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25 yılı aşkın süredir temsilcisi olduğu tüm dünyada 
tanınmış üreticiler ve tecrübeli mühendis kadrosu ile 

ağır endüstriye hizmet vermeyi sürdürmekte olan 
Otkonsaş, gerek temsil ettiği firmalara, gerekse 

yerel pazardaki müşterilerine
karşı verdiği başarılı hizmetler ve geniş ürün 
portföyünün sağladığı avantajlarla, bugün 

pazarda özellikle aranan bir isim.

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.
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Maden Bakanlığı ile Sürdürülebilir Madencilik...
Onur Aydın • onur@madencilik-turkiye.com • twitter.com/OnurMadenTR

Ağustos 2015’te kurulan seçim hükümeti ile ülkemiz tarihinde ilk kez bir maden mühendi-
si, enerji bakanlığı görevine getirildi. Hal böyle olunca, yeni bakanımızın da söylemleriyle 
desteklediği Maden Bakanlığı kurulması konusu yeniden sektör gündeminde üst sıralara 
yerleşti. Bu bağlamda görüşme şansı yakaladığım bakanımız Sayın Ali Rıza Alaboyun ger-
çekten de sektörümüzün öneminin ve sıkıntılarının farkında. Alaboyun sektörün öneminin 
yerini bulması, sıkıntıların da giderilebilmesi için artık maden bakanlığı kurulmasının elzem 
olduğunu her platformda dile getiriyor. 

Ülkemiz madencilik yönetim organizasyonunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine 
karar verdiklerini vurgulayan Alaboyun, yönetimsel organizasyonun güçlendirilmesi ile 
dünya madenciliğinde söz sahibi bir ülke konumuna gelebilmemiz için, uzun vadeli ma-
dencilik planlamalarını yaparak, bu planlamalara ilişkin stratejiler belirleyip bunların uygu-
lanmasını hedeflediklerinin altını çiziyor. Organizasyonun güçlendirilmesi ile birlikte ayrıca 
madencilik alanında teknolojik yatırımların arttırılması, MİGEM’in yeniden yapılandırılması, 
madencilik sektöründe verilen hizmetin daha üst noktalara çekilmesi için sürekli gelişmeye 
temel olacak, vatandaş odaklı ve sektörün tüm faaliyetlerinde verimlilik esasına dayalı bir 
sistem kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacağını aktarıyor. 

Maden Bakanlığı, yıllardır sektörümüzün öncelikli talepleri arasında yer alıyor. Çünkü ülke-
mizin enerji alanındaki yeri nedeniyle mesaisinin önemli bölümünü enerji alanında harca-
yan mevcut bakanlığımız, madencilik alanında maalesef yetersiz kalıyor. Bu da sektörümüz-
deki sorunların aşılmasında gecikmeler ve güçlükler doğurup, sektörü sahipsiz bırakıyor.

Çok kısa süreli bir enerji kesintisinin bile bütün ülkede etkisini anında hissettirdiğini yakın 
geçmişte deneyimlemiş bireyler olarak, enerji konusunun tüm dünyanın en öncelikli konu-
su olduğunu biliyoruz. Bu yüzden tüm mesaisini enerjiye harcayan bir bakanlığın varlığı ül-
kemiz için çok önemli. Ancak madencilik de bir ülkenin kalkınabilmesi için elzem bir sektör. 
Madenlerin ve metallerin tedarikinde sıkıntı yaşandığında etkisi enerji gibi anında hissedil-
mez ama uzun vadede ciddi ekonomik krizlere yol açması kuvvetle muhtemeldir. İçerisinde 
bulunduğumuz ve yaşanması muhtemel sorunları kısa vadeli düşünmeyip uzun vadede 
planlama yapmak, gelişmekte olan ülkemiz için olmazsa olmazdır. Bu bağlamda ülke ge-
nelinde ciddi ekonomik krizlere sebebiyet verebilecek madencilik sektörümüzde yaşanan 
sorunların giderilmesi ve sürdürülebilir bir madencilik işleyişine sahip olabilmemiz için, sek-
törümüzü hak ettiği biçimde yönetecek bir maden bakanlığına ihtiyacımız bulunuyor. 

Madencilik alanında ileri ülkelerin önceliği konumunda bulunan ‘Sürdürülebilir Madencilik’ 
olgusu artık Türkiye’nin de yavaş yavaş dahil olduğu bir konu. Günlük, aylık, hatta yıllık de-
ğil, onlarca yıllık programlar geliştirerek, her yeni gelen siyasi iktidarın uyguladığı yeni prog-
ramlarla değil, ulusal bir madencilik stratejisi ile hareket ederek, küresel standartlara uygun 
bir madencilik sistemi oluşturmamız gerekmektedir. Uzmanlar, ülkemizde sürdürülebilir 
madencilik sisteminin kurulabilmesi için en az 10 yıllık bir süreçte, çok sıkı ve programlı bir 
çalışmanın yapılması gerektiğinin altını çiziyorlar. 

İşte bu sürdürülebilir madencilik sisteminin ülkemizde de oluşabilmesi için öncelikle ma-
den bakanlığı kurularak sektörün kucaklanması gerekiyor. Ardından hazırlanacak yepyeni 
kanunlar ile sektörün geleceği tayin edilecek, mevcut sorunlar birer birer çözüme kavuştu-
rulacak, kurulacak Ar-Ge kurumları, üniversitelerle yapılacak işbirlikleri, özel sektörün des-
teklenmesi, yurtdışından bilgi ve tecrübe transferi ile yer altı kaynaklarımızın daha verimli, 
güvenli, çevreye duyarlı ve uzun vadeli değerlendirilmesi mümkün olabilecek.

Yapılacak köklü değişiklikler ile hemen değil ama 5-10 yıl sonra Kanada, Avustralya, Ame-
rika gibi madencilikte ileri ülkeler arasında yer almamamız için hiçbir neden gözükmüyor.
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Boşluk 
tarama 

geosıght

MINEi ile birlikte tüm istasyonu 
yanınızda taşımanız gerekmez, 
çünkü MINEi rezeksiyon
kullanarak JEO REFERANS 
yapabilir.
Kabloların unutulması veya 
zarar görmesi mümkün değildir, 
çünkü MINEi tamamen
KABLOSUZDUR.

MINEi Famous GeoSight Buggy System
kullanarak EN ALT ERİŞİM alanlarına
yayılabilir.

Kullanıcılar kendi sistemlerini KALİBRE
EDEBİLİRLER.
Or talama tarama süresi 7 DAKİKADIR.
Su ve toza karşı YALITILMIŞTIR.
GeoSight MINEi ile AKILLI çalışın,
GÜVENLİ kalın.

Mesafe: 500 m (reflektörsüz) 
Uyumluluk: Windows XP/Vista/7
Dönüş Kapasitesi: 0˚ 360˚ 
Çıktı Formatı: DXF (Polylines, Mesh), 
XYZ, Lazer Yoğunluğu
Yükseklik Kapasitesi: 0˚-360˚ 
MINEi Ebatları: 15,2 cm cap x 72 cm
Mesafe Hassasiyeti: ±2 cm 
Toplam Ağırlık (Pil dahil): 7,2 kg
Açısal Mesafe: 360˚ x 360˚ 
Güç: 21 VDC

Açısal Hassasiyet: ±0,1˚
Tarama Başına Nokta Sayısı: 
55,800 
Veri İletişimi: 
WiFi veya Kablo-5000 fit 
Faaliyet Derecesi: 
-30˚C’den +60˚C’ye kadar
Ortalama Tarama Süresi: 
7 dakika Su ve toz geçirmez.

En Üst Erişim -5 vinç kolu, sağlam taşıma 
torbasıyla 7,5 cm çapında yuvarlak ve 2 m 
uzunluğunda karbon fiber bölümleri

Alt Erişim – Buggy Sistem: 
Alüminyum kılıflı 20 çubuk 2,5 cm²
1,5 m uzunluğunda hafif alüminyum, 
hızlı bağlanan çubuklar
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İstanbul ve Kocaeli Agrega Madenciliği 
MİGEM’de Masaya Yatırıldı

Seçim Hükümetinin Enerji Bakanı,
Maden Mühendisi Ali Rıza Alaboyun Oldu

Türkiye’den haberler

Eylül 2015

Ağustos 2015

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) 2 Eylül Çarşamba günü Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)’nde, İstanbul ve Kocaeli bölge-
si agrega madenciliği, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin 
görüşüldüğü bir toplantı düzenledi. Toplantıya MİGEM Genel 
Müdürü Murat Topaloğlu, Genel Müdür Yardımcıları Sadi Ci-
velekoğlu ve Adnan Köse, Agrega Daire Başkanı Ahmet Alsaç, 
Arama Daire Başkanı Doğan Tok, Endüstriyel Mineraller Daire 
Başkanı Mustafa Sever ve bazı şube müdürleri ile AGÜB’ü tem-
silen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Koruç, Denetim 
Kurulu üyelerinden Hüseyin Ilgaz ve İsmail Halezeroğlu katıldı. 
Toplantı, Şevket Koruç’un ‘İstanbul ve Kocaeli Agrega Maden-
ciliği’ sunumu ile başlarken, İstanbul ve Kocaeli bölgeleri için 

