, üleksit ve kolemanit 
yataklarına sahiptir. Tüm dünya ülkeleri, kolemanit üretimi 
yönünden tamamen, üleksit üretimi yönünden ise kısmen 
Türkiye’ye bağımlıdır. Günümüzde çok değişik sanayi dalında 
kullanım alanı bulan bor ürünleri, teknolojinin gelişimine para-
lel olarak orantılı artış göstermektedir. 

Türkiye bor üretimini elinde bulunduran Eti Maden A.Ş., 
ekonomik ve siyasal baskılardan ve etkilerden korunmak için 
bağımsız ve özerk bir yapıya acilen kavuşturulmalıdır. Böylece 
daha etkin üretim ve yapılanma içine girebilecek ve rekabet 
gücünü artıracaktır.

Borlardan sanayiye yönelik her türlü uç ürünleri geliştirmek, 
üretmek, disiplinler arası kısa ve uzun vadeli çalışmalar 
yapmak ve projeler oluşturmak üzere malzeme, makina, 
kimya ve elektrik-elektronik mühendislik alanlarında uzman 

kişilerin görevlendirilmesi mutlaka gerçekleştirilmelidir. 
Böylece, kısa ve uzun vadeli planlamalar çerçevesinde 
araştırma ile uygulama arasındaki boşluklar da kapatı-
larak, gereksinmeleri karşılayan, planlı ve ileriye yönelik 
araştırmalara hız verilmelidir. Bor madenlerinin üretimi ve 
pazarlanması, ham ve yarı mamul ürünlerin yerine mutlaka 
uç ürünlere doğru yönlendirilmeli ve bu amaç için gerekli 
yatırımlar acilen yapılmalıdır. Bu da ancak devlet ve özel 
sektör ortak gücü ile gerçekleşebilir.

Keskin bir ekonomik savaşın yoğunlaştığı ve tüm araştırmala-
rın doğal kaynaklar üzerinde yoğunlaştığı günümüzde, büyük 
bir bor rezervi potansiyelinin varlığı, Türkiye için kazanılması 
son derece güç bir fırsattır.

Ülkemizin sahip olduğu bu kadar önemli yer altı kaynağını, 
ülke ekonomisine en fazla getiri sağlayacak şekilde değerlen-
direbilmemiz için, bor işletmeciliğinin yeniden yapılandırıl-
ması zorunludur. Yeniden yapılandırılan işletmeci kuruluş Eti 
Maden A.Ş. ise :

 • Pazar payını, ürün kalite ve çeşidini arttıracak,
 • Kendi özkaynakları ile, uç ürünlere yönelik araştırma ve 
yatırımları finanse edebilecek,

 • Pazar şartlarına göre hızlı ve sağlıklı kararlar alabilecek,
 • Siyasi otoritenin etkilerinden korunabilecek
 • Uluslararası şirketlerle rekabet edebilecek,
 • Gerektiğinde uç ürünler konusunda, yerli ve yabancı şir-
ketlerle ortaklıklar kurabilecek şekilde özerk bir yapıya 
kavuşturulmalıdır.

Sonuçta başta bor olmak üzere tüm önemli ve stratejik 
madenlerimize ilişkin politikaların ulusal ve bilimsel 
alanda odaklaşması gibi bir sorumluluk ve zorunlulukla 
karşı karşıya olduğumuz gerçeği açıktır. Aksi taktirde 
tüm ülke ve ulus olarak kaybetmek ya da zengin yeraltı 
kaynaklarının fakir bekçileri olarak yaşamak gibi olumsuz 
seçeneklerle karşı karşıya kalma olasılığı vardır. Burada 
esas amaç, bor konusunda ülkemizin avantajlı durumu-
nun devam ettirilmesidir. Bu amaç, herkesin temel yurt-
taşlık görevlerinden biridir. 
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Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Soma ve Ermenek 
Facialarından Sonra 
Yapılan Mevzuat Değişiklikleri

Ülkemizin madencilik tarihi açısından unutmak 
istediğimiz bir yıl geride kalmıştır. Mayıs ayında 
Soma’da kaybedilen 301 can maalesef ülke tarihinin 
en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçmiştir. 

Ekim ayının sonunda meydana gelen ve 18 madencinin haya-
tına mal olan Ermenek’teki su baskını ile birlikte sadece bu iki 
büyük kazada toplam 319 madenci hayatını kaybetmiştir.

 Münferit bir iş sağlığı ve güvenliği yasasına ülkemiz 2012 
yılında kavuşmuştur. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerine 
bakıldığı zaman bu ülkelerin en az 30 – 40 yıllık iş sağlığı ve 
güvenliği yasaları olduğu görülecektir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ‘’Federal Coal Mine Health and Safety Act’’ 
adıyla 1969 yılında çıkarılan kömür madenlerinde sağlık ve 
güvenlik kanunu kat etmemiz gereken uzunca bir yolumuz 
olduğunu göstermektir. Geç endüstrileşmenin bir sonucu 
olarak kabul edilebilecek olan bu durum bilgi ve teknolojiye 
erişimin çok kolay olduğu bir dönemde bizim için bahane 
olmamalıdır. Bu yüzden tüm sektör paydaşları yolun en hızlı 
şekilde kat edilmesi için emek sarf etmelidir. 

Günlük yaşantımızın hemen her safhasında iç içe olduğumuz 
madenlerin bulundukları yerden taşınması gibi bir durum söz 
konusu olmadığı için oldukları yerde çıkartılması zorunludur. 
Bu çıkarma işlemi yer altı ve yer üstü madenciliği şeklinde 
yapılmaktadır. Yer üstü madenciliği, yer altı madenciliğine 
kıyasla daha güvenli olmaklar beraber jeolojik koşullar her 
zaman yer üstü üretim yöntemlerinin uygulanmasını mümkün 
kılmamaktadır. En zorlu ve riskli madencilik şekli ise yer altı 
kömür madenciliğidir. Titreşim, gürültü, toz, sıcaklık ve nem 
gibi ergonomik olarak zorlayıcı koşulların yanı sıra gaz ve toz 
patlamaları, gaz zehirlenmeleri, yangın ve göçük oluşması 

gibi hayati risklerin barındığı bir alandır. Bütün bu zorlukların 
üstüne madenciler üzerinde oluşabilen ailevi, sosyal veya iş 
ortamlarından kaynaklı baskılar madencilerin hata yapma 
oranlarını artırmaktadır. Oluşabilecek baskıların hafifletilmesi 
veya yok edilmesi için bu facialardan sonra ilgili mevzuatlarda 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler hem iş sağlığı 
ve güvenliği alanında hem de madencilerin sosyal haklarıyla 
ilgilidir. Bu gelişmeler kısmen sevindirici gelişmelerdir ancak 
ülkemizde bu düzenlemelerin yapılması için büyük kazaların 
olmasının beklenmesi kabul edilebilir bir durum değildir. 

Yapılan mevzuat değişikliklerinden bir kısmı aşağıda açıklanmıştır.

Çalışma şartları ve haklar ile ilgili düzenlemeler:
Çalışma saatleri ve fazla mesai ücretleri düzenlemesi: 
Daha önce ‘‘Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi 
Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında 
Yönetmelik’’ gereğince en fazla yedi buçuk saat çalışma süresi 
ile sınırlandırılmış olan yer altı maden ocakları işlerinde(ocağa 
iniş ve çıkış süreleri de çalışma saatlerinden sayılmaktadır) 
çalışma saatleri konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
Bu düzenleme sonucunda 4857 numaralı İş Kanunu’nun 
63 üncü maddesine aşağıdaki ifade eklenmiştir: (Ek cümle: 
10/9/2014-6552/7 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler 
için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat olup 
günlük altı saatten fazla olamaz. ***(Bu madde 23/04/2015 
tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 36. 
Maddesine göre tekrar düzenlenerek haftalık çalışma saatleri 
günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk 
saat olarak tekrar düzenlenmiştir.)

Değerlendirme

Yunus Emre Odabaş
Maden Mühendisi
yunusodabas@gmail.com

aljazeera.com
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Aynı kanunun 41 inci maddesindeki düzenleme ile zorunlu 
nedenler ve olağanüstü haller dışında yer altında çalışan 
maden işçilerine fazla çalışma yaptırılamayacağı düzenlenmiş-
tir. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 
43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden 
işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Burada bahsi 
geçen 42 nci ve 43 üncü maddeler acil bakım, tamirat ve tah-
liye gibi zorunlu nedenler ve olağanüstü haller ile ilgilidir.

Yine aynı kanunun aynı maddesindeki düzenleme ile fazla 
çalışma hallerinde yer altında çalışan maden işçilerine öde-
necek olan saatlik fazla mesai ücreti artırılmıştır. (Ek fıkra: 
10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında maden işlerinde çalışan 
işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan 
hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma 
için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle 
ödenir. Daha önceki düzenlemede yer altında çalışan maden 
işçilerine yaptırılacak fazla mesai ücreti normal saatlik ücre-
tin yüzde elli artırılmış surette ödenmesi şeklindeydi. ***(Bu 
madde 23/04/2015 tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 34. Maddesine göre tekrar düzenlenerek haftalık 
‘otuz altı saati aşan’ ibaresi haftalık ‘otuz yedi buçuk saati 
aşan’ şeklinde tekrar düzenlenmiştir.)

Zorunlu ferdi kaza sigortası: 6 Şubat 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de 2015/7249 karar sayısı ile yayımlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yeraltında çalışan tüm madenciler ve yer üstü 
kömür madenlerinde çalışan madenciler için kaza sigortası 
yaptırılma zorunluluğu getirilmiştir. MADDE 1 – (1) Yer altı ve 
yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği 
faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faali-
yetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu 
tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliye-
tinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi 
Kaza Sigortası (Sigorta)" yaptırmak zorundadırlar. Bu madde 6 
Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yıllık izin süreleri düzenlemesi: 4857 numaralı İş Kanunu’nun 
yıllık ücretli izin sürelerini düzenleyen 53 üncü maddesinde 
yapılan düzenleme ile yer altında çalışan işçilerin yıllık izin 
süreleri artırılmıştır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer 
altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün 
arttırılarak uygulanır. Bu düzenleme ile; bir yıldan beş yıla kadar 
(beş yıl dahil) çalışma süresi olanlara en az 18 gün, beş yıldan 
fazla on beş yıldan az olanlara en az 24 gün, on beş yıl (on beş 
yıl dahil) ve daha fazla olanlara en az 30 gün yıllık ücretli izin 
hakkı verilmiştir.

Asgari ücret düzenlemesi: 3213 numaralı Maden Kanunu’na 
eklenen yeni madde ile yer altı kömür madenlerinde çalışan-
ların alacağı ücretin asgari sınırı düzenlenmiştir. Ek Madde 9 
– (Ek: 10/9/2014-6552/9 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde 
sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan 
işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 
4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari 
ücretin iki katından az olamaz. Buna göre yer altı kömür maden-
lerinde çalışanlara 2015 yılının ilk dönemi için asgari olarak 
yaklaşık 1900 TL den az maaş yasal olarak verilemeyecektir.

Emeklilik yaşı düzenlemesi: 5510 numaralı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 
yer altında 20 yıl çalışan maden işçilerinin emeklilik yaş şartı 55 
yaştan 50 ye düşürülmüştür. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-
5754/16 md.) …Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan 
beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 50 
olarak uygulanır.

Rödovans sistemi ile ilgili düzenleme: 
Ülkemizde rödovans sistemi devlet ayağında; maden sahasının 
kiraya verilmesi ve buna mukabil madendeki üretimin belirli 
bir fiyat üzerinden satın alınması şeklinde yürümektedir. Aynı 
sisteme ilişkin sözleşmeler, ruhsat sahipleri ve 3 üncü kişiler 
arasında ‘‘üretimden belirli bir pay alma’’ şeklinde de yapılabil-
mektedir. Maden sahasında çalışarak belirli bir üretim yapmayı 
taahhüt eden kurum veya tüzel kişi, madendeki çalışmaları en 
az maliyetle yapmak ve taahhüt edilen üretim kotasını yakala-
mak için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kay-
naklanan haklarını ikinci veya daha geri plana atabilmektedir. 
Hata kaldırma potansiyeli çok düşük olan yer altı madencilik 
faaliyetleri sırasında oluşabilecek en ufak bir ihmalin bile bedeli 
çok ağır olarak ödenebilmektedir. Bu sebeple, rödovans siste-
mine kısıtlama getirmek için, çoğunlukla Maden Kanunu’nda 
yapılacak değişiklikleri içeren yeni bir kanun (Kanun No. 
6592) onaylanarak 3213 numaralı Maden Kanunu’nun ilgili 
maddesine eklenmek üzere Resmi Gazete’de ( Sayı: 29271) 
yayımlanmıştır. MADDE 22 –  3213 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesine birinci fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. “Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında 
rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın 
yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri 
durdurulur. Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak 
üzere yer altı kömür işletmelerinde  iha.com.tr
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maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya 
tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödö-
vans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile 
yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.” Bahsi geçen madde-
deki bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Daimi nezaretçilik sistemi ile ilgili düzenlemeler:
Teknik nezaretçiler; teknik nezaretçilik eğitimini almış ve maden-
lerdeki işletme faaliyetlerinin izlenmesinden sorumlu maden 
mühendisleridir. Teknik nezaretçilerin işletmelerde sürekli olarak 
bulunanlarına ise daimi nezaretçi denmektedir. Nezaretçiliğin 
aynı zamanda bir iç denetim ve kontrol mekanizması olarak 
algılanması yanlış olmaz. İşinin başında olan her nezaretçi 
madencilik faaliyetlerinin daha güvenli ve tasarlanan projeye 
uygun yapılması için gerekli olan zincirin halklarından biri olarak 
kabul edilebilir. Bu sebeple, işletmelerde sürekli olarak bulunan 
daimi  nezaretçilik sisteminin yaygınlaştırılması ve daimi nezaretçi 
bulundurma yükümlülüklerine uymayan işletmelere ceza uygu-
lanması amacıyla bir üst maddede bahsi geçen kanunda (Kanun 
No. 6592) , 3213 numaralı Maden Kanunu’na eklenmek üzere yeni 
bir madde meydana getirilmiş ve yükümlülüğe uymayanlara idari 
para ve işletme faaliyetlerinin durdurulması cezaları getirilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 25 – Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi neza-
retçisi bulunmayan sahalarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren bir yıl içinde daimi nezaretçinin atanması zorunludur. Bu 
süre içinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi hâlinde 
ise daimi nezaretçi derhâl atanır. Birinci fıkradaki yükümlülüklere 
uymayan ruhsat sahiplerine 30.000 TL idari para cezası verilir ve 
ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleri durdurulur.