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası, Geçici Ba-
kanlar Kurulu listesi açıklandı. Ahmet Davutoğlu’nun Başba-
kanlığında 1 Kasım’da yapılacak seçim sonrasıyeni hükümet 
kurulana kadar görevde kalacak yeni kabinede T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine, maden mühendisi Ali Rıza 
Alaboyun getirildi.
Maden Bakanlığın Kurulabilir
Bakanı Alaboyun, göreve gelmesinin ardından çeşitli yayın or-
ganlarında maden bakanlığı kurulmasıyla ilgili bazı açıklama-
larda bulundu. TPAO tesislerinde bir sohbet toplantısı düzenle-
yen Alaboyun, bağımsız bakan olarak görev yapacağı dönemde 
planladığı çalışmalara ilişkin sorular üzerine, Meclis’in kapalı ol-
ması nedeniyle yasal düzenleme imkanı bulunmadığına işaret 
ederken Meclis Soma Komisyonu’nundaki raporlarında vurgu 
yaptıkları Madencilik Bakanlığı kurulmasına yönelik görüşlerini 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na aktardığını söyledi. 
“Tabii Kaynaklar Bakanlığı” adıyla bu bakanlığın kurulabilece-
ğini, güçlü bir müsteşarlık kurulması yoluna da gidilebileceğini 
belirten Alaboyun, Kömür Kanunu, Madencilik Arz Güvenliği 
Kanunu’nun da çıkartılmasının ihtiyaç olduğunu vurguladı. Tür-

agrega ihtiyacının ne denli önemli olduğu ve bu ihtiyacın il 
dışından karşılanmasının bugünkü fiziki koşullarda mümkün 
olmadığı hususunda görüş birliğine varıldı. Kocaeli’de agrega 
madenciliğinin devam eden sorunlarının siyasilere iyi anlatıl-
ması gerektiği, bölgede agrega madenciliğinin çevre ve diğer 
unsurlarla uyumlu bir şekilde devam edebilmesi için gerekli 
kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterleri sağlayan firmaların da 
temdit ve izin işlemlerinin sonuçlandırılması gerektiği konusu 
görüşülen bir diğer önemli konu oldu. Toplantıda son olarak 
Genel Müdür Topaloğlu tarafından, sorunlar hakkında kamuyu 
temsil eden tarafları da dinledikten sonra bir yol haritası çıkarı-
labileceğini ifade etti.

kiye’nin yer altındaki maden varlığını şu anda yeterince bilme-
diğini kaydeden Alaboyun, MTA’ya verilecek yetki ile kurumun, 
yerin 200 ile 1000 metre arasının, bir anlamda MR’ını çekebile-
ceğini söyledi. 
Havza madenciliğine geçilmesi gerektiğini söyleyen Alaboyun 
“Soma’da madeni bir şehir gibi planlayabilseydik, temiz hava 
giriş-çıkışları, madencilere dinlenme yerleri yapabilseydik, hem 
kimin ne ürettiği belli olacaktı, hem 1 milyar ton kömürü plan-
layabilirdik” dedi.

Pilot Gold, Valley Porfirisi
Metalürjik Programı Sonuçlarını Açıkladı
Pilot Gold, TV Tower Projesi’nin Valley porfiri bölümüne ait me-
talürjik sonuçları açıkladı. Bölgedeki mineralizasyondan altın ve 
bakırın kazanımını test etmek amacıyla uygulanan metalürjik 
programın sonuçlarını kapsayan rapora göre mineralizasyonun, 
flotasyon prosesi sonucunda yüzde 40 oranına kadar bakır ve 84 
g/t’a kadar altın konsantresi üretimine elverişli olduğu açıklan-
dı. Pilot Gold CEO’su ve Başkan’ı Matt Lennox-King, elde edilen 

Eylül 2015

ilk sonuçlara göre Valley porfirisinin, Teck ile birlikte yürütülen 
Halilağa Projesi’nin uydusu pozisyonunda olabileceğini belirtti.
Halilağa Altın-Bakır Projesi’ne 15 km uzaklıkta bulunan Valley 
bölgesi 2014 Haziran’ında keşfedilmişti. Hilltop porfiri, Colum-
baz porfiri ve Halilağa yatağının yanı sıra keşfedilen Valley porfiri 
sistemi, bölgede önemli bir porfiri potansiyeline işaret ediyor.
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Solutions

ISOGATE® 
Slurry Valves

Çamur Vanaları 
için Kapsamlı ve 
Kanıtlanmış bir 
seçim.

Weir Minerals, sektörde en geniş seçenekli 
çamur vanalarına sahiptir. Uygulamanız ne 
olursa olsun, daima size uygun bir vana 
çözümü sunabilmekteyiz. Düşük yatırım 
maliyeti ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış 
olan Isogate ® çamur vanaları, günümüzde 
yüksek aşındırıcı çamur uygulamalarınız için 
kanıtlanmış bir seçimdir.
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Koza, Üretime Devam Edildiğini,
Bir Vergi Kaçakçılığının ise
Söz Konusu Olmadığını Açıkladı

Pasinex, Adana’daki Yeni Arama 
Sahaları Hakkında Bilgi Verdi

Eylül 2015

Eylül 2015

Koza Altın İşletmeleri AŞ’nin bağlı bulunduğu Koza-İpek Hol-
ding hakkında yürütülen soruşturmada inceleme altına alınan 
şirket faaliyetleri kapsamında, Koza Altın tarafından kamuoyu-
na açıklamalar yapıldı. Eylül ayı başında yapılan ilk açıklamada; 
şirket merkezinde yapılan denetimlerin sürdüğü, eş zamanlı 
olarak işletmelerdeki üretimlerin devam ettiği bilgisine yer ve-
rilirken, şirketin diğer bir açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;
“Şirketimiz ve grup şirketlerimiz nezdinde Maliye Bakanlığı mü-
fettişlerince denetimler yapılmaktadır. Şirketimizle ilgili sonuç-
lanan denetim çalışmalarından; 2010-2011-2012 yıllarına ilişkin 
vergi incelemesi sonucunda 200.000 TL civarında bir vergi öde-
mesi için rapor yazılmış, 2009 yılı vergi incelemesi sonucunda 
ise yaklaşık 60.000 TL vergi tarhiyatı yapılmıştır. Bunun dışında 
Şirketimize bildirilen hiçbir denetim raporu bulunmamaktadır.
Gerek daha önce yapılan vergi incelemeleri sonucunda, gerek-
se tutanağı alınan ve henüz raporları elimize ulaşmayan vergi 
incelemelerinde vergi kaçakçılığı cezası söz konusu değildir.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. her yıl ülkemizde en çok Kurumlar Ver-
gisi ödeyen ilk 100 şirket arasında yer almaktadır. Son 5 yıllık vergi 
rekortmenleri listesinde Ankara’da ilk 20’li sıralarda yer alan Şir-

Pasinex Resources, yaptığı duyuru ile Adana içerisinde bulunan, 
8 adet yeni çinko/kurşun arama sahası alımı gerçekleştirdikleri-
ni açıkladı. Pasinex ve Akmetal’in ortak girişim şirketi Horzum 
AŞ tarafından gerçekleştirilen satın alma işlemi ile birlikte elde 
edilen sahalar, konum olarak şirketin Pınargözü ve Akkaya sa-
haları ile beraber tarihi Horzum Çinko Projesi’nin de yakınların-
da bulunuyor. Çinko potansiyelleri göz önünde bulundurularak 
elde edilen sahaların satış işleminin tamamlanması için devlet 
nezdinde alınması gereken onaylar bulunuyor.
Prospektif saha portföylerini daha da güçlendirerek çinko keş-
fine bir adım daha yaklaşabilmeleri açısından önemli bir hamle 
yaptıklarını söyleyen Pasinex Resources Başkan’ı Steve Willi-
ams, bu sahalar üzerinde çalışmaların kısa süre içerisinde baş-
lanacağını aktardı.
Pasinex Resources Ülke Direktörü Soner Koldaş ise Madenci-
lik Türkiye dergisine “Ülkemizin en büyük çinko madenciliği 
firması olma yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda 
planlı bir şekilde ilerliyoruz. Son aldığımız 8 saha ile birlikte 
stratejik olarak havza çalışmalarımızı bu şekilde genişletmiş ol-
duk. Akmetal ile ortaklığımız ise uyum içinde devam etmekte 
ve oluşturduğumuz uzman, yerli ve yabancı teknik ekibimizle 
hem etüt-arama hem de yer altı üretim faaliyetlerimiz hızlandı. 
Ayrıca mevcut üretim kapasitemizi artırma yönünde de plan 

ketimiz Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ödüllendirilmektedir.”
Şirket bu arada yurtdışı arama faaliyetlerini de sürdürüyor. Ka-
muoyuna yapılan açıklamaya göre daha önce imzalanan Op-
siyon Sözleşmesi ile Şirketin Londra merkezli bağlı ortaklığı 
Koza Ltd.’ye, yetkili kamu otoritelerince (Crown Estate) Birleşik 
Krallık’ta (Kuzey İrlanda) 250 km2’lik bir ruhsat alanında altın ve 
gümüş arama hakkı tanındı. Arama hakkının 6 yıllık bir süreçte 
geçerli olduğu, yürütülen arama çalışmalarının olumlu sonuç-
lanması ve işletilebilir bir cevher bulunması durumunda, bu-
lunan madenin işletme hakkının Koza Ltd’de olacağı belirtildi. 

ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun dışında işletmele-
rimizde mevcut en iyi arama ve madencilik teknolojilerini kul-
lanarak, işçi sağlığı ve emniyetini en üst düzeyde tutarak çalış-
maktayız.” şeklinde açıklamada bulundu.
Bunun dışında, Ağustos ayının başlarında Pınargözü madenin-
den çıkartılan, yaş ağırlığı 4.760 ton çinko materyalinin (Yüzde 
31,6 Zn) satışını gerçekleştiren Pasinex, böylelikle 2014 yılında 
gerçekleştirmiş olduğu 6.453 ton çinko materyali ile birlikte 
toplamda 11.213 ton (yaş ağırlık) satış miktarına ulaşmış oldu.
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Muzaffer Polat: Sadece Madencilik Faaliyetleri 
ile İlgilenen bir Maden Bakanlığı Kurulmalı

Kızıltepe’nin İnşasına Başlanıldı

Ülke Ekonomisi İkinci Çeyrekte 
%3,8 Büyüme Kaydetti

Eylül 2015

Eylül 2015

Eylül 2015

Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat sektörün için-
de bulunduğu sorunları dile getirerek, “Madencilik yapılacak-
sa dünya ölçeklerinde uygulanabilir, sürdürülebilir, ölümlerin 
olmadığı, işçinin de madencinin de mutlu olduğu bir ortam 
yaratılması için sadece madencilik faaliyetleri ile ilgilenen bir 
Maden Bakanlığı kurulmalı” diye konuştu. Polat, denetimlerin 
bir merkezde yapılması gerektiğini belirterek, maden işletme-
cisinin işlerini sürdürebilmek için 26 ayrı yerden izin almak zo-
runda kalabildiğini anlattı. 
Madencilik yasası yeniden yapılırken, sektörün görüşlerinin de 
alınması gerektiğini kaydeden Polat, şunları söyledi: “Bir çalış-
ma ekibi oluşturulmalı ve bu ekipte sivil toplum örgütleri tem-
silcilerinden mevzuatı uygulayanlara, madencilikte tecrübeli 
firma temsilcilerinden onları denetleyen teftiş ekiplerine, öğ-
retim üyelerinden yurt dışında madencilik sektöründe marka 

Ariana Resources, Kızıltepe’de inşa çalışmalarına başlanıldığı-
nı duyurdu. Red Rabbit Projesi’nin bir bölümü olan Kızıltepe, 
proje ortağı Proccea İnşaat tarafından geliştirilirken, proje kap-
samındaki ilk altın üretiminin 2016 yılının ikinci yarısında ger-
çekleşmesi bekleniyor.
Bir taraftan izinleri alınan arazinin yüzey hazırlama operasyonları 
gerçekleştirilirken, öte taraftan Ekim 2015’te saha çalışmalarına 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2015 ikinci çeyrekte 
Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 büyüme kaydetti. Açıklanan ra-
kamlara göre büyüme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 
Bu büyüme oranıyla, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) da ikinci 
çeyrekte 32,93 milyar TL’ye ulaştı. Mevsimsellikten ve takvim 
etkisinden arındırılmış GYSH, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe 
göre (2015 yılı birinci çeyrek) yüzde 1,3 artış gösterdi. 
2015 yılının ikinci çeyreğinde, sanayi sektörünü oluşturan faali-
yetlerin toplam katma değeri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre sabit fiyatlarla yüzde 4,1 artışla 11,11 milyar TL olurken 
cari fiyatlarla yüzde 10’luk artışla 119,5 milyar TL oldu. 

olmuş Türk vatandaşlarına kadar geniş bir katılım olmalı.” 
Polat, kömür madenciliğinin diğer madencilik faaliyetlerinden 
ayrı olduğunu, bu nedenle devletin de kömür işçisinin de işve-
renin de haklarını ve üzerlerine düşen yükümlülüklerin ayrıntılı 
tarif edildiği bir yasa olması gerektiğini vurguladı. 
Avustralya ve Amerika’da kömür madenciliğinin ayrı bir yasa 
ile düzenlendiğine işaret eden Polat, Soma’da yaşanan vahim 
maden kazası nedeniyle oluşturulan İnceleme Komisyon Rapo-
ru’nda da bu noktaya dikkat çekildiğini hatırlattı. 
Polat, yerli kömürden üretilen enerji için teşvik verilmesi ve 
alım garantisi getirilmesinin önemini vurgulayarak, “Yerli ma-
denlerimizden istihdam yaratarak, katma değer yaratılarak üre-
tilen enerji ile döviz ödenerek alınan ithal kömürden üretilen 
enerjinin aynı kefeye konmaması gerekiyor” değerlendirmesin-
de bulundu. 

başlamak üzere madenci müteahhit şirket ile anlaşmaya varıldı.
Yıllık 20.000 ons üretim gerçekleştirilmesi beklenen Kızıltepe 
Madeni’nin inşasına başlanması ile ilgili olarak memnuniyetini 
dile getiren Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener, “Bu 
arada arama ekibimiz Ekim 2015’te başlanılması planlanan son-
daj programı ve kaynak geliştirme çalışmaları için hazırlıklara 
başladı.” şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’nin 2014 yılı büyüme oranı yüzde 2,9 olarak kayda ge-
çerken ekonomistler 2015 yılsonu büyüme oranının yüzde 3 
seviyelerinde olacağını tahmin ediyor.
İkinci çeyrekte sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı 
yüzde 20,3 ile “tarım, ormancılık ve balıkçılık” sektöründe kaydedil-
di. Bu sektörü, yüzde 19,1 ile “su temini, kanalizasyon, atık yöneti-
mi ve iyileştirme faaliyetleri”, yüzde 18,7 ile de “mesleki, bilimsel ve 
teknik faaliyetler” izledi. En küçük büyüme ise yüzde 2,1 ile “hane 
halklarının işverenler olarak faaliyetleri”nde görüldü.
Madencilik ve taşocakçılığı sektörü ise bu dönemde yüzde 3,7 
daraldı.

Çöpler’de, 1 Milyon Ons Barajı Geçildi Ağustos 2015

Alacer Gold tarafından yapılan açıklamada, Çöpler Madeni’nden 
1 milyonuncu ons altının üretildiği duyuruldu. 2010 Aralık’ın-
dan beri üretim yapılmaya devam edilen Çöpler’de bu süreç 
içerisinde, ortalama 1,6 g/t tenörde 33,6 milyon ton cevher işle-
nerek 1 milyon ons altın üretimi gerçekleştirildi.
Çöpler Madeni ve çalışanları için çok önemli bir başarı yaşandı-

ğını vurgulayan Alacer Gold CEO’su ve Başkan’ı Rod Antal, “En 
çok gurur duyduğum nokta, bu kilometre taşının gerçekleşti-
rilebilmesi için yaklaşık olarak 7 milyon iş saati harcanmasına 
rağmen herhangi bir kayıp zamanlı kazanın bulunmuyor olma-
sıdır.” şeklinde açıklama yaptı.

10



Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
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Maden Kazaları Devam Ediyor… Eylül 2015

Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği belirtilen bir kömür ocağında 
karbondioksit gazından etkilenen 2 madenci yaşamını yitirdi. 
Kırat Mahallesi’nde kaçak işletilen kömür ocağında çalışan Erol 
Gün ve Ahmet Şen isimli madencilerin karbondioksit gazından 
etkilenmesinin ardından işçilerin kurtarılması için Türkiye Taş-
kömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri çalışma başlattı. TTK 
ekiplerinin ocak içerisinde inceleme yapmalarının ardından 
maden ocağında bulunan kirli havayı tahliye etmek için çalışma 
gerçekleştirildi. Kaçak ocak içerisindeki havanın temizlenmesi-
nin ardından ekipler, yaklaşık 9,5 saat sonra ocaktan madenci-
lerin bedenlerini çıkardılar.
TTK yetkilileri, kendilerine gelen ihbarda “metan gazı” olarak 
bilgi verildiğini ancak ocak içerisinde yapılan ölçümlerde gazın 
karbondioksit olduğunu belirlediklerini kaydetti.
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki özel bir mermer ocağında 

üzerine mermer blok devrilen işçi Ahmet Karadeniz hayatını 
kaybetti. Bursa’nın Harmancık İlçesi’nde bulunan özel bir krom 
ocağında meydana gelen göçükte ise işçilerden Mustafa Evren 
yaşamını yitirdi.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Avşarpotuklu mahallesi 
yakınlarında, faaliyeti bir süre önce durdurulduğu belirtilen 
özel bir krom madeni işletme sahasındaki vincin sökümü sı-
rasında da patlama meydana geldi. Maden üretim faaliyet-
lerinde kullanıldığı belirtilen vinç ve kulesinin sökülmesi için 
çalışma başlatıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle 
meydana gelen patlamada sökümde çalışan işçilerden Yusuf 
Kaygısız (38) hayatını kaybederken Ahmet Çiftçi, Yasin Çiftçi, 
Kandemir Yıldırım, Cezmi Toprak isimli çalışanlar yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 

Demos Türkiye’nin ‘Enerji’sini Birleştiriyor Ekim 2015

Her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak için geliştiri-
len yeni enerji ürünleri, yenilenebilir enerji ve enerji depola-
ma teknolojileri, Demos Fuarcılık organizasyonu ile bir araya 
geliyor. ‘PowerNext Enerji Fuarları’ başlığı altında toplanan üç 
büyük fuar, “Enerji Depolama Teknolojileri Fuarı”, “Biyogaz, 
Biyokütle Enerjisi ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı” ve “3. 
Jeotermal Enerji Teknolojileri Fuarı’21-23 Ocak 2016 tarihleri 
arasında Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşe-
cek. Fuar öncesinde, enerji sektöründe çığır açacak fuar hak-
kında detaylı bilgilendirmenin yapıldığı; aynı zamanda enerji 
sektöründeki yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı bir basın 
toplantısı düzenlendi.
Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, açılış 
konuşmasını yaptığı basın toplantısında enerji ihtiyacının her 
geçen gün arttığına dikkat çekti. Aslan, ‘’Enerjinin üretilmesi 
kadar depolanması da hayati önem taşıyor. 21-23 Ocak tarih-
leri arasında düzenleyeceğimiz fuarda enerji sektörünün tem-
silcilerini bir araya getireceğiz. Var olan teknolojilerin fuarını 
yapmak kolay, biz henüz var olmayan teknolojilerin de fuarını 
yapmak için kolları sıvadık. Amacımız, Türkiye’nin enerji potan-
siyelini ortaya koymak ve harekete geçirmek’’ dedi.
Toplantıda ilk sözü alan MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Balat, Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyeli bakı-
mından dünyada 7.; Avrupa’da ise birinci sırada olduğunu söy-
ledi. Türkiye’deki ilk özel Jeotermal Enerji Santrali’ni kurduğu-
nu hatırlatan Balat sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’ Jeotermal enerji, 
yenilenebilir enerji kaynakları arasında çok özel bir yere sahip. 
Çünkü bu enerji üretilirken direk kullanım hattına bağlanabili-
yor. Aynı zamanda güneş, rüzgâr, hidrolik gibi enerji kaynakları 
belli şartlar altında üretilip kullanılabiliyor. Oysa jeotermal sant-
raller, yılın 365 günü 24 saat enerji üretebiliyor.’’
Jeotermal enerjinin doğru kullanıldığında bitip tükenmeyen 
bir enerji kaynağı olduğunu belirten Balat, ‘’Denizli, Aydın ve 
Manisa’da büyük su kaynakları tespit edildi. Jeotermik santral-