Daimi önceki düzenlemelerde daimi nezaretçi istihdamı 
zorunlu olan maden işletmeleri, yeraltı üretim yöntemiyle 
çalışan işletmeler ile en az on beş işçi çalıştıran yer üstü işlet-
meleri şeklinde tanımlanmıştı. Kanunun (Kanun No. 6592) 16 
ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 3213 numaralı Maden 
Kanunu’nun 31 inci maddesi değiştirilerek, kaynak tuzlaları 
hariç tüm maden ruhsat sahalarındaki işletmelerde asgari bir 
maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak istihdam edilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. MADDE 16 – 3213 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Daimi nezaret ve teknik eleman: Kaynak tuzlaları hariç olmak 
üzere maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden 
mühendisi nezaretinde yapılır. Maden ruhsat sahalarındaki 
işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi 
olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz 
önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istih-
dam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan 
işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her 
vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi 
ve görevlendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki ve sorum-
lulukları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları 
Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Birinci 
fıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan maden işletme 
faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası 
uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam 
şartlarının sağlanması hâlinde faaliyete izin verilir.”

Kanunun (Kanun No. 6592) 6 ncı maddesinde ise, yine 3213 
numaralı Maden Kanunu’nun 10 uncu maddesine eklenmek 
üzere daimi nezaretçilerin görevleri, sorumlulukları ve sorum-
luluklarını yerine getirmeyen daimi nezaretçiler hakkında 
uygulanacak cezalar düzenlenmiştir. MADDE 6 – ……“Daimi 
nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir 
şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine 
kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılır. 
İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi durumunda daimi nezaretçi hakkında beşinci fıkra 
hükümleri uygulanır. Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi 
ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi 
veya düzenli tutulmaması hâlinde, ruhsat sahibine 20.000 TL 
idari para cezası verilir.”

176 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunması:
Ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) madenlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda 22 Haziran 
1995 tarihinde kabul ettiği 176 numaralı sözleşme, son büyük 
kazaların olduğu tarihlerde ülkemiz tarafından imzalanma-
mıştı. Sözleşmenin onaylanması hususu 4 Aralık 2014 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylama ile kabul 
edilmiş ve Resmi Gazete’de (Sayı: 29203) ‘’176 sayılı Maden 
İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’’ (Kanun No.6580) ismi 
ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen sözleşme, 
imzalayan ülkelerini madenlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili mevzuatta bulunması gereken asgari sınırları çerçevele-
mektedir.  Ülkemizde madencilik faaliyetleri işletmecilik, iş 
sağlığı güvenliği, işveren, çalışan ve devlet ilişkileri yönünden 
ana hatları ile 4847 numaralı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, 3213 numaralı Maden Kanunu ve bu 
kanunların ilgili yönetmeliklerince yasal zemine oturtulmuş-
tur. Çalışanlara ve işverenlere iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yeni bazı yükümlülükler getiren toplam 24 maddelik 176 sayılı 
sözleşmenin mevzuatımıza getireceği en göze çarpıcı yenlik-
lere örnek olarak aşağıdaki maddeler sıralanabilir:

Sözleşmenin 4 üncü maddesi 176 numaralı sözleşmenin 
uygulanması için tedbirleri içeren, yetkili makam tarafından 
belirlenecek, teknik standartlar, yönergeler veya uygulama 
kuralları veya ülkedeki uygulamayla uyumlu diğer yöntemlerle 
tamamlanacak bir ulusal mevzuatın gerekliliğini belirtmekte-
dir. 5 inci madde ise sözü edilen ulusal mevzuatın içeriğine 
dair hususları tanımlanmaktadır. MADDE 5 – (4) Bu ulusal 
mevzuat aşağıdakileri açıkça belirtir; ……c) Terk edilmiş maden 
işyerlerinde güvenlik ve sağlığa ilişkin risklerin kaldırılması veya 
asgari düzeye indirilmesi için uygulanacak koruyucu önlemleri, 
d) Maden işlerinde kullanılmış tehlikeli maddelerin ve maden 
işlerindeki zararlı atıkların güvenli biçimde depolanmasını, taşın-
masını ve imha edilmesini öngören zorunlulukları.

Sözleşmenin 7 inci maddesi işverenleri maden işyerlerindeki 
sağlık ve güvenliğe yönelik tüm riskleri ortadan kaldırmakla ya 
da asgari düzeye indirmekle sorumlu tutmakta ve işyerini   
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gözetleme sorumluluğu vermektedir. MADDE 7 – (1) a) Güvenli 
işletim ve sağlıklı bir çalışma ortamı koşullarının sağlanması için 
maden işyerinin iletişim sistemi dahil elektrik, mekanik ve diğer 
ekipmanla donatılması, tasarlanması, inşa edilmesinin sağlanması. 

Soma ve Ermenek maden afetlerinde arama kurtarma ekip-
lerinin tecrübe ettiği en büyük zorluklardan biri yer altında 
mahsur kalan çalışanların sayılarının ve bulundukları yerin 
tam olarak bilinememesiydi. Bu bilginin yokluğu arama kur-
tarma faaliyetlerinin uzamasına, kaynak israfına ve afet anında 
kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarılamaması sorunlarına neden 
olmuştur. Bahsi geçen sözleşmenin 10 uncu maddesinin ilgili 
bendinde bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunmaktadır. 
MADDE 10 –  (1) İşveren; …... c) Yer altında bulunan bütün 
kişilerin isimleri ile bunların bulundukları muhtemel mahallin her 
an doğru olarak bilinmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulma-
sını, ...…sağlar. Bahsi geçen sistemlerin oluşturulması, olası bir 
kaza anında madenin hangi bölgesinde kaç çalışanın olduğu 
bilgisine anında ulaşılarak kurtarma faaliyetlerinin bu bilgi 
doğrultusunda yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Aynı sözleşmede çalışanların ve temsilcilerinin hak ve yüküm-
lülükleri ile ilgili düzenlemeler de bulunmaktadır. Çalışanlara, 
sözleşmenin 13 üncü maddesinde bulunan bu düzenlemeler 
sonucunda getirilen haklardan daha önce ilgili mevzuatımızda 
değinilmemiş olan denetim sonuçlarını elde etme hakkı 
verilmiştir. MADDE 13 – (1) 4 üncü maddede bahsi geçen 
ulusal mevzuat uyarınca işçiler aşağıdaki haklara sahiptir; …... 
b) Güvenlik ve sağlıkla ilgili endişe teşkil eden bir durum oluştu-
ğunda işveren ve yetkili makam tarafından yürütülecek inceleme 
ve denetimlerin yapılmasını talep etmek ve bunların sonuçlarını 
elde etmek.

Yer altı kömür maden işletmelerinde bulunması gereken 
imalat haritaları ile ilgili duyuru:
18 madencimizin hayatını kaybettiği Ermenek faciasını sebebi, 
daha önce çalışılarak terk edilmiş olan başka bir yer altı made-
ninde zamanla biriken yer altı ve yağmur sularının büyük 
bir basınçla kazanın meydana geldiği madene dolmasıydı. 
Kazanın meydana geldiği işletmede, terk edilmiş olan made-
nin yerini ve çalışılan madene göre konumunu içeren bilgiler 
olmadığı için çalışmaların eski madene çok yakın bir yerde 
yapıldığının farkına varılamamıştır. Sonuç olarak, eski ve yeni 
çalışma alanı arasındaki duvar kalınlığı su basıncına muka-
vemet edemeyecek duruma gelmiş ve yıkılmıştır. Bu durum 
işletmelerin yer altındaki eski imalat yerlerinin bilmesinin ve 
kendi imalat haritalarına eksiksiz olarak işlemeleri gerektiğinin 
önemini ortaya koymuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü 15.01.2015 tarihinde bir 
duyuru yayınlayarak, yer altı kömür işletmelerinin 2014 yılına 
ait ve bu tarihten sonra hazırlanacak olanlarının eksik bilgi-
lerinin tamamlanmasının zorunlu olacağını belirtmiştir. Yer 
Altı Kömür İşletmelerine Ait Verilecek İmalat Haritalarına 
İlişkin Duyuru: ……imalat haritalarının, sahada daha önce 
çalışılmış (ruhsatlandırılmadan öncekini de kapsayacak şekilde) 
tüm imalatların da eklenerek tek bir harita üzerinde işlenmiş, 

bir sonraki yıl üretim planının eski imalat alanlarına (ocaktaki 
jeolojik yapı, su ve gaz geliri, gibi hususlar dikkate alınarak) 
uygun topuk bırakılacak şekilde terminlenmiş olarak Genel 
Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gelecek yıllarda 
Genel Müdürlüğümüze verilecek haritaların da bu normda hazır-
lanarak verilmesi zorunludur.

Yer altı kömür madenlerinde oluşabilecek olumsuz 
durumlarda çalışanların tahliyesi ile ilgili yapılan 
düzenlemeler:
301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma faciasında ölümle-
rin çoğu kömürün, kömür taşımasında kullanılan bantların ve 
tahta tahkimatların yanması sonucu ortaya çıkan CO (karbon 
monoksit) gazı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiştir. Bu 
gazın alçak konsantrasyonlarının uzun süre solunması(soba 
zehirlenmeleri bu duruma örnektir)  baş ağrıları, bayılma ve 
ölüme varan sonuçlar doğurabilmekle beraber çok yüksek 
konsantrasyonlarının birkaç defa solunması bile ölüme yol aça-
bilmektedir. Yangın sonucu meydana gelen duman ve zehirli 
gazların madene yayılmasıyla çalışanlar koruyucu maskelerini 
kullanarak madenden çıkmaya çalışmışlardır. Çalışanlara dağı-
tılmış olan CO gazının etkilerinden koruyan maskelerin kulla-
nım ömrünün maksimum 20-25 dakika olduğu bilinmektedir. 
Maskeleri kullanan çalışanlar madenin çıkışına ulaşamadan 
maskeleri koruyucu özelliğini kaybetmiş, çalışanlar duman ve 
zehirli gazlara maruz hale gelmişlerdir. Bu durum yer altı kömür 
madenlerinde çalışan sayısına ve maden koşullarına göre plan-
lamasının yapılması gereken ferdi oksijen maskesi değişim ve 
basınçlı hava teneffüs istasyonları kurulması gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Resmi Gazete’de (Sayı: 29291) yayımlanan Maden 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı geçen yönetmeliğin EK-1 
inci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir. EK MADDE 1 –  (1) 
İşveren; yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi 
bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz 
ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) mey-
dana gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum planında 
belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde yer üstüne intikalini sağlamak için;   
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a) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi 
kurtarıcı değişim veya dolum istasyonları kurmak zorundadır. 
Bu iki nokta arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum 
istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafe-
ler arasında olacağına aşağıda belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2’deki 
şartlar çerçevesinde tercih edilen oksijenli ferdi kurtarıcıların özel-
likleri dikkate alınarak karar verir. Oksijenli ferdi kurtarıcı değişim 
veya dolum istasyonları yeraltında yaşanan göçük, su baskını, 
patlama, yangın gibi acil durumlardan etkilenmeyecek şekilde 
teçhiz eder. b) Yeraltı kömür madenleri için bu kaçış hız ve sürele-
rini belirlerken; kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, 
madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi 
sayısı gibi hususları göz önünde bulundurur.

Bahsi geçen tablolar madenlerin değişik bölgelerinde bulu-
nan eğimlere göre azami kaçış hızlarını m/dakika cinsinden 
belirlemektedir.

Ek maddenin (1) c, ç, d ve e bentlerinde basınçlı hava tenef-
füs istasyonlarının madenin değişik bölgelerinde kurulması 
gereken mesafelerinin sınır değerlerine, bu istasyonların 
acil kaçış planlarında gösterilmesi, istasyonlarda bulundu-
rulması gereken asgari ekipman sayısı ve belgelendirilerek 
maden işletme projelerinde bulundurulması hususları 
düzenlenmiştir. c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve 
benzeri yollarda çalışanların seçilecek oksijenli ferdi kurtarıcı 
ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak 
mesafede bulunmaları durumunda, seçilecek oksijenli ferdi 
kurtarıcının özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alına-
rak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulur. ç) Lağımlarda 
30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarı-
larda 10 metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulur 
ve acil durum planlarında gösterilir. d) İşveren, istasyonlarda 
bulunacak donanım sayısı ve  ekipmanını, acil durumlarda o 
istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az 
%10 fazlası olacak şekilde belirler. e) Bu madde kapsamında 
alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda 
düzenlenen maden işletme projesinde gerekse de maden 
işletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunması 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünce onaylanması sağlanır.”

Aynı yönetmelik ile daha önce bahsedilen 176 nolu ILO 
sözleşmesi kapsamında kabul edilen, yer altı madenlerinde 
madenci izleme sistemi şartı yönetmeliğin ilgili bölü-
müne eklenmiştir. MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 
1.1.6  ncı  bendinin sonuna “Ayrıca, yeraltı maden ocaklarında, 
yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yer-
lerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir 
sistem kurulur. Bu sistemde kullanılan ekipmanlar, kablolar ve 
tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan göçük, su baskını, 
patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu 
hallerde de çalışabilir durumda olması sağlanır. Sistem tara-
fından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanır.” cümleleri 
eklenmiştir.

Yine aynı yönetmelikle düzenlenen bir madde ile işletmelere,  
grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu 
ocaklarda her çalışanın yanında bulundurması gereken 
karbon monoksit maskeleri yerine oksijen ferdi kurtarıcı 
bulundurmaları gerekliliği getirilmiştir. Ferdi oksijen kur-
tarcıların sağladığı havanın karbonmonoksit maskelerinin 
aksine maden havasıyla irtibatı olmamakta yani kendi kapalı 
devreleri bulunmaktadır. Karbonmonoksit maskeleri ise 
madendeki karbon monoksit gazını filtreleri vasıtasıyla süze-
rek kullanıcısına oksijen sağlamaktadır. MADDE 19 –  Aynı 
Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.“10.12. Grizulu veya yangına elverişli kömür damarla-
rının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar çalışma süresince, 
yanlarında Ek-1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen kaçış 
sürelerini ve TS-EN 13794 sayılı standartta belirtilen  kriterleri 
sağlayacak oksijenli ferdi kurtarıcı bulundurur ve gerektiğinde 
kullanır.”