lerinin kapasitesi geçmiş yıllarda 9 megawatt iken, şu an Türki-
ye’de santrallerin kapasitesi 575 megawatt’a çıktı. Önümüzdeki 
yıl hedef 1000 megawatt. Hedef tuttuğunda Türkiye, jeotermal 
enerji üretiminde dünyada 3’ncü sıraya çıkacak ve 2 milyar do-
larlık enerji ithalatının önü kesilmiş olacak’’ dedi.
Akü-Der Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar ise sözle-
rine, ‘’Enerji üretmek kadar depolamak ve dilediğimiz zaman 
kullanabilmek de önemli’’ diye başladı, şöyle devam etti: ‘’Akü-
mülatörlerden oluşan doğaya zararlı tüm atıklar online olarak 
takip ediliyor. Atıkların yüzde 90’ının toplanması öngörülürken 
Türkiye son 5 yılda bu atıkların yüzde 100’e yakını topladık. Bu 
alanda dünya lideriyiz. Toplanan atıkların önemli bir ekonomik 
değeri de var. Atıkların toplanmasıyla Türkiye her yıl 40 bin ton 
kurşun ithalatının önüne geçiyor.’’ 
Derin Dere Motorlu Araçlar CTO’su Dr. Alper Baykut, elektrikle 
çalışan otomobillerin ilk olarak 1800’lü yıllarda üretildiğini söy-
ledi. Dr. Baykut, ‘’Şu an Türkiye’de 500 kadar elektrikle çalışan 
otomobil yollarda. 53 kilowatt’lık enerji ile bu araçlar 400 km 
yol alabiliyor. İspanya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerde artık 
taksiler bile elektrikle çalışan araçları tercih ediyor. Bu gelişme-
lerin tümü enerjinin depolanma teknolojilerinin de önemini 
ortaya koyuyor’’ dedi.
Lİ-DER (Lisanssız Elektrik Üretim Derneği) Başkanı Yalçın Kıroğ-
lu, temel noktanın elektrik üretimi olduğunu belirtti. Kıroğlu, 
‘’Türkiye’nin bu yılki elektrik tüketimi 255 milyar kilowatt saat. 
Bu rakamın 2023’te 500 milyar kilowatt saate çıkması tahmin 
ediliyor. Bunun içinde enerji sektörüne toplam 120 milyar do-
larlık yatırım yapılması gerekiyor. Lisanslı elektrik üretiminin 
yanı sıra, kişi ve kuruluşlar da kendi elektriğini üretmek için 
çabalıyor. Eylül 2015 rakamlarına göre 11 bin 872 kişi ve kuru-
luş kendi elektriğine üretmek için başvuruda bulundu. Bugüne 
kadar kabul edilen 261 projenin 251’i güneş, 3’ü rüzgar, 7’si de 
biyokütle projelerinden oluşuyor.’’
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Enerji Fiyatlarının Yüksek Oluşu, 
Sanayide Kömüre Dönüş Yaptırıyor Eylül 2015

Türkiye’de çok çeşitli maden yatakları bulunduğunu ama bunla-
rın yer altında bulunuş şekilleri ve işletilebilirlik açısından kıyas-
landığında, ülkemizden daha ekonomik işletilebilir rezervlere sa-
hip birçok ülke olduğunu vurgulayan Genç Maden İşletmecileri 
Derneği Başkanı Cemil Ökten, madeni özelliklerine göre işleyip, 
elektrik ve yakıt gibi maliyetler düşürüldüğünde dünya ile reka-
bet edebilecek maliyetlerde üretimin yapılabileceğini söyledi. 
Dünya’nın haberinde yer alan bilgilere göre, maliyetleri artıran 
ÖTV, KDV gibi vergilerin kaldırılması, devlet hakkı oranlarının 
azaltılması ve sektörün desteklenerek kaynakların ekonomiye 
kazandırılmasının sağlanmasını isteyen Ökten, madencilikte en 
önemli maliyet kaynaklarından birinin enerji olduğunu, enerji 
fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sanayide yeniden kömüre 
dönüş olduğunu söyledi. 
Ökten, dünyada kömür, petrol ve doğalgaz dışında yenilenebi-
lir enerji payının yüzde 20-25 olduğunu, bunun enerjinin yüzde 
75-80’inin petrol, nükleer santral veya doğalgazdan üretildiğini 
gösterdiğini belirterek, “Ülkemizde doğalgaz ve petrol olmadı-
ğından, elimizde kömür kalıyor. Bu durumda enerji üretiminde 
ikinci sırada yer alan kömüre dönüş normal karşılanmalı” ifa-
desini kullandı. Ülkemizde doğalgazın en önemli ithale dayalı 
enerji hammaddesi olduğunu, bunun stratejik olarak doğru 
olmadığını vurgulayan Ökten, “Bütün sanayi ve elektrik siste-
mimizi tek bir boru hattına bağlamış durumdayız. Rusya’nın 
dönem dönem Ukrayna’yı gerekçe göstererek doğalgaza mü-
dahale ettiği ne kadar gerçekse, bu olasılık da o kadar gerçek 
bir tehdit” yorumunda bulundu. 
Ökten, Türkiye’nin kömürden üreteceği elektrik enerji maliye-
tinin, ithal kaynaklardan çok daha düşük olmasına karşın bir 
dönem verilen teşvikle doğalgazın sübvanse edildiğini ve sa-
nayicinin de doğalgaza geçiş yaptığını anlattı. Ökten, “Enerji 
maliyetlerinin yükselmesiyle, son beş yılda sanayide kömüre 

önemli ölçüde dönüş var. Gerekli teknoloji kullanılarak havayı 
kirletmeden, kömür çevreyle barışık şekilde kullanılabilir. Dün-
ya kömürü önemli ölçüde kullanırken, bizim hala hatalı politi-
kamızdan vazgeçmemiş olmamız anlaşılır değil. Bırakın vazgeç-
meyi; şimdi ithal kömüre dayalı santrallerde patlama yaşanıyor. 
Hatalı politikadan daha hatalı politikalara geçiş yapıyoruz” dedi. 
Maden mevzuatlarında hızla alınan kararların hatalı olması ya-
nında sonrasında düzeltilme ihtiyacı doğduğunu daha önce de 
belirttiğini aktaran Cemil Ökten, Bakanlar Kurulu kararı ile yapı-
lan düzenlemenin daha önce mevzuatta yer alan şekliyle Tür-
kiye’yi sadece AB ülkelerinde üretilen, ekipmanlar ve koruma 
sistemlerinin ATEX emniyet sertifikası taşıyan ürünlerin ithala-
tına mahkum eden bir mevzuatın sonradan düzeltilmiş olması 
anlamında doğru bir örnek teşkil ettiğini söyledi. 
Yapılan düzenlemenin uluslararası standartlara getirilme süre-
sinin 2019’a kadar ertelenmesi olmadığını vurgulayan Ökten, 
sertifikasyon yönünden önceki mevzuatta yer alan hatalı ifade 
nedeni ile sadece AB ülkelerinde üretilen ürünlerin kullanılma-
sını zorunluluk haline getiren ön koşulu ortadan kaldıran bir 
düzenleme olduğunu dile getirdi. Burada da yer aldığı ürünle-
rin sahip olması gereken standardı tanımlayan şartların varlığı 
olduğunu aktaran Ökten şöyle konuştu: “ATEX’de aranan gü-
venlik şartlarını sağlayan ürünlerin kullanımının zorunluluğu 
devam etmekte olup, bu özelliklere sahip olmasına karşılık 
ATEX sertifikasına sahip olmayan ürünlerin 2019’a kadar bu 
şartları sağladıklarını ispat etmek şartı ile kullanılmasının önünü 
açılmaktadır. Türkiye’de iki kuruluşun ATEX sertifikası vermeye 
yetkisi bulunuyor. Türkiye bu süre zarfında bu ürünleri kendisi 
de üretip iç ve dış piyasaya satabilir yeterliliğe en kısa zamanda 
kavuşmalıdır. Mevzuatın en doğru şekli ise ATEX sertifikasının 
şartlarını sağlayan ürünlerin belgelenmesi kaydı ile 2019’dan 
sonra da kullanımlarının devam etmesi şeklinde olmalıdır.”

Hot Maden’de Yeni Keşif Ekim 2015

Mariana Resources ile Lidya Madencilik ortak girişimi tarafın-
dan arama çalışmaları sürdürülen Hot Maden Projesi’ne ait 
güncel sondaj sonuçları ve bölgede elde edilen yeni arama izin-
leri ile ilgili bilgiler Mariana Resources tarafından paylaşıldı. Biri 
kaynak genişletme diğerleri ise keşif niteliğinde yapılan 4 adet 
sondaja ait analiz sonuçları şu şekilde açıklandı:
HTD-23: 21,1, 66,5 ve 127,0’nci metrelerden itibaren sırasıyla 
19,9 metre boyunca %1,1 Zn, 28,7 metre boyunca %1,8 Zn ve 3 
metre boyunca %7,6 Zn.
HTD-24: 22,3’ncü metreden itibaren 36,3 metre boyunca 21,7 
g/t Au ve %5,51 Cu. Ayrıca 97,5’nci metreden itibaren 7,5 metre 
boyunca %2,2 Zn. 
HTD-25: 42,8’nci metreden itibaren 25,2 metre boyunca 7,3 g/t 
Au ve %0,47 Cu (9,0 metrelik kısmında 17,8 g/t Au ve %0,6 Cu). 
Ayrıca 80,5 ve 120,5’nci metrelerden itibaren sırasıyla 23,5 met-

re boyunca %3,8 Zn ve 7,5 metre boyunca %3,9 Zn. 
HTD-26: 62,0 ve 82,5’nci metreleden itibaren sırasıyla 15,5 
metre boyunca %1,5 Zn ve 12,5 metre boyunca %4,1 Zn. Ay-
rıca 139’ncu metreden itibaren 1 metre boyunca 3,5 g/t Au ve 
%0,36 Cu. 
Elde edilen sonuçların, mineralizasyon bölgesinin genişlediği-
ne işaret ettiğini söyleyen Mariana Resources CEO’su Glen Par-
sons, alınan yeni izinlerle ilgili olarak da, “Bu izinler sayesinde 
güney yönünde 50 metre dışarıda Au-Cu bölgesi ile kesişim 
yakalamaya devam etmeyi umuyoruz. İlk keşif alanımızdan 
250 metre ötede bulunan HTD-25 kuyusu ile elde edilen yük-
sek tenörlü sonuçlar, henüz test edilmemiş bölgelerin önemini 
iyice arttırıyor. Güney yönünde yapılacak olan sondajlar ile yeni 
alanın potansiyeli daha belirgin olacaktır.” şeklinde açıklamada 
bulundu.
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dünyadan haberler

Japonya Nükleer Enerjiye Tekrar Döndü

Anglo American, Şili’deki
Bakır Madenlerini Devretti

First Quantum’un 2,1 Milyar Dolar
Değerindeki Sentinel Madeninde
Üretime Başlandı

Kanada’da 7 Milyar Dolar Değerinde
Uranyum Madeni Öngörüldü

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Eylül 2015

Eylül 2015

Fukushima felaketinden sonra verilen iki yıllık aranın ardından, 
yeni güvenlik kurallarına göre düzenlen ilk reaktör Japonya’da 
faaliyete başladı. 25 Ağustos tarihinde faaliyete başlatılan The 
Sendai No. 1 reaktörü 4 gün içerisinde elektrik üretmeye başla-
yacakken, tam kapasiteye ulaşması 1 ayı bulacak.

Anglo American, Şili’de bulunan iki bakır madenini, Birleşik 
Krallık merkezli yatırım firması Audley Capital’in başını çektiği 
konsorsiyuma sattı. Bedeli 300 milyon doları bulan satışta açık 
ocak madenciliği yapılan Mantos Blancos ve Montoverde ma-
denleri konsorsiyuma devredildi.
Şili’de birkaç aydır elindeki madenleri çıkarmak amacıyla temas 

First Quantum Minerals, toplam maliyeti 2,1 milyar dolar tu-
tan, Zambiya’daki Sentinel bakır madeninde üretime başladı. 
Zambiya’nın en büyük yabancı yatırımcısı unvanını taşıyan 
First Quantum, Sentinel Madeni’nde yıllık 280.000-300.000 
ton bakır üretmeyi hedefliyor. Ancak bahsi geçen miktar-
da üretimin gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak yerel 
enerji kuruluşu Zesco’nun sahaya enerji nakil hattı bağlantı-

Fission Uranium Corp, yüksek tenörlü uranyum kaynağı tespit 
edilen Triple R uranyum sahasında gerçekleştirdiği ön ekono-
mik değerlendirme (ÖED) çalışmasını tamamladı.
Kanada’nın Saskatchewan eyaletinin Athabasca havzasında 
bulunan devasa uranyum yatağının ÖED sonuçlarına göre 
sahada açık ocak madenciliği yapılması öngörülürken, 14 yıl 
ömür biçilen madende yılda yaklaşık olarak 45.000 ton uran-

Yapılan bu hamlenin ülkenin enerji ihtiyacı açısından zaruri ol-
duğunu söyleyen Japonya Endüstri Bakan’ı Yoichi Miyazawa, 
“Şu üçünün aynı anda gerçekleştirilmesi mümkün değildir: 
nükleer reaktörler kapatılır, karbondioksit salınımı azaltılır ve 
elektrik giderleri düşürülür.” şeklinde fikrini beyan etti.

halinde bulunan Londra merkezli Anglo American, proje geniş-
letmek yerine Collahuasi ve Los Bronces gibi dünya standartın-
da üretim yapan madenleri satın almayı hedefliyor.
Şirket diğer taraftan, kendi ortalamalarının altında bulunan Gü-
ney Afrika’daki 4 platin ve bazı kömür madenleri ile Avustral-
ya’daki bazı kömür hisselerini de satmak üzere plan kuruyor.

sını sağlaması bekleniyor. Ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle 
hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi sıkıntısı yaşanıyor 
olması Zesco’nun madene enerji iletebilmesini zorlaştırıyor. 
Öte yandan, Ağustos ayı başlarında bir kısım işçinin görevine 
son verileceğini duyuran First Quantum iştiraki Kalumbila Mi-
nerals Limited (KML), verdiği bu kararda gerekçe olarak enerji 
kısıntısı sebebiyle yaşanan üretim düşüklüğünü göstermişti.

yum elde edilmesi planlanıyor.
Yılda 3.250 ton U3O8 üretilmesi beklenen madenden bugünün 
rakamlarıyla 1,81 milyar dolar vergi öncesi net gelir elde edil-
mesi hedefleniyor. ÖED’ye göre maden ömrü süresince elde 
edilecek ürünlerin satışından ise 7,7 milyar dolar gelir elde edi-
leceği hesaplanıyor.

Sincan - Uygur Özerk Bölgesi’nde 
Kömür Madenine Saldırı: 50 Ölü Ekim 2015

Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin Aksu şehrinde bulunan 
bir kömür madeninde 50 madencinin bıçaklı saldırı sonucunda 
hayatını kaybettiği ve 50 madencinin de yaralandığı duyurul-
du. 18 Eylül’de gerçekleştiği belirtilen olayda saldırıya uğrayan 
işçilerin tamamına yakınının Han Çinlileri olduğu belirtilirken, 

saldırının işçiler uyuduğu sırada gerçekleştirildiği elde edilen 
bilgiler arasında yer alıyor.
Olayı araştıran Çin heyeti, saldırının büyüklüğü sebebiyle ve 
Aksu’da yaşayan Han Çinlilerini telaşlandırmamak amacıyla de-
taylı bilgi vermek istemediklerini belirtti.
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Moğolistan’da Maden Borsası
Yasa Tasarısı Konsepti Onaylandı

Alacer Gold, 250 Milyon Değerindeki
Proje Finansmanı Anlaşmasını İmzaladı

Cigar Lake’te Uranyum Üretimine Başlandı

Glencore Hisseleri Rekor Düşüşte...

Eylül 2015

Eylül 2015

Eylül 2015

Eylül 2015

Maden Borsası yasa tasarısı için oluşturulan konsept taslağı, 
Moğolistan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek, bakan-
ların görüşlerinin yansıtılması kararıyla onaylandı. Yasa tasarısı-
nın Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi hususunda Maden Bakanı 
R. Jigjid’e görev verildiği öğrenildi.
Moğolistan, maden rezervleri bakımından dünyada 7. sırada 
bulunmakta ve bugün itibari ile 80 çeşit madeni barındıran 
1470 maden ocağına ve 8240’tan fazla zuhura sahip bir ülke. 
2007 yılından itibaren dünya piyasasında maden ürünlerinin 

Alacer Gold, daha önceden duyurusunu yaptığı ve 250 milyon 
dolar değerindeki proje finansmanını sağlayan anlaşmayı im-
zaladı. Anlaşmaya göre İsviçre, Hollanda ve Fransa merkezli üç 
kredi kurumu tarafından sağlanan proje finansmanının geri 
ödemesi 7 yıllık periyod içerisinde tamamlanmış olacak.

Dünyanın en zengin uranyum yataklarından birine sahip olan Ci-
gar Lake Madeni’nde üretime geçildiği resmi olarak duyuruldu. 
Yüzde 17,84 oranında 106.500 ton U3O8’e sahip olan dünyanın 2. 
en yüksek tenörlü geliştirilmemiş uranyum madeni aynı zaman-
da teknik açıdan en zorlu madenlerden biri olarak tanımlanıyor.
Cameco ve Areva şirketlerine ait olan madenin inşasına ilk 
olarak 2005 yılında başlanılmıştı. Ancak 2006 ve 2008 yılların-
da gerçekleşen ve yaklaşık olarak yarım milyar dolar zararla 
sonuçlanan önemli su baskınları sonucunda maden çıkarma 

Dünyanın en önemli madencilik şirketlerinden Glencore’un 
Londra Borsası’nda kayıtlı olan hisseleri 28 Eylül itibariyle yüzde 
29,4 oranında değer kaybederek 68,62 GBP’ye kadar geriledi. 
Düşük seyreden metal fiyatlarının yanı sıra Glencore’un içerisin-
de bulunduğu borçların da sonucu olan bu önemli düşüş son-

fiyatlarına paralel olarak uluslararası büyükçaplı şirketler, Mo-
ğolistan’da maden alanında yatırımlar yapmaya başlamışlardı. 
Buna bağlı olarak da son yıllarda Moğolistan’ın ihracat ürünleri-
nin yüzde 90’ını maden ürünleri oluşturmaya başlamıştı. Ancak 
maden ürünlerinin satışı için uygun bir pazarın henüz oluşma-
ması ve piyasada eşit rekabetin sağlanamaması nedeniyle ülke-
deki maden ürünlerinin fiyatları çok düşük seviyelerde seyret-
mekteydi. Bu nedenle maden borsasını kurmaya ilişkin yasanın 
onaylanması ile bu değerin artması bekleniyor.