Yer altında çıkan bir yangın sonucu oluşan duman, görüş 
kabiliyetinin tamamına yakınını kısıtlamaktadır. Acil durumun 
verdiği panik havası ile bu durum birleştiği zaman çalışanla-
rın en yakın çıkış yolunu bularak o yol üzerinde yönünü şaşır-
madan ilerlemesini beklemek mümkün değildir. Bu olum-
suzluğun önüne geçmek ve acil bir durumda çıkış yollarının, 
teneffüs istasyonlarının ve maske değişim istasyonlarının 
yerlerinin çalışanlar tarafından kolaylıkla bulunabilmesi için 
aynı yönetmelikte (Sayı: 29291) tüm yer altı madenlerinde 
hayat hattı kurulması yükümlülüğü getirilmiştir. MADDE 25 
– Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 17 nci bendinden sonra gelmek 
üzere 18 inci bent eklenmiştir. “18. Yeraltı madenlerinde, hazırlık 
faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ve üretim panoları gibi yeraltı 
maden işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ve 
çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştıran; yanmaya, 
kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı kurulur 
(Şekil-1 ve Şekil-2). Bu hatlar acil durum planlarına uygun ola-
rak yerleştirilir.

Hayat hatlarının bulunması gereken nitelikler özetle; dış 
etkenlere karşı dayanıklı olması, üzerine belli mesafelerle yer-
leştirilecek reflektörlü işaret ve konik göstergeler vasıtasıyla 
kaçış yolları ve teneffüs istasyonlarının yönünün anlaşılma-
sını sağlamasıdır. Yine aynı maddeyle hayat hattının imal 
malzemesi, göstergelerin yerleştirileceği aralıklar, boyutları 
ve maden içine hangi şekilde kurulacakları gibi hususlar 
düzenlenmiştir.

Sayılan maddeler 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

       
  Bu derlemede Soma ve Ermenek kazalarından sonra maden-
cilerin iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı ve ücret, yıllık izin gibi 
haklarında yapılan mevzuat düzenlemelerinden ve diğer 
düzenlemelerden önemli olarak görülenler bir araya getiril-
miştir. Mevzuat maddeleri ile alakalı yapılan yorumlar yazarın 
kişisel görüşleri olup resmi bir kurum veya kuruluşun görü-
şünü yansıtmamaktadır.
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Nükleer Reaktör mü, 
Nükleer Bomba mı?

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

Albert Einstein atomun parçalanabilirliğini sadece 
kuramsal olarak ortaya atmış, daha sonraki yıllarda 
yapılan deneylerle de bu kuram doğrulanmıştır. 
Uranyum atomunun nötron bombardımanı sonu-

cunda parçalandığı ve baryumun ortaya çıktığı gözlenmiştir. 
Yapılan deneyler sonucunda uranyum atomu ikiye bölünür-
ken oldukça büyük bir enerji açığa çıkmış, bölünme sonrası 
oluşan toplam kütlenin başlangıçtaki uranyumun kütlesinden 
daha az olduğu gözlenmiştir. Açığa çıkan enerjinin kaynağı ve 
kaybolan kütlenin ne olduğu Einstein'in “E=m.c2” denklemiyle 
açıklığa kavuşturulmuştur.

Einstein’ın  bu eşitliğinden yola çıkan fizikçiler,  1942 yılında 
atom bombasının temelini oluşturan tepkimeyi gerçekleştir-
mişlerdir. Bu tepkime sonucu açığa çıkan ısının silaha dönüştü-
rülmesi amacı ile 1942 yılında ABD’de New Mexico eyaletinde 
kurulu bulunan “Los Alamos Scientific  Laboratuvarı’nda bir 
çalışma başlatılmıştır. Laboratuvarda atom fizikçisi Prof. Dr. 

Oppenheimer başkanlığında, Manhattan Projesi’nde  5700 
bilim insanı çalışarak U235 ve Pu239’den iki nükleer bomba 
üretmişlerdir. Laboratuvarda üretilen bomba 1945 yılında 
Alamogordo Çölü’nde denenmiş, denemeden başarılı(!) 
sonuç alınmış, bombanın etkisinin tahmin edilenden çok daha 
güçlü olduğu anlaşılmıştır. 

II. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından U235’ten üretilen ilk 
atom bombasına “Little Boy”, 1,5 kat daha güçlü ve Pu239’dan 
üretilen ikinci bombaya da “Fat Man” adı verilmiştir. 6 Ağustos 
1945 günü, istihbarat elemanlarınca yapılmış gözlemler 
sonucu Japonların dışarıda en kalabalık oldukları zaman olarak 
belirlenen yerel saatle sabah 08:15’te ilk uranyum bombası, 
B-29 bombardıman uçağı "Enola Gay"’den Hiroşima’ya, 
plütonyumdan üretilmiş ikinci bomba da 9 Ağustos 1945'te 
Nagazaki'ye atılmıştır. 

Bombaların etkisiyle 300.000'den fazla insan ölmüş, 250.000 
kişi yaralanmış ve radyoaktif serpintilerden zarar görmüş, 
bombaların insanlar ve doğa üzerindeki etkisi uzun yıllar 
devam etmiştir. Bombalama olayı geride yüz binleri bulan ölü, 
yaralı, sakat insan ve canlı ve yıkıntı bırakarak insanlık tarihinin 
en kara lekesi olarak tarihte yerini almıştır.

Los Alamos Scientific Laboratuvarını 1980’li yıllarda gezme 
olanağı bulmuştum. Bu laboratuvar; derin vadilerle oyulmuş 
platolar üzerinde, tek girişli, girilen yerden çıkılması zorunlu bir 
topografya üzerine kurulmuştur. Laboratuvarda atom bom-
bası üzerinde çalışıldığı yıllarda, çalışanların toplumla fiziki 
bağlantısı tamamen kesilmiş, aileleri ile iletişimlerine ancak 
mektup ile izin verilmiştir. Anlatılanlara göre laboratuvarla, 
ancak haftada bir kez yiyecek ve haberleşme amacıyla bağlantı 
kurulmasına müsade edilmiştir.

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Prof. Dr. J. R. Oppenheimer 
yaptığı işten pişmanlık duymuş ve ”Bir şey yaptık… Dünyanın 
doğasını çok seri ve etkili bir şekilde değiştirebilen en tehlikeli 
silah… Yaşadığımız dünyadaki bütün standartlara göre şeytani 
olarak değerlendirilebilecek bir şey… Bunun üzerine bilimin 
insanlar için iyi olup olmadığı sorusu sürekli aklımı kurcalıyor…” 
demiştir. Aynı zamanda dönemin başkanı Harry S. Truman’a 
“Sayın Başkan, ellerimin kanlı olduğunu hissediyorum” der ve 
Truman yardımcılarına “bir daha bu adamı asla karşıma çıkar-
mayın” diye talimat verir.

Manevi yönden Nobel’den sonra gelen en önemli ödüller ara-
sında sayılan, Miami Üniversitesi’ne bağlı Teorik Araştırmalar 
Merkezi’nce 1968 yılında verilmeye başlanan Oppenheimer 
ödülünü 1977 yılında Prof. Dr. Feza Gürsey almıştır. 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com



1961 yılında Türkiye'ye dönen Gürsey, 1974 yılına kadar Prof. 
Dr. Erdal İnönü'nün ısrarları ve uğraşları sonucunda Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi  Teorik Fizik Bölümü'nde profesör olarak 
görev yapmıştır. Bu dönem içinde Türkiye'de teorik fizik ala-
nında yapılan çalışmaları canlandırmak amacıyla Princeton ve 
Yale Üniversitelerinden ünlü fizikçileri ODTÜ'ye davet ederek 
çok sayıda konferansın düzenlenmesini sağlamıştır. 1968 
yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü almıştır.

1965-1974 yılları arasında Yale Üniversitesi'nin Teorik Fizik 
Bölümü'nde konuk profesör olarak görev yapmış, ODTÜ'deki 
görevinden ayrılmak istememiştir. Bu süre içinde Yale 
Üniversitesi ile ODTÜ arasında dönüşümlü olarak çalışmalarını 
sürdürmüştür.

1974 yılında Prof. Dr. Feza Gürsey'in izni kaldırılmış ve 
ODTÜ'den ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Bunun üzerine Yale 
Üniversitesi Fizik Bölümü'nde sürekli olarak çalışmaya başla-
mıştır. Sayın Gürsey, izninin kaldırılmasının nedenlerini Prof. 
Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nca verilen Bilim 
Hizmeti ve Onur Ödülü töreninde anlatmıştır:

"Birincisi, sık sık ve ücretli izinli olarak dışarıdaki bilim mer-
kezlerinde çalışmam ve bu bilimsel alışverişe öğrencilerimi de 
katmam; ikincisi, Türkiye'mizin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun 
olmayan üst düzeyde bir araştırma yaparak gençliğe zararlı bir 
örnek olmam."

Sayın Prof. Dr. Feza Gürsey 1991 yılındaki emekliliğine kadar 
Yale Üniversitesi Fizik Bölümü'nde çalışmıştır. 19 Ocak 
1977'de temel parçacık fiziğine yaptığı katkılardan dolayı, 
Sheldon Glashow ile birlikte Oppenheimer Ödülü'nü almış-
tır. Ödül için kendisini kutlayan öğrencilerine "Ödül, Yale ile 
Harvard arasında paylaşıldı, yazıldı. İsterdim ki ODTÜ ve 
Harvard arasında paylaşıldı desinler" demiştir. İşte bu, bilim 
adamlarımıza ülkemizin verdiği değere(!) çarpıcı bir örnektir. 
Beyin göçü bu olsa gerek!  

Atom bombasının patlama anı
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Bu gün Japonya ile ABD arasında oldukça iyi sayılabilecek 
düzeyde ekonomik ilişkiler mevcuttur. Japonlarla birlikte 
bulunduğum bir ortamda ABD’nin Japonya’ya attığı atom 
bombaları ile ilgili görüşlerini sormuştum. Aldığım yanıt çok 
ilginçti: “ABD o iki atom bombasını atmasaydı savaş daha uzun 
sürecek, daha çok Japon ölecekti.” demişlerdi.

Uranyum atomu parçalandığında oluşan tepkime zinciri; 
U235’in bir tetikleme ile parçalanması, parçalanma sonucu 
ortaya çıkan nötronların diğer atomlara çarparak onları 
da parçalaması ve bu tepkimenin zincir gibi devam etmesi 
olayıdır. Atomun parçalanmasıyla çıkan yüksek ısı, kullanılan 
enerjinin kaynağıdır. Tepkimenin başlatılması, sürdürülmesi, 
kontrolü, soğutulması, durdurulması ve benzeri olaylar 
başta fizik, nükleer, atom mühendisliği gibi disiplinlerin ilgi 
alanlarıdır.

Uranyum elementi %99,3 U238, %0,7 U235 ve <%0,01 U234 içer-
mektedir. Uranyumun ilk kademe zenginleştirilmesinde, “sarı 
pasta“ olarak adlandırılan %75-80 U3O8 tenörlü konsantre elde 
edilerek kurutulup paketlenmektedir. Enerji ve askeri amaçlı 
kullanım için konsantre içinde U235 oranının yüksek olması, 
bunun için de sarı pastanın zenginleştirilmesi gerekmektedir. 
Yakıt amaçlı kullanılan uranyumda U235 oranı %4-5, askeri 
ya da silah amaçlı kullanımda U235 oranı %97 civarındadır. 
Gerektiğinde askeri amaçlı kullanılan U235, yaklaşık 25/1 ora-
nında seyreltilerek yakıt amaçlı kullanılmaktadır.

Dünyada nükleer santrallerin yanı sıra nükleer yakıtla hareket 
sağlayan gemiler ve denizaltılar mevcuttur. Uluslararası Atom 
Enerji Kurumu, nükleer kazaların boyutunu ifade etmek için INES 
Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Ölçeği’ni kullanmaktadır. 0-7 
arası bu ölçülendirme sisteminde kaza büyüklüğü logaritmik 
olarak ifade edilmiştir. Ölçülendirme sisteminde her kaza seviyesi 
bir öncekine göre 10 kat artmaktadır. 

Dünyada çok sayıda nükleer kaza meydana gelmiştir:

 • En büyük nükleer kaza, 1987 yılında, INES ölçeğine göre 
7 büyüklüğünde Ukrayna’nın kuzeyinde Çernobil Nükleer 
Enerji Santrali’nde meydana gelmiş kazadır. 

 • Fukuşima Nükleer santralindeki kaza; 2011 tarihinde, 
Tohoku depremi sonrası tsunaminin etkisiyle deniz dal-
galarının santralı su altında bırakması ve santralin bazı 
ünitelerinin yönetiminin devre dışı kalmasıyla olmuştur. 
Santralin üç ünitesindeki kaza seviyesi 5, bir ünitenin 3 ve 
kazanın tamamı da 7 büyüklüğünde kabul edilmiştir.

 • 28 Mart 1979 tarihinde ABD’de Middletown, Pensilvanya 
yakınındaki Nükleer Enerji Santralinde meydana gelmiş, 
Three Mile Island olarak bilinen kaza seviyesi 5 olarak 
değerlendirilmiştir.

Nükleer santrallerde kullanılan yakıtların üretim ve ticareti 
ile ilgili uluslararası yasal düzenlemeler mevcut olup atom 
enerjisinin güvenli ve barışçıl(!) amaçlı kullanımını  sağlamak 
ve kötü amaçlarla kullanımına karşı önlem almak(!) ve ülkeler 

arasında nükleer bilgi ve teknoloji alışverişi için küresel bir 
görev yürütmek üzere 1957 yılında, belirli ülkelerce yöneti-
len ve yönlendirilen Uluslararası  Atom Enerjisi Ajansı  (IAEA) 
kurulmuştur. Bu ülkeler, nükleer silahlara sahip olmalarına ve 
zenginleştirilmiş kaynakları enerji üretimi yanı  sıra silah 
üretiminde de kullanmalarına karşın, diğer ülkelerin nükleer 
projelerine karşı çıkmakta, hatta nükleer enerji eğitimlerini bile 
kontrol etmekte ve denetlemektedir. Günümüzde yaşanan en 
somut müdahale(!) örneği de İran’da yaşanmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyon Raporları’na 
göre Türkiye’de, nükleer santrallarda yakıt olarak kullanılabi-
lecek Köprübaşı, Fakılı, Küçükçavdar, Sorgun ve Demirtepe’de 
9.129 tonluk uranyum rezervleri mevcuttur. Bu rezervler ve 
tenörleri aranıp bulundukları yıllarda dünyaca kabul edilen eko-
nomik sınırlarda olmasına karşın, bugün için bu sınırların altında 
kaldığı ifade edilmektedir. Ancak bir ülke kendi nükleer yakıtını 
kendisi üretecekse maliyet unsurları göz ardı edilebilmelidir.