Sağlanan finansmanı, Çöpler Sülfit Projesi’nde risk azaltmaya 
yönelik bir adım olarak nitelendiren Alacer Gold CEO’su ve Baş-
kan’ı Rod Antal, kredi konsorsiyumuyla yapılan bu rekabetçi an-
laşmanın tamamlanmasından memnun olduklarını dile getirdi.

operasyonları 2014 yılına kadar ertelenmişti. Son olarak cevher 
kütlesinin dondurulması* için tekrardan ertelenen operasyon-
da üretim ticari olarak başlamış oldu.
*Yığın Dondurma (Bulk Freezing); Cigar Lake Madeni’nde kullanılan 
yenilikçi bir tekniktir. Maden içerisine su girişini engellemek ve zayıf 
kaya formasyonlarını duraylı hale getirmek için yerüstü ve yer altı 
dondurma deliklerinden bir tuzlu su çözeltisi gönderilmesiyle cevher 
yatapını bir çeşit dondurma işlemidir. Bu işlem ile şirketin geçmişte 
yatadığını su basması sorununun en aza indirilmesi hedefleniyor.

rasında şirket hisseleri, tarihindeki en dip seviyeye ulaşmış oldu.
Londra Borsası’nda listelendiği günden bu yana hisselerinde 
yüzde 87 oranında düşüş yaşayan Glencore, borç yükümlülü-
ğünü azaltmak maksadıyla son olarak Eylül ayı başlarında 2,4 
milyar dolar değerinde hisse senedi plasmanı gerçekleştirmişti.

Rio Tinto’dan 606 Milyon Dolar 
Değerinde Satış Ekim 2015

Dünyanın en önemli madencilik şirketlerinden Rio Tinto, Bengal-
la Kömür Madeni’nin %40 oranındaki hissesini 606 milyon dolar 
karşılığında Avustralyalı New Hope Corporation’a satmak üzere 
anlaşmaya vardığını açıkladı. Avustralya-Hunter Valley bölgesin-
de bulunan 3 dev kömür madeninden en küçüğü olan Bengalla, 
2014 yılı içerisinde 8,6 milyon ton üretime ev sahipliği yapmıştı.

Yapılan satış anlaşması ile ilgili olarak, Bengalla madeninin küre-
sel termal kömür maliyet eğrisinde önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirten New Hope Genel Müdürü Shane Stephan, bugün-
kü üretim seviyeleriyle 25 yıl üretim ömrü olan madende 218 
milyon ton daha satılabilir kömür rezervine sahip olunduğunun 
altını çizdi.
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Latin Amerika Madencilik Endüstrisinde
Güçlenmeye Devam Ediyor
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2014 ARAMA BÜTÇELERİNDE
LATİN AMERİKANIN PAYI

2015 H1’DE YAPILAN ÖNEMLİ SONDAJ
OPERASYONLARININ LATİN AMERİKA YÜZDESİ

Madencilik endüstrisinde giderek daha önemli 
bir pozisyon almaya başlayan Latin Amerika, 
altın, bakır ve demir cevheri bakımından dün-
yanın en önemli üretici ülkelerinden bazılarını 
coğrafyası içerisinde bulunduruyor. SNL Metals 
& Mining tarafından hazırlanan infografik, böl-
genin madencilik endüstrisine ait önemli bilgi-
leri aşağıdaki gibi derliyor. 

www.snl.com
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Esit Ethernet Cloud cihazı, Esit Bulut Sunucusu (Cloud Server) 
üzerinden, indikatörlerinizdeki değerlere uzaktan erişmenizi, 
gerçek zamanlı izlemenizi ve zamana bağlı rapor alabilmenizi 
sağlayan devrim niteliğinde bir yenilik!

Sadece her bir indikatörünüz için bir Esit Ethernet Cloud cihazı 
satın alarak, tüm indikatörlerinize Esit Bulut Sunucusu (www.
esit.com.tr) üzerinden ücretsiz erişebilir ve süresiz olarak depo-
lanan bilgileri muhtelif rapor formatlarında çıkararak değerlen-
direbilirsiniz. Üst seviye güvenlik özellikleriyle bilgi güvenliği-

niz korunurken, dakikadan yıla kadar farklı zaman dilimleri için 
raporlar alabilir ve işletmelerinizdeki tartım işlemlerini uzaktan 
izleyebilirsiniz.
Esit Cloud yazılımı Esit müşterilerine, sahibi oldukları ECI indika-
törlerini, mobil ya da masaüstü PC farkı gözetmeksizin gerçek za-
manlı olarak izlemelerini ve raporlayabilmelerini sağlamaktadır. 
Tartım Sistemlerinizde Güvenlik, Şeffaflık ve
Verimlilik
Esit Ethernet Cloud cihazı ve www.esit.com.tr üzerinden erişi-
len Bulut Sunucu, tak çalıştır özellikleriyle tesisinizdeki tartım 
işlemlerine güvenlik, şeffaflık ve verimlilik kazandırmak için Esit 
tarafından geliştirilmiştir.
Esit Hakkında 
Şirketin ana ilkesi kaliteli üretim ve müşteri ihtiyacının yüzde 
yüz  karşılanmasıdır.  Hedefi dünya tartı sektöründe, teknolojisi 
ve sürekliliği ile uzun dönemlerde endüstriye hizmet etmektir. 
Esit Elektronik çalışan sayısı 2015 yılında iki fabrikamız, yurtiçi 
ve yurtdışı şirketlerimiz ile beraber 400 kişiye ulaşmıştır.  

www.esit.com.tr

Esit, Bulut Bağlantı ile Artık Her Yerde

şirkeT haberleri

27-29 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 2. 
Tünel Yapım Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı’nda, Bar-
kom Grup Sondaj Makine ve 
Ekipmanları geniş ürün yel-
pazesi ve müşteri memnuni-
yetini esas alan çalışmalarıyla 
yine en dikkat çeken firmalar 
arasında yerini almayı başardı. 
Fuarda 10 kişilik uzman kad-
rosuyla hizmet veren şirket, 
ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Ziyaretçiler hem Barkom’un profesyonel ekibi hem de 
distribütörlüğünü yaptığı firmaların uzman temsilcileriyle bulu-
şarak, destek ve tavsiyelerden faydalanma imkânı buldu. 
Distribütörlüğünü yaptığı kırıcı ve delici ekipmanlar konusun-
da dünya çapında bir marka olan GONAR firmasının temsilcisi 
Radek Kazior, ziyaretçilerle birebir görüşmeler yaparak, firması 
ve ürünler hakkında soruları yanıtlayıp, aktarılan problemlere 
çözüm bulmaya yardımcı oldu. Bunun yanı sıra yeni ürünlerinin 
tanıtımını yaptı.
Barkom Grup’un uzun yıllardır distribütörlüğünü yaptığı HAN-
JIN D&B sondaj makinalarının temsilcileri de makine ile ilgili 
uygulamalı tanıtımlar yaparak ziyaretçilerin ilgisini toplamayı 
başardı. Fuarda sergilenen Hanjin D&B-8D, ebatlarının yanı sıra 
güçlü yapısı ve esnek tasarımı ile senelerdir ülkemizde tercih 
edilen, yüzeysel maden arama, jeoteknik ve su sondajlarında 

kullanılmak üzere tasarlanmış olan ideal sondaj makinesidir.
Fuarda en çok ilgi gören diğer bir ürün de şüphesiz ki, Barkom 
Grup tarafından üretilen BULLDRILL BDU600 PALETLİ YE-
RALTI SONDAJ MAKİNESİ oldu. Yeniliklerine hız kesmeden 
devam eden Barkom Grup, patentli markası olan BULDRILL’in 
BDU600 modeli paletli yer altı sondaj makinesini fuarda müşte-
rileriyle buluşturdu. Müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultu-
sunda geliştirilen bu ürün, kolay kullanımı ve yeniliklerle dolu 
olan özellikleri ile ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Barkom Grup Sondaj Makine ve Ekipmanları 2015 yılında dü-
zenlenen bu fuarla, 2016 yılında yapılacak yenilikleri de ziyaret-
çileriyle paylaşma fırsatı buldu. Barkom Grup, 2016 yılında da, 
müşterilerini sahada ziyaret ederek, en kaliteli ürün ve hizmet-
lerini sağlayacağını ziyaretçilerine garanti etti.

www.barkomltd.com.tr

Barkom Grup, 2015 Tünel Fuarında
Ziyaretçileriyle Buluştu
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eTkinlik değerlendirmeleri

Tünel Fuarı Bu Yıl Eş Zamanlı Olarak
Gerçekleştirilen Maden Fuarı ile Birlikte
Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı

Türkiye ve Avrasya İstanbul’da Buluştu

İkincisi düzenlenen Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı (Tunnel Expo 2015) 27-29 Ağustos tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirildi. Tünel kazma ve 
yer altı inşaatı alanına yönelik benzersiz bir fuar olan Tünelcilik 
Fuarı’nda ayrıca Tünelcilik Derneği tarafından ‘Tünelcilik Kısa 
Kursu’ da organize edildi.
Bu yıl aynı zamanda Tünel fuarı ile eş zamanlı olarak Madenci-
lik fuarı da gerçekleştirildi. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) 
tarafından desteklenen fuarda yine TMD tarafından fuar süre-
since ‘Madencilik Kısa Kursu’ organize edildi.
Sektörün önde gelenleri tarafından dikkate değer sunumların 
yapıldığı kısa kursa katılım yüksek olurken fuarın maden bölü-
mü için katılımın düşük olması dikkatlerden kaçmadı. 
Türkiye’de son yıllarda büyük yatırımlar yapılan karayolu, hızlı 
tren, sulama ve metro tünellerinin planlaması, inşası ve kulla-
nımında gerekli olan her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın 
sergilendiği fuarda, üretici firmaların yanı sıra mühendislik 
– müteahhitlik şirketleri de yer aldı. İş makineleri, TBM (Tünel 
Açma Makineleri), yapı kimyasalları, delme patlatma sistemleri, 
projelendirme gibi birçok alanda faaliyet gösteren yerli ve ya-
bancı birçok şirket de organizasyonda yerlerini aldılar.
Tünelcilik Derneği (Tünelder) tarafından organize edilen ve 
fuar süresi boyunca devam eden ‘Kısa Kurslar’ ülkemizde ger-
çekleştirilen tünelcilik alanındaki çalışmaları sektöre duyurmak 

Terrapinn tarafından düzenlenen Türkiye – Avrasya Madenci-
lik Şovu 2015 (Turkey - Eurasia Mining Show 2015), 8 – 9 Eylül 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İçlerinde Yılmaden Hol-
ding CEO’su Dr. Alp Malazgirt, Öksüt Madencilik Genel Müdürü 
Michael Fischer ve Kazatomprom İnovasyon Enstitüsü Direktö-
rü Dr. Baurzhan Duisebayev gibi yurtiçi ve yurtdışından önem-
li isimlerin konuşmacı veya ziyaretçi olarak katıldığı etkinlikte 
Türkiye ve Avrasya madenciliğindeki son gelişmeler paylaşıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın et-
kinlik iltimasçısı ve Avustralya Ticaret Komisyonu’nun da des-
tekleyici partner olarak bulunduğu etkinlikte yerli ve yabancı 
madencilik sektörüne hizmet eden bazı şirketleri de katılımcı 
olarak bulundu. 
Etkinliğin birinci gününde Anglo American, Türkiye Madenciler 
Derneği, TKİ, Anglo Asian, RBS Consolidated Investments Ltd, 
Commodity Discovery Fund, European Bank for Reconstructi-
on and Development, Gold Holding, Andiamo Exploration Ltd, 
Natural Resources E.B.R.D., BMC Kazakhstan, Madenbank Ma-
dencilik ve Enerji A. ve M2M Private Bank’tan konuşmacıların 
yaptığı sunumlar ile katılımcılara bilgiler aktarıldı.

amacıyla düzenlendi. Sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi 
gören eğitimlerde tünelciliğin tüm aşamaları hakkında sunum-
lar yapılarak, takipçiler bilgilendirildi. Tünelcilik Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Nuh Bilgin’in liderliğinde düzenlenen eğitimlerde, 
tünel tasarımının temel ilkeleri, karşılaşılan sorunlar, yeni tek-
nolojiler gibi ana konular sektörün önde gelen temsilcileri ve 
akademisyenleri tarafından tartışıldı.

Birinci günün sonunda ise dört ana başlık üzerinden eşzaman-
lı olarak yürütülen yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Yaklaşık 
olarak yarım saat süren bu toplantılarda konusunda uzman 
isimler moderatörlük yaparken katılımcılar arasında bilgi alış-
verişi sağlanmış oldu. 
Türkiye – Avrasya Madencilik Şovunun ikinci gününde Macaris-
tan Kalkınma Bakanlığı Madencilik Departmanı Başkan’ı tarafın-
dan hazırlanan sunum ile güne başlanırken, Nijer Madencilik ve 
Endüstriyel Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlık Kalkınma Ajansı, 
Yılmaden, ABB, Ankara Üniversitesi ve Kazatomprom tarafın-
dan görevlendirilen konuşmacılar hazırladıkları sunumları ziya-
retçilere aktardılar.
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Madencilik inovasyonlarını 
ortaya çıkarır.

Gelecekte hangi teknolojiler ve inovasyonlar 
global maden endüstrisini tanımlayacak, 
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V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu 
Eskişehir’de Gerçekleştirildi

INERMA Uluslararası
Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi 

Maden Mühendisleri Odası tarafından organize edilen, Türkiye 
V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu 1-2 Ekim 2015 
tarihleri arasında Eskişehir‘de gerçekleştirildi. 
Çok sayıda delegenin katıldığı sempozyumda Eskişehir Vali Yar-
dımcısı Ömer Faruk Günay, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başka-
nı Kazım Kurt, Oda Başkanı Ayhan Yüksel ve Sempozyum Yürüt-
me Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hürriyet Akdaş açılış konuşmalarını 
gerçekleştirirken konuşmaların ardından bildiriler sunuldu. 
Sempozyumun açılışında konuşan Oda Başkanı Ayhan Yüksel, 
madencilik faaliyetlerinin ekonomiye katkılarını örneklerle an-
latırken doğru madencilik faaliyeti yürütmenin önemine vurgu 
yaptı ve özellikle çevre ve iş güvenliği konuları üzerinde durdu. 
Madencilikte teknoloji kullanımı hakkında da görüşlerini dile 
getiren Yüksel, ülkemiz madenciliğinde halen 18. yüzyıl tekno-
lojisi kullanılan madenlerin yer aldığını ve bunların kabul edi-
lemez olduğunu belirtti. Yüksel, madencilik sektöründe devlet 
politikaları hakkında da eleştirilerde bulunurken özellikle iş gü-
venliği konusunda ulusal politikalar oluşturulması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Enerji hammaddeleri konusunda dünyada ilk defa düzenlenen 
INERMA - Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi, 
1-3 Ekim 2015’te İstanbul’da gerçekleştirildi. Enerji sektörünün 
önde gelen isimleriyle, akademi ve iş dünyasını aynı çatı altında 
toplayan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, 
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversite-
si ve Clarion Events Türkiye tarafından organize edilen INER-
MA’da enerji hammaddeleri ve enerji konularında, yurtiçi ve 
yurtdışındaki bir çok gelişme paylaşıldı. 
Zirvenin açılışı, 1 Ekim, saat 09.30’da, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı, Yurt Madenciliğiniz 
Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca tarafından gerçekleştirildi. Açılışın 
ardından gerçekleştirilen ilk oturumda Türkiye Kömür İşletmele-
ri (TKİ) Genel Müdürü Mustafa Aktaş, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman, Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu Elektrik Departmanı Başkanı Ertuğrul Yıldız, 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar, kurum-
ları ve enerji sektörü ile ilişkili sunumlar gerçekleştirdiler. 
Müsteşar Yardımcısı Kavaklı, 2023’e kadar ülkemizin tüm kö-
mür potansiyelinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini dile 
getirirken, TKİ Genel Müdürü Aktaş ise kömürün ülkemiz için 
önemine ve kurumun kömür madenciliğindeki rolünü aktara-
rak kurumun hedeflerinden ve öngörülerinden bahsetti. TPAO 
Başkanı Şişman kurum olarak bölgemizdeki söz sahipliklerinin 
arttırılması yolunda çalışmalara devam ettiklerini, özellikle yurt 

Maden makinelerinde yerli üretimin teşvik edilmesinin önemi-
ne de vurgu yapan Yüksel, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: 
“Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve yenilenmeye ağırlık 
veren, dış girdilere bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve plan-
lı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları uygulan-
dığında durum ülkemiz lehine değişecektir. Böylece sanayi 
yatırımlarında daha rasyonel seçimler yapılabilecek, ülkenin 
doğal kaynakları daha iyi değerlendirilebilecek, emek ve kay-
nak yoğun üretimden ileri/yüksek teknoloji yoğunluğu olan bir 
üretim ve sanayi yapısına ulaşılabilecektir. Bu bağlamda ulusal 
bilim ve teknoloji politikaları oluşturulmalı, madencilik sektörü 
bu politikalar içerisinde yerini almalıdır. Maden makinalarında 
yerli üretim teşvik edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmalı-
dır. Sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ile mühendislik bilim 
ve tekniğinin uygulanabilmesi için teknik eleman istihdamının 
artırılması hem verimliliğin artmasına hem de iş kazalarının 
azalmasına neden olacaktır.”
Sempozyum iki gün boyunca devam ederken etkinlik süresi 
boyunca bir de sergi alanı yer aldı.

dışı yatırımlara hız verdiklerini aktarırken MTA Genel Müdürü 
Coşar ise enstitü olarak faaliyete başlayan kurumun zaman 
içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda genel müdürlük olarak ya-
pılandığını, ancak mevcut durumda yeniden enstitüye dönüş-
mesinin sektöre daha faydalı olacağını öngördüklerinden bu 
yönde bir yapılanma içerisine girildiğini bildirdi. 
Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği gibi ekonomik kalkınma 
planlarını yakından ilgilendiren INERMA zirvesi kapsamında de-
ğerlendirilen konu başlıkları ise; Dünyada, Türkiye’de Enerji ve 
Enerji Stratejileri; Enerji Hammaddeleri; Kömür ve Enerji; Petrol 
ve Enerji; Doğalgaz ve Enerji; Kaya Gazı ve Enerji; Hidroelektrik 
Enerji; Nükleer Hammadde ve Enerji; Jeotermal Enerji; Biyoyakıt 
Teknolojileri; Güneş ve Rüzgar Enerjisi şeklinde sıralandı. 
10 ülkeden 210 kayıtlı delegenin katıldığı Uluslararası Enerji 
Hammaddeleri ve Enerji Zirvesinde toplam olarak 28 sözlü su-
num yer aldı.
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Otkonsaş:
Endüstriyel Vana Tedarikinde Güçlü 
Mühendislik, Güçlü Çözüm Hizmeti

25 yılı aşkın süredir temsilcisi 
olduğu tüm dünyada tanın-
mış üreticiler ve tecrübeli 
mühendis kadrosu ile ağır 
endüstriye hizmet vermeyi 
sürdürmekte olan Otkonsaş, 

gerek temsil ettiği firmalara, gerekse yerel pazardaki müşterile-
rine karşı verdiği başarılı hizmetler ve geniş ürün portföyünün 
sağladığı avantajlarla, bugün pazarda özellikle aranan bir isim 
olmuştur. Ağır endüstrinin talep ettiği endüstriyel vanaların se-
çimi, tedariki ve devreye alımı Otkonsaş’ın birincil hedefi olup 
firma özellikle madencilik endüstrisinde olduğu gibi zorlu pro-
seslerde kendini göstermektedir.