Türkiye’de ticari anlamda bir uranyum cevheri üretilmesi 
ve zenginleştirilmesi yoktur. Manisa-Köprübaşı’nda 1974 
yılında, Köprübaşı cevherlerini laboratuvar bazında irdele-
yerek, fizibilite için daha güvenilir veri elde etmek amacıyla 
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından pilot tesis 
kurulmuştur. 1974-1982 yılları arasında faaliyet gösteren bu 
tesiste, Köprübaşı ve Uşak-Fakılı cevherlerinin seri deneyleri 
yapılarak 1.200 kg kadar uranyum zenginleştirilmiştir. Genel 
Müdürlük’ün bünyesinde bu faaliyetlerin sürdürüldüğü 
Radyoaktif Mineraller Servisi daha sonra kapatılmıştır! 

MTA şu anda ülkemizde radyoaktif mineral aramaları yapmak-
tadır. MTA’nın ilk yapacağı iş “Radyoaktif Mineraller Servisi”ni 
yeniden kurup uranyum zenginleştirmesi ile ilgili laboratuvar 
çalışmalarına başlamak olmalıdır. Aksi takdirde MTA uranyum 
bulursa ne yapacaktır? 

Diğer taraftan da bazı özel şirketlerce ülkemizde uranyum 
madeni arandığı bilinmektedir. Maden Kanunu’nda yerli 
ya da yabancı şirketlerin uranyum arayıp işletmesiyle ilgili 
yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Maden Kanunu’nun 
50. maddesinin son fıkrasında, üretilen uranyum cevherinin 
devlete ya da Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek yere satıl-
ması gerekliliği ile ilgili bir hüküm vardır. Zaten uranyumla 
ilgili daha doğrusu radyoaktif minerallerle ilgili ülkemizin 

Little Boy
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yapacağı her çalışmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 
gözü üstümüzde olacaktır.

Ülkemizde, üzerinde en çok spekülasyon yapılan maden-
lerimizden biri de toryumdur. Dünyada uzun yıllar yete-
cek kadar ekonomik boyutta uranyum rezervleri mevcut 
olduğundan toryumun yakıt olarak kullanılması ile ilgili 
araştırmalar sınırlıdır. Şu anda gelişmiş ülkeler toryum ile 
ilgili, nükleer yakıt olarak kullanma olanakları yerine, daha 
çok bu elementi kullanarak daha kaliteli alaşımlı çelik, elekt-
ronik araç, daha yüksek ısıya dayanıklı malzemeler üretmek 
için araştırmalar yapmaktadırlar. Yakıt çevrimi sorunu 
nedeniyle, bugün için toryumla çalışan ticari ölçekte sant-
raller bulunmamakla birlikte toryumu yakıt olarak kullanan 
santrallerin  küçük ölçeklli olanlarının  İngiltere, Almanya, 
ABD ve Hindistan’da uzun zamandır denendiği bilinmek-
tedir. Toryum, nükleer yakıt üretiminde kullanılma olasılığı 
nedeni ile geleceği olan bir elementtir. 

Şu ana kadar yazdıklarım herkesin araştırdığında edinebileceği 
kolay bilgilerdir. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken ise uran-
yumun yakıt olarak kullanıldığı nükleer santrallerin ülkemiz 
açısından ne getirip ne götüreceğidir. Ülkemizde, gündemde 
iki nükleer santral vardır. Bunlardan biri Rusya’nın Akkuyu’da 
kuracağı, diğeri de Sinop’ta Japonlar tarafından kurulacak 
olandır. 

İkinci santral Sinop’la ilgili olarak; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında akdedilen “Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç 
Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” 
ile “Türkiye Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin 
ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği 
Zaptı”nın onaylanması Nisan 2015’de TBMM’de uygun 
bulunmuştur6. Onaylanan zapta da TBMM web sitesinden 
ulaşılabilmektedir7.  

Şu anda bu zabıt ile ilgili yorum yapmamın doğru olmayaca-
ğını düşünmekteyim. Ancak bu konunun uzmanları konuyu 
teknik olarak mutlaka inceleyip sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşacaklardır.

Nükleer enerji konusunda insan faktörünün ve siyasile-
rin bakış açılarının çok önemli olduğu unutulmamalıdır. 
Ülkemiz 2014 yılında Soma ve Ermenek’te iki büyük iş kazası 
yaşamıştır. Bu kazaların en önemli nedeninin, devletin 
denetleme görevini gerektiği şekilde yerine getirmemesi ya 
da getirememesi olduğunu düşünüyorum. Bir ülke düşünün 
ki yetkilileri iş kazalarını “işin fıtratıyla” ilişkilendirirken 
nükleer enerji santralinin patlama riski ile mutfak tüpünün 
patlama riskini karşılaştırabilmektedirler8. 

Nükleer santrallerde çalıştırılacak insanların seçiminde her 
zaman olduğu gibi eğitim, deneyim, zeka, çalışkanlık, yara-
tıcılık gibi liyakatten önce siyasi görüşüne bakılabileceği 
endişesindeyim. Bunun sonucu olarak da en büyük korkum, 

ülkemizde kurulacak nükleer santrallerde nükleer reaktör ile 
düdüklü tencereyi birbirinden ayıramayan insanların istih-
dam edilme ihtimalidir.

İlgi duyanların nükleer enerji konusunda fikirlerini gözden 
geçirmeleri için 06 Ekim 2010 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan “2010/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya 
Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu 
Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair 
İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar’ını 
okumalarını öneririm9. 

2010 yılında Rusya ile yapılan bu anlaşma hakkındaki yorum-
larım aşağıdadır; 

 • Rusya ile yapılan anlaşmaya göre, Akkuyu Nükleer 
Santrali %100 hisseye sahip bir Rus şirketi tarafından 
kurulacaktır. Rus şirketi %51 hissesi kendisinde kalması 
koşuluyla isterse kalan %49 hissesini satabilecektir. Bu 
hisseleri satın alacak şirketler konusunda Türkiye’nin, yani 
hükümetin de onayı alınacaktır. 

 • Bu santralde ülkemiz insanının çalışabilmesi ya da 
istihdam sağlanabilmesi ile ilgili bağlayıcı bir hüküm 
bulunmamasına karşın nükleer santralde çalışacak Rus 
vatandaşlarına her türlü kolaylık sağlanacağı anlaşmada 
yer almıştır. Yani santralin kurulması için, Rusya'dan işçiler 
gelecek, kurulacak santral de Rus personel tarafından 
işletilecektir. 

 • Yine Türk tarafı, Rus çalışanların ülkeye giriş çıkışı, santral 
bölgesine yerleşimi, çalışanların Türkiye’de edineceği 
taşınır ve taşınmaz mallarının yönetimi konusunda özel 
kolaylıklar sağlayacaktır.

 • Türkiye, nükleer santral kurulacak araziyi Rus şirketine 
bedelsiz olarak verecektir.

 • Santralin, yardımcı tesislerinin ve üretilecek elektriğin 
sahibi Rus şirketi olacaktır. 

 • Rusya, projenin tek patronu durumundadır. Projedeki 
başarısızlık ve gecikmeler ile ilgili anlaşmada hiçbir 
yükümlülük ya da yaptırım yer almamıştır. 

 • Nükleer santralde elektrik satış anlaşmasında belirtilen 
miktardan daha fazla üretim yapılırsa fazla üretilen miktar 
da Türkiye tarafından satın alınacaktır. 

 • Şirket, Türkiye’de oluşturulan elektrik piyasasında daha 
ucuza elektrik satın alma olanağı bulursa üretim yapmak 
yerine elektrik alıp ülkemize satabilecektir.  

Fat Man
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 • Rusya, ülkemizde 4 üniteli nükleer santral kura-
caktır. Kurulacak santralın üreteceği elektrik ener-
jisine ilk 2 ünitesi için %70’ine, diğer 2 ünitesi için 
%30’una 15 yıl süreli alım garantisi verilmiştir. 15 
yıldan sonra Rusya, kazancının %20’sini bize bıra-
kacaktır. Daha doğru bir ifade ile alım garantisi 
süresi sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kâr 
ortağı haline getirilerek şirketin geleceği garanti 
altına alınmaktadır. 

 • Rus Şirketi anlaşmada yapacağı yatırımın, alacağı 
kredilerin geri dönüşünü satış fiyatlarını da belir-
leyerek garanti altına almıştır.

 • Anlaşmaya göre Türkiye’nin nükleer santral üze-
rinde hiçbir hakkı bulunmayacaktır. Nükleer yakıt 
temini konusunda Rusya’nın sahibi olduğu şirket 
yetkili olacaktır. 

Anlaşmanın “Yakıt, Atık Yönetimi ve Söküm” baş-
lığı altındaki hükümler aynen aşağıdaki gibidir:

1. Nükleer Yakıt, Proje Şirketi ve tedarikçiler arasında yapılan 
uzun dönemli anlaşmalar bazında tedarikçilerden temin 
edilir.

2. Taraflarca mutabık kalınabilecek ayrı bir anlaşma ile Rus 
menşeli kullanılmış nükleer yakıt, Rusya Federasyonu'nda 
yeniden işlenebilir.

3. Taraflar, devletlerinin yürürlükteki kanunları ve düzen-
lemeleri izin verdiği ölçüde, nükleer yakıt, kullanılmış 
nükleer yakıt veya herhangi bir radyoaktif materyalin sınır 
ötesi taşınması da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, nükleer materyallerin sınır ötesi taşın-
masına ilişkin gerekli tüm ilgili onay, lisans, kayıt ve rızaların 
alınmasında Proje Şirketi'ne yardım eder.

4. Proje Şirketi, NGS'nin sökümü ve atık yönetiminden sorum-
ludur. Bu çerçevede, Proje Şirketi yürürlükteki Türk kanun 
ve düzenlemeleri ile öngörülen ilgili fonlara gerekli öde-
meleri yapacaktır.

Yukarıdaki hükümlerde “nükleer santral atıklarının” ne yapı-
lacağı da net değildir.

Bu arada Rusya’ya eğitim için gönderilen gençlerin ülkemiz-
deki bu çalışmaların neresinde yer alacakları belli değildir. 
Ancak görüldüğü kadarıyla Türk mühendislerinin bu sant-
ralde yasal hiçbir kontrol ve denetim yetkisi olmayacaktır. 
Rusya’ya, nükleer santral kurmak için ücretsiz verilen ülkemiz 
toprağına polis, asker, jandarma giremeyecektir. Tabiri caiz 
ise bu alandaki ülke topraklarımız üzerinde ülkemizin hiçbir 
tasarrufu olmayacaktır. Ulusal nükleer enerji araştırmalarımız 
için bu tesisten yararlanabilme olanağımız da olmayacaktır. 
Kendi topraklarımız üzerinde kurulmuş bu santralden ihti-
yacımız olan elektriği belirli koşul ve fiyatlarda satın almanın 
dışında bu santral üzerinde bir hakkımız olmayacaktır. 

Ülkemizde Türkiye Atom Enerji Kurumu adı altında Devlet’in 
bir kurumu vardır. Devlet’in bu Kurumu’na, Ruslarla yapılan 

Anlaşma’da denetim ya da gözetim olarak hiçbir şekilde yetki 
ve sorumluluk da verilmemiştir. 

Japonya’da kontrolden çıkan nükleer santraldeki soğutma 
işlemini sürdürmeye çalışan, Japon Halkı için kendilerini 
feda eden gönüllü kahramanlara saygılarımı iletmek istiyo-
rum. Acaba Ruslar ülkemizde kuracakları santraldeki ciddi 
bir tehlike karşısında Türk milleti için kendilerini feda ede-
bilecekler midir? 

Diğer taraftan, bütünüyle yabancı bir ülkenin kontrolü 
altında, ülkemizde kurulmuş bir nükleer santralin kendi ülke-
mize karşı siyasi bir tehdit unsuru olarak kullanılma olasılığı 
düşünülmüş müdür? 

Bu şartlarla Rusya’ya ülkemiz topraklarında nükleer santral 
kurdurmak yerine, Rusya’nın bu santrali kendi topraklarında 
kurması, Rusya’dan enerji hattı çekip, bu hattın enterkonnekte 
sisteme bağlantı yapılması daha mantıklı değil midir?  

B-29 Bombardıman uçağı
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Dönemin başbakanı, bedelli-bedelsiz askerlik konusunda, uygu-
lamanın halkı inciteceği gerekçesi ile gerekirse referanduma 
gidilmesi gerektiğini söylemiştir. Santralin öneminden dolayı 
Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde ülkemizde nükleer 
santral kurulup kurulmaması konusunda referanduma gidi-
lemez miydi? Referandum yapılması durumunda, yukarıda 
belirttiğim şartlar altında, nükleer santral yapılmasına yanıtım 
açıkçası ”hayır” olurdu. 

Kendinin toplumda bir yeri olduğuna inanan, biraz da 
eğitim almış her duyarlı vatandaşın ülkemizde nükleer 
santral kurulup kurulmaması konusunda “olumlu” ya da 
“olumsuz” yönde mutlaka bir fikrinin olması gerekir diye 
düşünüyorum. 

Bir maden mühendisi olarak da nükleer santral ya da nükleer 
enerji gibi teknik konularda nerede durmam, sınırı aşmamam 
gerektiğinin de bilincindeyim. Ancak temel konularda düşün-
celerim aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 • Nükleer santral kurulurken mümkün olduğunca dışa 
bağımlı olmaktan kaçınılmalıdır. 

 • Yapılacak santrallerin inşasında Türk teknik elemanları yer 
almalıdır.

 • Yapılacak santrallar Türk mühendis ve teknisyenlerinin 
denetim ve kontrolünde faaliyette bulunmalıdır.

 • Santral yakıtını kendi kaynaklarımızdan üreterek zengin-
leştirebilecek teknoloji ülkemizde kurulmalıdır. 

 • Santral en yeni teknoloji ile en doğru yerde kurulmalı, atık 
sorunu çözümlenmiş olmalıdır. 

 • Ülkemiz araştırmacılarının yapacakları nükleer araştırma 
ve çalışmalara engel ve sınırlama getirilmemelidir. 

Aksi takdirde nükleer teknolojide de dışa bağımlı olmaktan 
kurtulmamız olası değildir. Olayın diğer bir boyutu da santral 
yapımındaki yer seçimi, proje yönetimi, mali yönetim, teknik 
kontrol, işletme ve güvenlik altyapısı için kısır siyasi tercihlerin 
gündeme gelmemesidir. 

Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
büyük  önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, 

Cihanda Sulh” ilkesini, insanlık var oldukça dünyadaki ülkeler 
de ilke edinmelidir. Nükleer güç, her ne kadar bir enerji kaynağı 
olsa da, ülke olarak bu gücün “caydırıcı yönde” nükleer silah 
olarak kullanabilecek bilgi ve teknolojiye de sahip olmamız 
gerektiği de bir gerçektir. 

Dünyanın sonu, insanların birbirini yemesi nedeni ile gel-
mezse, enerji kaynakları tükendiğinde gelecektir. Enerji ile ilgili 
de, biz ya da birileri kullanabileceğimiz yeni enerji kaynakları 
mutlaka bulacaktır. Enerji sorunu ülkemizin gündeminden 
hiçbir zaman düşmemiş, bundan sonra da düşmeyecektir. Bu 
sorunu ikincil, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 
çözmek olası değildir.

Sonuçta, bir vatandaş olarak şunu söyleyebilirim: Öncelikle 
kömür ve hidrolik potansiyellerimizin kullanılması, yukarıda 
belirtilen, teknik ve idari açıdan ülke olarak bizim de içinde 
olacağımız, sorunlarına çözüm bulunmuş nükleer santraller 
de kurularak enerjide arz çeşitliğine gidilmelidir. Enerji gerek-
sinimi ve çeşitliliği kadar ülke savunması için de caydırıcı güç 
olarak kullanılması açısından ülkemizin nükleer teknolojiye 
gereksinimi vardır. Ama Akkuyu’daki gibi anlaşmalarla 
değil… 
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Genel olarak endüstriyel faaliyetler kapsamında ve özel ola-
rak madencilik faaliyetleri açısından ele alındığında, sosyal 
kalkınma; şirketlerin faaliyet alanları içerisinde ya da etki 
alanı dâhilinde bulunan toplulukların, şirketlerin faaliyetleri 
süresince ve ertesinde mevcut koşullarının korunması, yaşam 
kalitelerinin iyileştirilmesi; topluluk üyelerinin kendilerini doğ-
rudan ilgilendiren konulara dair karar verme süreçlerine dâhil 
olmalarına izin verilmesi ve kendi hayatları üzerinde daha 
kapsamlı ve/veya uzun vadeli kontrol sağlama süreci olarak 
tanımlanabilir. Sosyal kalkınma kapsamında şirketlerin bir plan 
çerçevesinde oluşturdukları Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma 
Programları, toplulukların uzun vadeli kalkınma ihtiyaçlarına 
ya da önceliklerine katkı yapan ve şirketlerin mevcut faaliyet-
leri ile ilişkili maliyetlerin, yararların, risklerin ve sorumlulukla-
rın daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan programlardır 
(ICMM, 2012:15). 

Genel itibarıyla, sosyal kalkınma kapsamında ifade edilen 
faaliyetler; toplulukların katılımıyla planlanmalı ve sürdürül-
meli; çeşitli aracılar ya da şirketler tarafından zorlama yoluyla 
gerçekleştirilmeye çalışılmamalıdır. Bu çerçevede planlanan 
madencilik ve maden işletme faaliyetlerinin, ekonomik ve 
sosyal gelişim açısından sınırlı fırsatlara sahip olan bölge-
lerde/yörelerde, olumlu yönde ekonomik ve sosyal değişim 
yaratabileceği ve bu değişim sürecinde merkezi bir rol oyna-
yabileceği görülmektedir. Ayrıca, şirketlerin sosyal kalkınma 
odaklı madencilik faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek 
faydaların; kadınlar, etnik azınlıklar, hassas ve/veya marjinal-
leşmiş gruplar için de etkili olmasını sağlayarak, ortaya çıkması 
muhtemel menfaatlerin eşit bir şekilde dağıtılmasına da katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir (ICMM, 2012:15).

Madencilik ile Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma Arasındaki İlişki
Madencilik şirketleri için risklerin yönetilmesi önemli bir başarı 
faktörüdür. Açıkça tahmin edilebilir olan birçok risk, doğası 
bakımından finansal ya da tekniktir. Buna karşılık, arama, proje 
geliştirme, işletme ve kapanma safhaları ayrı ayrı düşünüldü-
ğünde projelerin daha belirsiz kabul edilebilecek öğeleri de 
(örneğin, sosyal ve çevresel hususlar) yönetilmesi gereken 
daha büyük riskler haline gelmeye başlamaktadır. Bu yüzden, 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı; şirketlerin "sosyal 
lisanslarını" muhafaza edebilmek amacıyla mevcut projelerin 
potansiyel olumsuz etkilerini hafifletmenin ötesine geçmele-
rini ve faaliyet gösterdikleri ülke, bölge ve yörelerde sürdürü-
lebilir sosyal kalkınmaya aktif bir şekilde katkıda bulunmalarını 
tavsiye etmektedir (1). 

Sürdürülebilir sosyal kalkınma programları toplumların sosyal, 
ekonomik, çevresel ve insani açıdan uzun vadeli güçlendi-
rilmesine katkı yapan programlardır. Çoğunlukla, bir maden 
işletmesinin sosyal kalkınma programları dâhilinde bırakabile-
ceği en sürdürülebilir miras; etki alanı içinde bulunan topluluk-
lar için planlanan eğitim, istihdam ve öğretim programlarının 
topluluk üyelerine sağladığı yeni beceriler ve mevcut insani 
kapasitelerin geliştirilmesidir.

Herhangi bir sürdürülebilir sosyal kalkınma programının en 
önemli öğesi de, özellikle madencilik faaliyetlerinin sona erme-
sinden itibaren, bölge ve yöre insanlarının ve onların mensup 
bulunduğu toplulukların madencilik şirketlerinden herhangi 
bir destek ya da yardım almadan ayakta kalabilmelerinin 
sağlanmış olmasıdır. Bu çerçevede, Sosyal Sürdürülebilirlik, 
yenilenemeyen bir doğal sermayenin diğer kaynaklara, 
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yani sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel sermayeye 
dönüştürülmesine yardımcı olan madencilik faaliyetleri ile 
desteklenebilir.

Madencilik Endüstrisinin Rolü
Madencilik endüstrisi, faaliyette bulunduğu bölgelerde eko-
nomik ve sosyal gelişim açısından kısmi ya da genel olumlu 
bir etki görevi görerek sosyal kalkınmada merkezi bir rol 
oynayabilir. Bu rol, özellikle madenciliğin, madenin bulun-
duğu alanlarda, madencilikle ilgili olmayan sürdürülebilir 
gelir kaynaklarının oluşturulmasına ve böylece toplulukların 
madenden bağımsız bir şekilde gelişebilmelerine ve dahası 
maden işletmesinin kapanma süreci dâhil kapanış sonra-
sında da ayakta kalabilmelerine aracı olabileceği durumlara 
karşılık gelmektedir. Bunu başarmanın en önemli yollarından 
biri de topluluklar ve paydaşlar arasındaki dinamik bağları 
güçlendirmektir.

Madenin ömrü boyunca, madencilik gelirlerinin bir ülke 
içerisinde, yerel ve ulusal seviyelerde dağıtılması esnasında 
bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Bu durum, maden varlı-
ğından kaynaklanan gelirlerin; pay, vergi ve yasal ödemelerin 
genellikle maden alanında yaşamakta olan halktan ziyade 
yerel ya da ulusal hükümetler tarafından tasarruf edilme-
sinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak, hükümetlerin kal-
kınma öncelikleri, madene komşu alanlarda yaşamakta olan 
insanların önceliklerinden farklı olabilmektedir (2). 

Sürdürülebilir sosyal kalkınmayı madencilik faaliyetleri adına 
olumlu bir faktör olarak gören şirketler için, merkezi hükü-
metlere yapılan yasal ödemelerin ve diğer resmi madencilik 
gelirlerinin bir kısmının yerel topluma yönlendirilip yön-
lendirilmediğine bakılmaksızın, faaliyet gösterilen yörede 
yapılan çalışmaların olumsuz etkilerini hafifletm ek ve olumlu 
etkilerini artırmak için alternatif yolların aranması ve yaratıl-
ması önemlidir. En azından şirketler, arazi edinimi ve yeniden 
yerleşim ve benzeri nedenlerden dolayı geçim kaynakları 
olumsuz yönde etkilenen topluluk bireyleri için, örneğin iş 
fırsatları sunarak ya da iş fırsatlarına kapı açacak eğitimler 
düzenleyerek, projenin olumsuz etkilerinin hafifletildiğinden 
emin olmalıdır (3). 

Bunun başarılması kolay değildir ve bu yüzden kamu 
kurumları, sivil toplum örgütleri ve bağımsız kalkınma 
ajansları gibi diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlarla 
ortaklık kurulması gerekebilir. Bilindiği gibi, birçok devletin 
hâlihazırda kısa ya da uzun vadeli ulusal, bölgesel ve yerel 
kalkınma planları bulunmaktadır. Fakat, hükümetleri, elde 
ettikleri madencilik gelirlerini madencilikten en çok etki-
lenen bölgelere yatırması konusunda teşvik etmek önemli 
olmasına karşın oldukça zordur. Buna karşılık, yerel kal-
kınma programları konusunda kamu kurumları ve hükümet 
organları ile birlikte çalışma yapmak daha mantıklı ve sonuç 
odaklı olabilmektedir.  
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Sosyal Kalkınma Odaklı Madencilik Faaliyetlerinin Getirileri 
Küresel çapta edinilen deneyimler ve gözlemler göster-
mektedir ki, sosyal performansın artması genellikle daha iyi 
finansal getirilere sebep olur. Sosyal kalkınma ile ilgisi olan 
şirketlerin mevcut fayda-maliyet çıktıları, her şirketin ya da 
projenin kendine has özellikleri olması sebebiyle farklılıklar 
gösterse de bazı ortak hususlar mevcuttur. Genel itibarıyla 
görülmektedir ki, eğer bireyler ve topluluklar bir madencilik 
faaliyetinden büyük ölçüde yarar sağlıyorlarsa; bu durumda 
söz konusu bireylerin ve toplulukların, şirketlerin ve onların 
mevcut projelerinin başarılı olmasını görmek için kayda değer 
bir çıkarı söz konusudur. Böyle bir durumda ve normal şartlar 
altında –olağan sosyal, ekonomik ve politik koşullar dâhilinde- 
bireylerin ve toplulukların, maden projesini ya da işletmesini 
olumsuz yönde etkileyebilecek olan engellerin aşılmasında ve 
şirket(ler)in sosyal lisanslarının korunması bağlamında destek-
leyici oldukları görülmektedir. 

Çeşitli sosyal sorumluluk ve/veya sosyal kalkınma projeleri 
yoluyla toplulukların refah ve kalkınmasına katkı yapılması 
neticesinde şirketlerin elde edebileceği olumlu sonuçların 
başında sosyal lisans gelmektedir. Bununla beraber ve buna ek 
olarak, genel faydalar arasında aşağıdakiler yer alabilir (ICMM 
2012:16):

 • İtibar: Genel olarak; topluluklar, toplum, resmi kurumlar 
ve diğer paydaşlar arasındaki itibarın artması.

 • Kaynaklar: Çalışma yapılan alanlara yakın ve mevcut 
sınırlar dışında bulunan birincil ve tali kaynaklara olan 
erişimin kolaylaşması (yeni cevher sahaları, saha ulaşım 
yolları, su kaynakları vb.)

 • Onay süreçlerinin kolaylaşması ve potansiyel anlaş-
mazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi: Yerel 
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve topluluklarla kurulan 
daha iyi ilişkiler vasıtasıyla proje geliştirme, işletme ve 
kapanış ile ilgili onay süreçlerinin kolaylaşması ve anlaş-
mazlıkların çözülmesine yardımcı olunması, çıkar grup-
larının engel teşkil edebileceği hatta madencilik çalış-
malarının gerçekleşmesini engelleyebileceği durumların 
ortadan kaldırılması.

 • Kapanış maliyetlerinin ve yükümlülüklerin azalması: 
Daha düzenli ve planlı bir sosyal risk yönetimi vasıta-
sıyla paydaş beklentilerinin yönetilmesi ve toplulukların 
maden şirketlerine bağımlılığının azaltılması.

 • Yerel iş gücü: Yerel iş gücünün öğretim ve beceri sevi-
yelerinin artması şirketlere, masraflı olarak yurt dışından 
getirilen uzmanlara olan bağımlılığın azalmasına ve ope-
rasyonlarla ilgili zaman, çaba, hüsran ve paradan tasarruf 
edilmesini sağlamak üzere yerel bilginin artmasına ola-
nak tanır.

 • Çalışanlar: Çalışanların istihdam, iş güvenliği ve verimlilik 
açısından iyileştirilmesi.

Özetle, sosyal kalkınma karşılıklı bir süreçtir. Toplulukların ken-
dilerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirebilmeleri için onlara 
destek olan bir madencilik şirketi, eş zamanlı olarak başarıya 

ulaşmak için kendi gelişimine de yardımcı olmaktadır. Artık, 
halkla ilişkilerin verici/alıcı modelinin ötesine geçme ve maden 
projelerinin ya da işletmelerinin ve bunların sosyal kalkınma 
programlarının karşılıklı kazanca dayalı ortaklık süreci olarak 
görülmesi, sürdürülebilirliğin daha başarılabilir hale gelmesine 
vesile olacaktır.

Sürdürülebilir Sosyal Kalkınmanın Temel Prensipleri
Geleneksel olarak, maden şirketleri, madencilik faaliyetlerine 
komşu ve yakın yerleşim yerlerinde gözlemiş oldukları sosyal 
ihtiyaçları karşılamak ve bu ihtiyaçlara çözüm getirmek için 
çeşitli tedbirler almak isterler. Klasik bir yaklaşım çerçevesinde 
ilk etapta geliştirilen çözümler; okulların, sağlık ocaklarının, 
kütüphanelerin, köy odalarının, köy ve kasaba yollarının, içme 
suyu hatlarının iyileştirilmesi ya da genel olarak kısıtlı bütçeler 
çerçevesinde yeni sosyal sorumluluk programları yaratmak 
adına resmi kurumlara sponsorluk veyahut bağış yapılması 
şeklindedir.

Çoğu zaman bu tür çabalar, yerel topluluklara yönelik 
cömertçe yardımlar olarak değerlendirilse de yapılan yardım-
ların birçoğunun, madenin ömrü süresince ve hatta bazen 
projeleri uygulayan şirket personelinin görev süresi boyunca 
devamlılığının sağlanamadığı görülmektedir. Kısaca, yapı-
lan bağış ve yardımların etkisi ve varlığı kısa süreli ve geçici 
olabilmektedir.  

Bunun nedenleri çoğunlukla projelerin;

 • Madencilik şirketi ve/veya yerel kanaat önderleri tarafın-
dan ezbere ve tek taraflı olarak belirlenmiş olması,  

ariagems.com
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performansı ile başarınızı artırırsınız. www.teknima.com
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 • Belirlenmesi ve yönetimi sürecine paydaşların, topluluk 
üyelerinin ve yöre sakinlerinin kısıtlı bir şekilde dâhil 
olması, 

 • Zaman içerisinde sosyal projelerin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması açısından sorumluluğun yerel aktörlere dev-
redilmesine olanak sağlanamaması ve devamında proje 
ya da yardımların yerel düzeyde sahiplenilmemesi,

 • Sürdürülebilirliğini korumak adına yerel düzeyde mevcut 
olmayan teknoloji, beceri ve teknik bilgiye ihtiyaç duyma-
sından kaynaklanmıştır.

Ne kadar iyi niyetli olunursa olsun, yukarıdaki nedenlerden 
ötürü uygulamaya konan sosyal sorumluluk ve bağış prog-
ramlarının paydaşlara "bağışlanmış olması" temel sorunların 
başında gelmektedir. Paydaşların, şirketler tarafından yapılan 
bağış ve desteklere yönelik herhangi bir sahiplenme duygusu 
hissetmemeleri ya da mevcut destek ve bağışları muhafaza 
edebilmek için gerekli becerilere sahip olmamaları sonucunda 
şirket desteği geri çekildikten sonra mevcut programların, 
zamanla etkisini yitirdiği görülmektedir. 

Diğer yandan toplulukların ve resmi kurumların, yöre için önemli 
altyapı ve hizmetlerin maden şirketleri tarafından yerine getiril-
melerine alışmaları, sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen 
sağlıksız bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkarabilmektedir.

Bu kapsamda, maden şirketlerinin stratejik bir yaklaşım benim-
semeleri ve kendi uzmanlık alanlarının toplumun ihtiyaçları 
ile nerede kesiştiğini belirlemek için bu alanlar üzerinde odak-
lanmaları önemlidir. Bu şekilde diğerlerinin (örneğin, devlet 
kurumlarının ve diğer bazı kuruluşların) sorumluluğunda olması 
gereken işleri, şirketlerin yerine getirme olasılığı daha az olur. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, en etkili ve sürdürülebilir 
sosyal kalkınma plan, program ve faaliyetlerinin bazı temel 
prensipleri içerdiği görülmektedir (ICMM, 2012:17-18):

 • Stratejik Bir Yaklaşım Benimsenmesi: İşletme seviye-
sindeki kalkınma faaliyetleri, şirketlerle ilgili uzun vadeli 
stratejik amaçlar ile bağlantılıdır ve ayrıca mevcut ve 
gelecekteki sosyal ve/veya bölgesel kalkınma planları 
ile paraleldir. Sosyal yatırımlar ile ilgili son dönemdeki 
Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) kılavuzları, şirketlerin 
stratejik sosyal kalkınma programlarına yönelik iyi niyetli 
eylemlerin ötesine geçmelerini tavsiye eder ve filtreleme 
programları ile ilgili parametreler önerir (3).

 • Danışma ve Katılımın Sağlanması: Yerel paydaşlar ve 
topluluklar, maden işletmelerinin kapanış ve kapanış son-
rası da dâhil olmak üzere proje, tasarım ve uygulamaların 
tüm aşamalarına aktif bir şekilde dâhil olur. Bu aşamaların 
tümünde, kadınların ve hassas ve/veya marjinalleşmiş 
grupların da katılımının sağlanması önemlidir. Toplu-
lukların projelerden dolayı ortaya çıkan faydalara ortak 
olabilmelerine ilişkin kararlara tam olarak katılımının sağ-
lanması sosyal kalkınma programının sürdürülebilirliği 
için en doğru sonucu verecektir. Bu, toplum üyelerinin 

seçeneklerden haberdar olabilecekleri bir şekilde şirket-
lerin proje planlarının yanında motivasyonları da anlaya-
bilmelerine izin verilmek sureti ile madencilik sürecinin 
anlaşılmasını kolaylaştıran planlı paydaş taahhüt faaliyet-
leri ile başarılabilir.

 • Ortak Olarak Çalışmak: Ortak ilgi ve amaçlar etrafında 
planlanan; özel, resmi, bağımsız kuruluşlar ve paydaş 
toplulukların katılımıyla farklı becerilerin ve kaynakların 
ortaklaşa meydana getirdikleri programlar, şirketlerin 
kendi kaynaklarıyla tek bağımsız olarak ifa etmeye çalıştık-
ları programlardan daha etkili ve sürdürülebilirdir. Ayrıca, 
ortaklaşa yürütülen bu tür program ve projeler, daha kap-
samlı ve uzun vadeli birlikte çalışma ortamı elde edilmesini 
sağlayabilir. Resmi ya da resmi olmayan ortaklıklar ayrıca 
maliyetleri azaltabilir, mevcut projelerin gereksiz yere 
tekrar edilmesini önleyebilir ve toplulukların/paydaşların 
maden işletmesine bağımlılığını azaltabilir.

 • Kapasitenin Güçlendirilmesi: Yerel toplulukların, sivil 
toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kapasitesini 
güçlendirmeye vurgu yapan programlar, uzun vadede, 
şirketler tarafından doğrudan yapılan ayni ya da nakdi 
desteklere nazaran; para, malzeme ya da alt yapının 
temin edilmesine kıyasla daha sürdürülebilir niteliktedir. 
Altyapı hususu, çoğunlukla yerel yönetimlerin maddi ve 
fiziki açıdan uzakta bulunan toplulukların gelişimi için 
önemliyken, bu hususun uzun vadede çözüme kavuştu-
rulabilmesi için ancak yerel toplulukların ve hükümetlerin 
dâhil olduğu iyi tasarlanmış bir katılım süreci ile destekle-
nen yeterli bir koruma programının var olması gereklidir.

 • Ölçme ve İletişim: Sosyal kalkınma programlarını iyi bir 
şekilde yönetmek ve bunların sürdürülebilir amaçlara 
yönelik olarak iyi işlediğinden emin olmak için programları 
gözlemlemek ve düzenli aralıklarla standart performans 
göstergeleri yardımıyla değerlendirmek önemlidir. Düzenli 
ölçme ve değerlendirme, başarıyı arttırmak için program-
larda ayarlamalar yapılmasına olanak tanır. Topluluk üyele-
rinin, katılımcı gözlem süreçlerinin kullanılması sureti ile bu 
sürece dâhil edilmesi ideal olup ayrıca bu programın ilerle-
yişinin daha geniş bir kamuoyuna iletilmesini de kolaylaş-
tırır. Sosyal kalkınma programlarının ilerleme sürecinin ve 
zorluklarının, iç ve dış kaynaklar yoluyla raporlanması ve/
veya duyurulması, programlar için daha geniş bir destek 
tabanı oluşmasını da teşvik eder. 

Notlar
1. Şirketlerin sosyal sorumluluk yükümlülükleri ile ilgili son dönemdeki tartışmalar 

için bkz. International Standardization Organization (ISO), ISO 26000: 2010, 
Guidence on Social Responsibility, Cenevre, 2010.

2. Bu konuyla ilgili daha fazla tartışma için bkz. International Council on Mining and 
Metals (ICMM), Minerals Taxation Regimes: A review of issues and challenges in 
their design and application, 2009.

3. Özel Sektör projeleri ile bağlantılı ekonomik ve fiziksel yeniden yerleştirmenin 
yönetilmesi için tazminat ve etki hafifletmenin uygun şekillerine ilişkin tartışma 
için bkz. International Finance Corporation (IFC), Handbook for Preparing A 
Resettlement Action Plan, Washington DC: 2002.

4. Bkz. IFC, Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Compa-
nies Doing Business in Emerging Markets, Washington, DC: 2010.

Kaynak
1. ICMM (International Council on Mining and Metals), Community Development 

Toolkit, http://www.icmm.com/document/4080, London: 2012
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Üniversiteler ülkelerin ve toplumların geleceği konu-
sunda belirleyici role sahiptirler. Üniversitelerin 
bilimsel ve sosyal alandaki başarıları toplumların ve 
ülkelerin küresel yapı içindeki başarılarıyla pozitif 

bir ilişkiye sahiptir. Ülkemizde de çok defa gündeme gelen 
dünyanın en iyi 100, 500 veya 1000 üniversitesine baktığımız 
zaman, sıralamaların hatırı sayılır çoğunluğunun gelişmiş ülke-
ler ve arta kalan küçük bir kısmının ise gelişmekte olan ülkeler 
tarafından doldurulduğunu görmekteyiz. Birçok defa bu üni-
versiteleri sıralayan kurumların değerlendirdikleri kriterler 
arasında; araştırma proje bütçesi, bilimsel yayın sayısı, bilim-
sel atıf sayısı, öğrencilerin iş bulma oranı, hoca başına düşen 
öğrenci sayısı bulunmaktadır. Bugün artık gelinen noktada, 
iyi okullarda veya üniversitelerde okumak bir anlamda prestij 
haline gelmiştir ve çoğu defa yüksek sıralamalardaki öğrencile-
rin kendilerine özgüvenleri bu sebeple pekiştirilmektedir.

Dünya üzerinde köklü geçmişe sahip birçok üniversite ve 
enstitü, en eski mühendislik bölümlerinden madencilik ve yer 
bilimleriyle ile ilişkili olarak başlamıştır. Birçok üniversite halen 
isminde veya kuruluşunda madencilikten izler taşımaktadır. 
Ancak, teknoloji çağına geçilmesiyle; geçmişte kilolarla taşınan 
cevherler, bugün yüzlerce ton taşıyabilen ekipmanlarla taşınır 
hale gelmiştir. Dolayısıyla maden sektöründe insan gücüne 
olan ihtiyaç nispeten azalmıştır. Ancak, beyin gücüne ve 
tecrübeye duyulan ihtiyaç -malum cevher fiyatları göz önüne 
alındığında- hiç olmadığı kadar artmıştır. Maden üretimi bir 
seri üretim bandı veya bir fabrika gibi kurulu bir düzene sahip 
olmadığı gibi, bir inşaat projesinden de oldukça farklıdır. 
Üretkenliğin korunabilmesi için bütünsel bir yönetime ve sıkı 
bir maliyet kontrolüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Bugün farklı farklı şehirlerde ve ülkelerde maden eğitimi veren 
birçok okul bulunmaktadır. Bu bölümlerden her yıl önemli 
sayıda öğrenci mezun olmakta ve iş hayatına atılmaktadır. Bu 

okulların bazılarında staj zorunluluğu bulunmakta, bir diğer kıs-
mında ise bulunmamaktadır. Öğrencilerin, öğrenimleri boyunca 
mesleki hayatla tanışmaları ve tecrübe kazanmaları açısından 
staj yapmanın önemi bilinen bir gerçektir. Ancak, buna rağmen 
halen birçok staj girişimi, formaliteyi sağlamaktan öteye gide-
memektedir. Stajyer için daha az çalışmak ve staj yeri için daha 
az uğraşmak temel çıkış noktası olsa da maalesef bu durum 
zaman ve kaynak israfından başka bir işe yaramamaktadır. 

Başka bir nokta da hâlihazırda verilen derslerdir. Bugün birçok 
mühendislik bölümünün eğitimindeki temel sorunlardan biri 
de teorik bilgi ve uygulama arasında kalan öğrencilerdir. Bir 
başka deyişle bazı durumlarda, okulda öğretilen bilgilerin pra-
tik hayatta uygulanabilirliğinin olmaması çok ciddi bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu sebepledir ki yeni mezun bir mühendise 
başlangıç için önerilen imkânlar oldukça düşüktür. Bunun 
temelinde bu kişinin yeniden eğitilip alındığı pozisyona faydalı 
hale geleceği sürenin, firmalar tarafından en düşük maliyetle 
atlatılma stratejisi yatmaktadır.

Elbette ki yapılan işin hem teorisinin hem de pratiğinin öğre-
tilmesi gerekmektedir. Ancak, mesleki pratiğin bu süreçte 
aktarılması gerekmekte ve sadece stajlardan elde edilecek 
birikime güvenilmemelidir. Bir öğrencinin mühendislik bölü-
münü mesleki hayatında karşılaşma ihtimali çok yüksek olan 
Excel kullanmadan ve veri görmeden bitirmesi üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir noktadır. Mesleki pratiğe yönelik birinci 
elden kaynak bile sağlanabilir. Örneğin; endüstriden misafir 
ziyaretçiler konuyla ilgili derslere konuşmacı olarak katkı sun-
mak üzere davet edilebilir. Bu tür girişimler, hem öğrencilerin 
pratikle doğrudan tanışmalarını hem de endüstriden birileriyle 
bağlantı kurmalarının önünü açacaktır.

Mühendislik, teknolojiyle en barışık mesleklerden biri olmalıdır. 
Teknolojinin bu kadar süratli değiştiği 21. yüzyılda öğrencilere 

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

Nasıl Bir Madencilik Eğitimi? 



anlatılan derslerin ve paylaşılan notların güncel olması hiç 
olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bir elektronik cihazın 
ömrünün ortalama 2-3 sene olduğu bir çağda, teknoloji de 
hızla değişmektedir ve buna paralel olarak öğrencilere de en 
güncel bilgiler sağlanmalıdır. Akademisyenlerin, alanlarındaki 
son gelişmeleri takip etmeleri hem kendi kariyerlerine hem 
de öğrencilere aktarılanlara katkı sağlayacaktır. Yalnızca ders 
içeriklerinin değil, aynı zamanda verilen derslerin de güncel-
lenmesi gerektiği bir gerçektir. Unutmamalı ki üniversiteler ve 
bölümler, güncele ayak uydurdukları ölçüde ayakta kalırlar.

Klasik anlamda ders anlatımı son 20 sene içerisinde ciddi oranda 
değişmiştir. Geçmişte kullanılan tepegöz, kara tahta ve kitapla-
rın yerini bugün; projektörler, akıllı tahtalar ve online kaynaklar 
almıştır. Ancak, bunca yeniliğe rağmen bugün birçok ders anla-
tımı, dersi anlatanın yansıtılan saydamlardan okuyup anlattığı 
“monolog” hale gelmiştir. Bu sebeple; öğrencilerin proaktif 
olmak yerine edilgen olarak bulundukları ders ortamları, çoğu 
zaman gayretli birkaç öğrenci dışında diğer öğrencileri öğrenim 
sürecine katamamaktadır. Bu problemin çözümü için, öğrenci-
lerin de (en azından bir konuda hazırlanarak) derse katılmaları 
sağlanmalı ve monolog yerine diyalog yöntemi kullanılmalıdır. 

Bir diğer kritik noktaysa endüstri ve tedarikçiler ile üniversiteler 
arasındaki iş birliklerinin önemidir. Endüstriyle kurulacak güçlü 
ilişkiler vasıtasıyla birçok yazılım ve ekipman ücretsiz veya düşük 
bir bedel karşılığı üniversitelere temin edilebilir. Endüstride 
kullanılan bu tür yazılımların öğrenciler tarafından öğrenilmesi 

ve kullanılması öğrencileri rakipleri arasında bir adım öne çıka-
racaktır. Bu tür imkânlar, araştırma projelerinden elde edilecek 
gelirler üzerinden de elde edilebilir. Sonuç itibarıyla akademis-
yenlerin, hem yayınlarına hem de öğrencilerinin yetiştirilmesine 
katkıda bulunacak yatırımlar her zaman için tercih edilmelidir. 

Madenciliğin çok disiplinli bir bölüm olduğunu unutmamalı ve 
bunun gereği olarak sadece maden kaynaklarına odaklanılma-
malıdır. Disiplinler arasında önemli ortak noktaların bulunduğu 
ve birçok problemin temelde ciddi benzerlikler taşıdığı göz ardı 
edilmemelidir. Diğer alanların yayın ve kaynaklarına açık olmak, 
hem perspektif olarak hem de bilimsel olarak katkı sağlayabile-
cektir. Bu sebeple hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin 
ikinci ve hatta üçüncü bir alanı yan dal olarak adapte etmesi 
uzun vadede kazançlı bir yatırım olacaktır. Akademisyenlerin bu 
konuda öğrencilerine rehberlik etmeleri önemli bir noktadır.

Madencilik eğitimi zevkli ve bir o kadar da zahmetli bir iştir 
çünkü hem teorik hem de pratik bilgilere en çok ihtiyaç duyan 
mühendisliklerden biridir. Bugün, iş gücünün başarısı ve 
kalitesi, madencilikte hiç olmadığı kadar kritik hale gelmiştir. 
Üniversiteler, öğrencilerinin dünya çapında rekabetçi mezun-
lar verebilmeleri için donanımlı akademisyenlere ve moti-
vasyonu yüksek öğrencilere ihtiyaç duymaktadırlar. Yeterli 
İngilizce bilgisine sahip bir mühendis, küreselleşen dünyada 
neredeyse her ülkede iş bulabilir. Ancak, diğer rakiplerine karşı 
öne çıkabilmek için fark yaratması ve iyi bir donanıma sahip 
olması olmazsa olmazlar arasındadır. 
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Devletin Hüküm ve Tasarrufu, 
Hakların Bölünmezliği,  
Teşvik Tedbirleri ve Beyanlar

6309 sayılı Maden Yasası’nın 4’üncü maddesinde, 
Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup 
içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir, 
kuralı bulunmaktaydı. 03.03.1954 kabul tarihli olan 

6309 sayılı Maden Yasası’nın bu hükmü, 1961 Anayasası’na 
130’uncu madde olarak alınmış ve 1982 Anayasası’nın 168’inci 
maddesiyle varlığını sürdürmüştür. 3213 sayılı Maden Yasası’nın 
4’üncü maddesi de 6309 sayılı Yasa’nın söz konusu maddesiyle 
aynıdır ve bu güne kadar değişikliğe uğramamıştır.

Madenler, Yasa’nın 2’nci maddesinde tanımlanmış ve grup-
landırılmışlardır. Bir başka anlatımla, I-a Grubu’nda sayılanlar 
madendir ve Yasa’da yerini almıştır. Yasanın 16’ncı madde-
sinde ise I-a Grubu madenler bulundukları arzın mülkiyetine 
tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, I-a Grubu madenler hakkında 
düzenlemeler içeren 16’ncı maddenin 2. fıkrası hem Maden 
Yasası’nın 4’üncü maddesine hem de Anayasanın 168’inci 
maddesine açıkça aykırıdır. 

3213 sayılı Yasa’nın hakların bölünmezliğini düzenleyen 5’inci 
maddesine 6592 sayılı Yasa ile bir değişiklik getirilmemiştir. 
İşletme ruhsatına bölünebilirlik getirilmemesi büyük bir eksikliktir.

3213 sayılı Maden Yasası’nın 5’inci maddesinin ilk fıkrasında; 
Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm-önce-
lik), arama ruhsatnamesi, buluculuk ve işletme ruhsatı hakla-
rının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde 
muameleye tabi tutulur, hükmü ile 05.06.2004 gün 25483 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5177 sayılı Yasa’nın geçici 
1’inci maddesinin 5. fıkrasında; Bu Yasa uyarınca çıkarılacak 
Maden Yasası’nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlük 
tarihinden itibaren altı ay içinde ruhsat sahibinin talebi ile bir 
defaya mahsus olmak üzere işletme ruhsat alanı rezerv kay-
bına neden olmayacak şekilde, ekonomik olarak ayrı işletilme-
sinin imkan dahilinde olması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından da uygun bulunması halinde, en fazla dört ruhsata 
bağlanabileceği, kuralı yer almıştır ve 03.02.2005 gün 25716 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası Uygulama 
Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci maddesinde de bölünmenin ne 
şekilde yapılacağı, düzenlenmiştir.

5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra yayımlanan 
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, işletme ruhsatlı sahalar; 
ruhsat sahibinin istemi, idarenin uygun bulmasıyla altı aylık bir 
süre ile de olsa 4’e bölünebilmiştir. 

Madenler üzerinde sahip olunan hakların hisselere ayrılama-
yacağı, ilk olarak 6309 sayılı Maden Yasası ile yürürlük alanı 
bulmuştur. Gerekçesinde de, yürürlükteki mevzuatın (Maadin 
Nizamnamesi) hakların hisselere bölünebileceğini yasaklama-
dığı, intikallerde hisse oranları veya bunlardan sonra meydana 
gelen devirler sonucu ihtilaflar çıktığı, böylece madenlerin 
çalışamaz hale geldiği, intikallerin bir bütün halinde yapılarak, 
taksim ve bölünme yolunun kapatıldığı ve hakkın bir bütün 
halinde kullanımının temin edildiği, vurgulanmıştır.

Bilindiği üzere, Taş ocakları ve Maadin nizamnamelerinde 
birden fazla kişinin maden ruhsat sahibi olabildiği, intikallerde 
de madenin hisselere bölünerek ruhsat bütünlüğünün bozul-
duğu, rezerv kayıpları ve işletilme zorlukları yaşandığı, bir ger-
çektir. Bu nedenle, hakların bölünmezliği kuralı getirilmiştir. 
Bugün için ise böyle bir durum söz konusu değildir.

Ruhsat sahibinin, rezerv kaybına yol açmayacak şekilde işle-
tilme olanağı bulunan bir ruhsat sahasının bölünmesini iste-
mesi ve bunu bir proje ile idareye bildirerek uygun görüş alması 
halinde, ruhsatın bölünmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aksine, 
bölünme ile istihdam, idare gelirleri ve üretim de artacaktır. 
Gerek başvuru gerek intikal gerekse ruhsat devirlerinde yine 
tek kişinin ruhsat sahibi olması prensibinin geçerli kılınması ile 

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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ruhsat üzerinde birden fazla ruhsat sahibi iradesinin de önüne 
geçilerek, olası uyumsuzluklar da önlenecektir.

Ruhsat sahasının bölünerek, bölünen kısmın devredilememesi, 
ruhsat sahibini zorunlu olarak rödovans sözleşmeleri yapma 
yoluna itmiş ve bu yolla hukuki olmasa da fiili olarak ruhsatların 
bölünmesi gerçekleştirilmiştir. Esasen hukuki olarak bölünmeye 
olanak sağlansa hem Devlet bundan gelir sağlayacak hem ruhsat 
sahibi ve işletmeci haklarını garantiye alacak hem de konunun 
teknik yönüyle uğraşan elemanlarına istihdam alanı doğacaktır. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın Maden Hakkının Verilmeyeceği 
Durumlar başlıklı 8’inci maddesi; yürürlükte olan arama, ön 
işletme veya işletme ruhsatı verilmiş maden sahası üzerinde başka 
ruhsat verilmez, şeklinde idi. Anılan madde 5177 sayılı Yasa’nın 
38’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tip genel hüküm 
taşıyan maddelerin Yasa’nın diğer maddelerine serpiştirilmesi, 
hukuk tekniği açısından hatalıdır. 6592 sayılı Yasa’da bu hükmün 
yeniden ve güncel olarak yerini alması gerekirdi. 

Maden teşvik tedbirlerini düzenleyen 9’uncu maddenin 5177 
sayılı Yasa döneminde ilk fıkrası; Madencilik faaliyetleri Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden yararlandırılır, şeklinde 
idi. Anılan madde 5995 sayılı Yasa ile değiştirilmiş; Madencilik 
faaliyetleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden 
yararlandırılır. Ancak hazır beton, asfalt ve yapı elamanları üre-
tim tesisleri, imalat sanayi sektörü dışında madencilik faaliyeti 
kapsamında değerlendirilmez, şeklini almıştır.  

Maddenin ikinci fıkrasına 5446 sayılı Yasanın 1’inci madde-
siyle bir cümle eklenmişti şimdi bu cümle 6592 sayılı Yasa ile 

değiştirilmiştir. Yasa’nın 
9’uncu maddesi 2. fıkrası 
6592 değişikliğinden 
önce; Ürettiği madeni 
yurt içinde ve kendi tesi-
sinde işleyip ek katma 
değer sağlayanlardan, 
bu tesislerde üretimde 
değerlendirilen maden 
miktarı için Devlet hak-
kının %50’si alınmaz. Bu 
hüküm I. Grup madenler 
ve mıcır ile kaba inşaat, 
baraj, gölet, liman, yol 
gibi yapılarda kullanılan 
her türlü yapı hammad-
desi için uygulanmaz, 
şeklinde iken, ikinci fıkranın birinci cümlesi aynen korunmuş 
ikinci cümlesi 6592 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. İkinci cümle; 
Bu hüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler 
ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda 
kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz, şeklini 
almıştır. 

Değişiklikle; II. Grup (a) ve (c) bendi madenler; yurt içinde 
ve ruhsat sahibinin kendi tesisinde işlenip ek katma değer 
sağlansa da %50 teşvikten yararlanamayacaktır.

Her ne kadar değişiklik 6592 sayılı Yasa ile getirilse de İdare, 
yukarıda aktardığımız hükmü 6592 sayılı Yasa’dan önce de 
II. Grup (a) bendi madenlere uygulamıştır. Gerekçe olarak  
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9’uncu maddenin ilk fıkrasının 5995 sayılı Yasa ile değişik 
hali gösterilmiş ve hazır beton, asfalt ve yapı elamanla-
rının %50 teşvik dışında tutulacağı yönünde uygulama 
yapılmıştır.

İdarenin yaptığı bu uygulama Yasa’ya açıkça aykırıdır ve aykı-
rılığı hukuka uygun bulan Mahkeme kararlarına da katılmak 
olanaksızdır.

Yasa’nın teşvik tedbirlerini düzenleyen 9’uncu maddesinin ilk 
fıkrası Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyi ve bu yetkinin sınırla-
rını belirlemektedir. Ve bu yetki kullanılırken, ürettiği madeni 
yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlamak 
gibi bir zorunlulukta yoktur.

İkinci fıkra ise ürettiği madeni yurt içinde kendi tesisinde 
işleyip ek katma değer sağlayan maden ruhsat sahibine 
bir hak tanımaktadır.  Burada iki istisna vardır. İlki I. Grup 
madenlerdir. İkinci istisna ise; II. Grup madenlerin kullanım 
şeklinden kaynaklanmaktadır. Üretilen maden, kırılarak mıcır 
haline getirip piyasaya sunularsa ya da kırmadan molozlar 
halinde liman, baraj ve gölet dolgusunda kullanırsa teşvikten 
yararlanamayacaktır. 

06.11.2010 gün 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Uygulama Yönetmeliği, Yasa’nın 9’uncu maddesi 1. fıkrası 
hakkında bir düzenleme getirmemiştir. Aynı Yönetmeliğin 
87. maddesi de; Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya 
mamul hale getirmek üzere işlemek amacı ile yurt içinde 
kendine ait tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, 
bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için 
Devlet hakkının %50’si alınmaz, diyerek bu konudaki fikrimizi 
desteklemiştir. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 6592 sayılı Yasa ile 9’uncu 
maddenin 2. fıkrasına eklenen hükmü 2010 yılından beri 
hukuki olmasa da fiili olarak uygulamıştır. 

Beyan usulünü düzenleyen 10’uncu maddenin 3. fıkrası 6592 
sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesiyle kaldırılmış, teminat iradı 
gerektiren yaptırımlar idari para cezasına çevrilmiş, Teknik 
Nezaretçi de Daimi Nezaretçi olarak değiştirilmiştir. 

Bu maddenin 12’nci madde ile çelişen hükümleri olduğu gibi 
kalmış ve yeni çelişkili kurallar getirilmiştir. 

10’uncu maddenin gerçek dışı sayılan beyanları tanımlayan 
8. fıkrasının (a) bendinde; Ruhsatın ait olduğu grup dışında, 
üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilmesi ve/
veya sevk edilmesi gerçek dışı ve yanıltıcı beyan kabul 
edilmiş ve 50.000 TL idari para cezası ile cezalandırılacağı 
kuralına bağlanmıştır. Yasanın 12’nci maddesi 5. fıkrasında 
ise; “Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığı-
nın tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene 
mülki idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, 
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma 

imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış 
bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.”, 
kuralı bulunmaktadır. 

Kanımca her iki kural aynıdır. Ruhsatın ait olduğu grup dışında 
üretim yapıldığının tespiti halinde, 10/8 (a) ya göre 50.000 TL 
idari para cezası, 12/5’e göre ise ocak başı satış bedelinin iki 
katı idari para cezası verilecektir.

Çakışan bu iki maddenin uygulamada bazı sorunlar getireceği 
açıktır.

Ruhsatın grubu dışında maden üretimi yapıldığında;

 • Olaya 10’uncu madde uygulandığında; 50.000 TL idari 
para cezası verilecek, madde ikinci kez ihlal edildi-
ğinde bir önceki ceza katlanarak uygulanacaktır. Üç 
yıl içinde madde hükümlerinin ihlali ruhsat iptalini 
doğuracaktır. 

 • Olaya 12’nci madde uygulandığında; Faaliyetler durduru-
lacak, üretilen madenin iki kat idari para cezası tatbik edi-
lecek, üç yıl içinde madde hükümlerinin ihlalinde ruhsat 
iptali olmayacaktır. 

10’uncu maddenin 8. fıkrası (b) bendi 6592 sayılı Yasa ile 
değiştirilmiş, “Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri 
yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılması veya numune 
alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,”, 
gerçek dışı ve yanıltıcı beyan kabul edilmiştir. Değişiklik 
uyarınca bu fiili işleyenlere 50.000 TL idari para cezası 
öngörülmüştür. 

12’nci maddenin 7. fıkrasında ise; “Ruhsatlı, ancak üretim 
veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının 
tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak 20.000 TL 
idari para cezası uygulanır.”, kuralı bulunmaktadır. Maddeye 
göre ruhsatın arama ya da işletme olması arasında fark 
yoktur.

Yukarıda belirttiğimiz iki kural dikkate alındığında, Arama 
ruhsatı döneminde maden çıkarılması halinde, ruhsat sahibine 
20.000 TL mi yoksa 50.000 TL mi idari para cezası uygulanacak-
tır? İki kural birbiri ile çelişmektedir. 

10’uncu maddeye 6592 sayılı Yasa ile bir fıkra eklenmiştir. 
Sözü edilen maddede; “Bu Kanun kapsamında tanımlanan 
işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş tüzel kişiler 
veya maden arama ya da işletmecileri, Genel Müdürlükten 
yetki belgesi almakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel 
kişiler ile maden arama ya da işletmecilerine yetki belgesi 
verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya 
alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.”, denilmiştir. Yazımızın kaleme alın-
dığı tarihte henüz Yönetmelik çıkmadığından bu konuda bir 
değerlendirme yapılamamıştır. 
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TÜRKİYE KROM  MANGAN CEHVER FİYATLARI 

FerroA
lloyN

et.com

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori (kcal/
kg)

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

3.Mar.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42%parça 240-245 USD / dmt

3.Mar.15 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40%parça 220-225 USD / dmt

3.Mar.15 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42%parça 4,0 - 4,1 USD / dmtu

3.Mar.15 Manganez cev. (CIF - Çin) 36 - 38%parça 3,5 - 3,6 USD / dmtu

Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

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

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

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

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

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

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Mayıs 2015 Keles krible +40 mm 140 KLİ 2.766

Mayıs 2015 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 292 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.359

Mayıs 2015 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

292 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.474

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

Mayıs 2015 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

220 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Mayıs 2015 Çan krible +30 mm 222 ÇLİ 4.537

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

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

21.May.15 Altın 1191,60 -3,39 1233,40 USD / tr. oz

21.May.15 Gümüş 16,53 -3,95 17,21 USD / tr. oz

21.May.15 Platinyum 1145,00 -8,55 1252,00 USD / tr. oz

21.May.15 Rodyum 1195,00 0,00 1195,00 USD / tr. oz

21.May.15 Palladyum 801,00 -1,35 812,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim London M

etal Exchange

21.May.15 Aluminyum 1870,50 -0,24 1875,00 USD / ton

21.May.15 Bakır 6437,00 0,74 6390,00 USD / ton

21.May.15 Çinko 2382,00 11,18 2142,50 USD / ton

21.May.15 Kalay 16055,00 -21,13 20355,00 USD / ton

21.May.15 Kurşun 2080,50 7,44 1936,50 USD / ton

21.May.15 Nikel 13915,00 -13,73 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

)

5.May.15 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD / ton

5.May.15 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD / lb.

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

5.May.15 İridyum 580,00 11,54 520,00 USD / tr. oz

5.May.15 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD / lb.

5.May.15 Kobalt 12,47 -4,99 14,42 USD / lb.

5.May.15 Magnezyum 2,33 -5,81 2,41 USD / ton

5.May.15 Manganez 2,09 -12,34 2,35 USD / ton

5.May.15 Molibden 18500,00 -14,93 20100,00 USD / ton

LM
E

5.May.15 Rutenyum 54,00 -13,79 58,00 USD / tr. oz

N
M

5.May.15 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD / lb.

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

5.May.15 Tungsten 350,00 0,00 350,00 USD / ton

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

U
XC

5.May.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

1.May.15 Lantanyum Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

1.May.15 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 4,80 0,00 4,80 USD / kg

1.May.15 Seryum Metal ≥ 99% 10,00 0,00 10,00 USD / kg

1.May.15 Seryum Oksit ≥ 99.5% 4,40 0,00 4,40 USD / kg

1.May.15 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 175,00 0,00 175,00 USD / kg

1.May.15
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

1.May.15 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 87,00 0,00 87,00 USD / kg

1.May.15 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 59,00 0,00 59,00 USD / kg

1.May.15 Samaryum Metal ≥ 99.9% 20,00 0,00 20,00 USD / kg

1.May.15 Europyum Oksit ≥ 99.5% 680,00 0,00 680,00 USD / kg

1.May.15 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

1.May.15 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 39,00 0,00 39,00 USD / kg

1.May.15 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 810,00 0,00 810,00 USD / kg

1.May.15 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 600,00 0,00 600,00 USD / kg

1.May.15 Disporsiyum Metal ≥ 99% 470,00 0,00 470,00 USD / kg

1.May.15 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 340,00 0,00 340,00 USD / kg

1.May.15 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 165,00 0,00 165,00 USD / kg

1.May.15 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

1.May.15 İtriyum Metal ≥ 99.9% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

1.May.15 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 15,00 0,00 15,00 USD / kg

1.May.15 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 18000,00 0,00 18000,00 USD / kg

1.May.15 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00 0,00 7200,00 USD / kg

1.May.15 Mixed Metal ≥ 99% 8,00 0,00 8,00 USD / kg

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel : +90 (312) 482 18 60 | Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@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 21.05.2015

IHLAS 0,31 0,27 -12,90 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 1,37 1,16 -15,33 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 1,57 3,01 91,72 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 2,81 2,43 -13,52 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 38,40 33,75 -12,11 İZOCAM AŞ

KCHOL 12,40 12,65 2,02 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 271,50 305,00 12,34 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 1,66 2,71 63,25 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 15,60 29,35 88,14 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 2,47 2,47 0,00 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 2,67 2,58 -3,37 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 2,05 1,67 -18,54 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 3,80 3,26 -14,21 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,66 0,99 50,00 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 4,75 4,6 -3,16 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,45 10,85 3,83 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 4,05 3,5 -13,58 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 3,10 3,38 9,03 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 3,64 3,68 1,10 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 4,28 6,29 46,96 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 3,44 3,23 -6,10 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,58 4,48 -19,71 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,30 1,25 -3,85 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Deği-
şim %

Şirket Adı
31.12.2014 21.05.2015

ADANA 5,45 6,81 24,95 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 3,74 4,59 22,73 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,65 0,7 7,69 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 165,00 146,50 -11,21 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 15,60 15,70 0,64 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 15,75 13,5 -14,29 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,00 2,15 7,50 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 36,05 51,4 42,58 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 5,46 5,7 4,40 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 2,57 2,5 -2,72 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 7,29 7,31 0,27 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 5,42 4,82 -11,07 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 3,85 3,41 -11,43 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 0,69 0,61 -11,59 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 2,00 1,94 -3,00 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 16,00 16,20 1,25 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 36,40 37,55 3,16 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,76 12,8 46,12 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 8,41 7,55 -10,23 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 4,03 4,12 2,23 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 4,46 4,85 8,74 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLTS 62,75 86,50 37,85 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

HZNDR 4,35 0 -100,00 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yabancı Etkinlikler
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

11 - 12 Haziran Fiziksel Ayırma '15 (Physical Separation '15) Fal-
mouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation15/

17 - 18 Haziran Avrupa Madencilik Zirvesi 2015 (Euro Mining Summit 
2015) Amsterdam, Hollanda www.europeminingsummit.com

17 - 18 Haziran Astana Madencilik ve Metalurji Kongresi (Astana Min-
ing and Metallurgy 2015) Astana, Kazakistan www.amm.kz

17 - 21 Ağustos ABM Haftası 2015 (ABM Week 2015) Rio de Janerio, 
Brezilya www.abmbrasil.com.br

22 - 24 Ağustos Afrika Yapı Makinaları, Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı 
2015 (Buildexpo Africa 2015) Dar-es-Salaam,Tanzanya www.expogr.
com/tanzania/buildexpo/

12 - 16 Eylül Yığın Liçi Çözümleri 2015 (Heap Leach Solutions 2015) 
Reno, ABD www.heapleachsolutions.com

16 - 17 Eylül HR Liderleri Kaynakları Zirvesi 2015 ( HR Leaders Re-
sources Summit 2015) Gold Coast, Avustralya hr-leaders.com.au

15 - 18 Eylül Bauma Conexpo Afrika Fuarı (Bauma Conexpo Africa 
2015) Johannesburg, Güney Afrika www.bcafrica.com

5 - 8 Ekim Pittsburgh Coal Conference (Pittsburgh Kömür Konferansı) 
Pittsburgh, ABD www.engineeringx.pitt.edu

7 - 8 Ekim, Quebec Madencilik Arama Kongresi Xplor 2015 (Quebec 
Mining Exploration Convention Xplor 2015) Montreal, Kanada www.
aemq.org

20 - 23 Ekim Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı 2015 (China Mining 
Congress & Expo 2015) Tianjin, Çin www.chinaminingtj.org

3 - 5 Kasım 10. Fennoscandian Arama ve Madencilik Fuarı (Fen-
noscandian Exploration and Mining FEM 2015 -10th Anniversary) 
Lapland, Finlandiya fem.lappi.fi

16 - 19 Kasım Flotasyon '15 (Flotation 2015) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/flotation15/ 

2016
11 - 17 Nisan 31. Bauma 2016 Fuarı (Bauma 2016 - 31st Anniversary) 
Münih, Almanya www.bauma.de

9 - 11 Mayıs MassMin 2016 (VII. International Conference & Exhibi-
tion on Mass Mining) Sydney, Avustralya www.massmin2016.com

23 - 25 Mayıs Moğolistan  Fuarı 2016 (Expo Mongolia 2016) Ulan-
baatar, Moğolistan www.expomongolia.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
2-3 Haziran Argus Mediterranean Solid Fuels Konferansı, İstanbul, 
argusmedia.com

11 - 13 Haziran İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, İstanbul, 
isgeurasia.com

15 - 17 Haziran 3. Optimising Mine Operations Conference: EMEA, 
İstanbul, miningoptimization.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, tunnelexpoturkey.com

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

10 - 13 Eylül Mermer, Maden, Doğaltaş, Makine Teknolojileri, Sarf 
Malzemeleri ve İş Makinaları Fuarı, Afyon, maden.org.tr

7-11 Eylül Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, 
dajeo2015.yyu.edu.tr

14 - 15 Eylül 5. Uluslararası Akdeniz Kömür Pazarları Konferansı (V 
International Conference Mediterranean Coal Markets), İstanbul, 
b-forum.ru

1 - 2 Ekim Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve 
Sergisi, Eskişehir, maden.org.tr

1-3 Ekim Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji (INERMA), İstan-
bul, inerma.com

3 - 4 Ekim Maden Hukuku Sempozyumu, Afyon, 
madenhukukusempozyumu.org

8-9 Ekim 1. Mezopotamya Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
Sempozyumu, Diyarbakır, 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

22 - 23 Ekim Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sem-
pozyumu 2015, Adana, madenisg.org

25 - 28 Ekim Bursa Blok Mermer ve İş Makineleri Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr

4-6 Kasım 3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, Ankara, 
jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=108

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

12 - 15 Kasım Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Konya, tibbijeoloji.org

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

9 - 11 Aralık Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr



www.demosfuar.com.tr

27-29 AĞUSTOS / AUGUST 2015

MINING
E X P O
TURKEY

Türkiye Madenciler Derneği
www.tmder.org.tr

Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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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

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

Sayfa Firma
25 3M

47 ABB 

17 Anadolu Flygt 

43 Ant Group 

51, 87 Atlas Copco

5, 9, 54, 55 Barkom Sondaj Ekip.

69 Bes Mühendislik

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

79 Castrol

63 Çayeli Bakır 

75 DBC  Makine

Sayfa Firma
111 Demos Fuarcılık

97 DMT GmbH

13 Doğanak Koll. Şti.

83 Ersencer Mühendislik

77 Esit Elektronik 

31 FKK Güney Oto 

19 Global Magnet Sondaj 

39 Kayen Sondaj 

107 Ketmak Makine

95 Labris Madencilik

A. Kapak Mapek Makine

Sayfa Firma
15 Martin Engineering

11 Metso

27-29 Mineral Danışmanlık

57 MineRP Solutions

71 Minerva Mühendislik

89 New Wisdom Ltd. 

53 Otkonsaş

65 Özfen Makine

21 Pena Maden

61 Petrofer 

3 Pozitif Sondaj 

Sayfa Firma
85 Ridgid 

41 Sandvik Madencilik

Ön Kapak İçi Shell 

93 Sika Yapı Kimyasalları

1 Spektra Jeotek 

22 Süzerteks 

99 Teknima

59 Victualic

7 Weir Minerals 

73 Yavaşçalar

101 Zitron
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    |  T: 0216 383 28 98  |  E:   |  W: BİLGİ MÜHENDİSLİK TİC. A.Ș.



  Yer altı sondajları için geliştirilmiş en kompakt sondaj 
makinesi ile tanışın: Boart Longyear LM 55 - 700FF    

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

Boart Longyear’ın yeni nesil yer altı sondaj makinesi LM55 - 700FF, modüler 3 parçalı 
tasarımı ve ürettiği yüksek güç ile kullanıcılarına dar alanlarda ve çok yönlü sondaj 
yapma imkanı sunar. Döner masası ve otomatik konumlandırma özelliği ile yatay ve 
dikey sondaj yapabilme özelliğine; NQ tijlerle 600 metreye ve HQ tijlerle 350 metreye 
kadar yatay & dikey sondaj yapma kapasitesine sahiptir.