Firma, kurulduğundan bu yana hem vana hem de aktuatör 
tedarik ettiğinden dolayı bu iki ürünün birbirine uygun bir şe-
kilde akuplesi konusunda son derece tecrübelidir.  Şirket bu 
hizmeti; tesiste var olan manuel vanaları aktuatörlü hale geti-
rerek, ömrü dolan otomatik vananın yerine var olan aktuatö-
re uygun yeni vana seçimi yaparak, manuel vanayı otomatik 
hale getirirken ihtiyaç duyulabilecek pozisyoner, yön valfleri, 
switch box, I/P regülatör, filtre regülatör, volume booster gibi 
aktuatör üzerine monte edilmesi gereken aksesuarlar monte 
ederek sunmaktadır. 

Aşındırıcı ve korosif akışkanların ve proseslerin var olduğu ma-
dencilik endüstrisinde kendine son yıllarda iyi bir yer edinen 
Otkonsaş, özellikle anahtar teslim projelerde ihtiyaç duyulan 
ve çalışma konusu olan tüm ekipmanların seçimi ve tedariki ile 
adından söz ettirmektedir.

Otkonsaş, çalışmakta olan tesislerin iyileştirmesinde olduğu 
gibi yeni yatırımlarda da yatırımcıların, mühendislik firmaları-
nın ve müteahhitlerin çözüm ortağı olmayı sürdürdüğü vana, 
aktuatör ve saha enstrümanları konularında son üç yılda Tür-
kiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türkî Cumhuriyetlerde çeşitli 
endüstriyel projeleri sonuçlandırmış durumdadır. 

Maden endüstrisinin zor prosesler içermesi ve firmanın bu 
proseslere özel çözümlerinin olması son yıllarda Otkonsaş’ın 
bilinilirliğini oldukça artırmıştır. 

Geniş ürün yelpazesi sayesinde bir maden prosesinde ihtiyaç 
duyulabilecek tüm manuel ve aktuatörlü vanalar, her tür malze-
me gereksinimleri ile firma tarafından tedarik edilebilmektedir. 

kapak konusu

Slurry bıçak vanalar
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Yeni kurulacak bir tesisin tüm vanalarını tedarik edebiliyor olmak 
firmayı rakipsiz kılmakta ve yatırımcıları hem teknik, hem tedarik, 
en çok da finansal açıdan rahatlatmaktadır.

Firma, vana konusunda sahip olduğu tecrübeyi geniş mühendis 
ve teknisyen kadrosu ile destekleyerek müşterilerine doğru ens-
trümanın seçimi, teknik özelliklerin hazırlanması, tedarik, stok, 
montaj ve devreye alım konularında çözümler sunmaktadır.

Rakiplerinden farklı olarak Otkonsaş; ilk kurulduğu günden bu 
yana hem vana hem de aktuatör tedariki gerçekleştirdiği için 

doğru vanaya doğru pnömatik, elektrik veya elektrohidrolik 
aktuatörün seçimi, montajı ve devreye alımı konularında çö-
zümler sunabilmektedir.

Otkonsaş bugüne kadar bakır, nikel, altın, demir, bor, gümüş 
vb. maden proseslerine endüstriyel ekipman tedarik etmiş ve 
mühendislik çözümleri sunmuştur. Akışkanın aşındırıcı veya 
korosif olması, basınç veya sıcaklığın çok yüksek/alçak olması 
firmanın çözüm üretmesini engellememekte, aksine firmayı 
bir adım öne geçirmektedir. Otkonsaş çözülemeyeni, teknik ve 
ticari olarak çözmeyi amaç edinmiştir ve bunu 25 yıldır pren-
siplerinden ödün vermeden sürdürmektedir.

Tüm kadronun mühendis olması nedeniyle proje takip ve çö-
zümlemesinde müşterilerini hızlı çözüme götürebilen firma, 
Türkiye’nin en bilindik müteahhitleri ile Türkiye, Fas ve Kaza-
kistan başta olmak üzere birçok maden projesinde yer almıştır 
ve almaya devam etmektedir.

Firmanın finansal gücünün, herhangi bir maden projesinde 
vana tedarik etmenin ötesinde, talep edilen kalemlerin stoku-
nu tutmasına da izin vermesi, önemli bir noktadır. İşletmeleri 
stok maliyetinden kurtararak acil durumda ihtiyaç duyulan 
yedek parçanın çok kısa sürede işletmede olmasını sağlayabil-
mek, firmanın öne çıkan avantajlarındandır.

www.otkonsas.com

Zorlu koşullara dayanıklı metal sitli  küresel vana
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IC İçtaş-Astaldi JV firmalarının 
müteahhitliğini üstlendiği Ku-
zey Marmara Otoyolu inşaatı 
tüm hızıyla devam ediyor.

115 kilometre uzunluğunda otoyol, 19 adet kavşak ve bağlantı 
yolları ile İstanbul Boğazı üzerine inşa edilecek 3. Köprünün ya-
pılması işlerinden oluşan bu proje bir çok yönüyle dünyadaki 
birçok mühendislik yapısının önüne geçiyor. Proje İstanbul’un 
trafik yükünü büyük ölçüde azaltmanın yanı sıra ulaşım kolay-
lığı sağlaması ile ön plana çıkıyor. 

Dizaynında Fransız imzası olan 3. köprü, asma tipte olup suyun 
içinde ayakları olmayan 2. köprüdür. 60 metreye varan rekor 
genişliği ile 8 şerit karayoluna ve 2 şerit hızlı tren yolu geçişine 
imkan verecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 322 metre-
lik dev kuleleri ile bir başka dünya rekorunu Asya ile Avrupa 
kıtalarının arasında bulunduracak. 128 km/sn rüzgâr hızına ve 
9,6 şiddetinde depreme dayanıklılığı ile bu devasa yapı güven 
açısından da standartların bir hayli üzerine çıkıyor.

Bu dev proje, dünyanın en çok tercih edilen dalgıç pompa 
markası Flygt’ı seçti. Projede, 100 m3 ten 1000 m3’e kadar çe-
şitli modellerde toplamda 10 adet üzerinde Flygt pompa ve 
ekipman başarı ile kullanılıyor. Projenin tüm aşamalarında Fl-
ygt pompalar en zorlu su tahliye işlerinin üstesinden rahatlıkla 
geliyor. Yeni nesil ağır hizmet tipi Flygt dalgıç drenaj pompa-
ları ve çamur pompaları ile kazı alanlarında ve yağmur sonucu 
biriken çamurlu suların zaman kaybına yol açmadan güvenle 
tahliyesi kolaylıkla sağlanıyor. Taşıması ve kurulumu son dere-
ce kolay olan Flygt pompalar aşınmaya karşı daha üstün direnç 
ile güvenilir drenaj uygulamaları sunuyor.

Flygt, sektörde ilk Ar-Ge departmanını kuran firma olup çalış-
maları sonucu geliştirdiği birçok patentli tasarımı ile dayanık-
lılığını ispatlamıştır ve aynı zamanda eşsiz performansı ile bü-

yük projelerde tercih edilir olmuştur. Spin-Out™, Dura-Spin™ 
teknolojileri ile katı partikülleri mekanik salmastradan uzak 
tutarken, Hard-Iron™ çark ve PolyLife™ kaplama ile aşınması 
neredeyse imkansızdır. Hava valfi ile susuz çalışma imkanı ve 
panosuz çalıştırma özellikleri ile de hızlı, güvenli ve mükemmel 
çalışma ortamı sağlar. Bir Xylem markası olan Flygt, 1947 yılın-
da dünyada ilk dalgıç pompayı icat etmiş olup dalgıç pompa 
tasarımı ve üretiminde dünya lideridir.

Anadolu Flygt, 1991 yılında İstanbul’da kurulmuş olup ça-
lışmalarını, su ile ilgili teknolojik ekipmanlar üreten ve sağla-
yan sektöründe dünya lideri olan Xylem şirketi bünyesindeki 
Xylem Water Solutions ortaklığı ile sürdürmektedir. Xylem, 
150’den fazla ülkede her biri kendi alanında pazar lideri olan 
ürün markaları ile dünyanın en zorlu su ve atık su sorunlarına 
yerel çözümler bulmaya güçlü şekilde odaklanmış geniş uygu-
lama uzmanlığına sahip personeliyle hizmet vermektedir.

www.anadoluflygt.com.tr

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Flygt Pompalara Emanet

TanıTım

Dünyanın en çok tercih edilen dalgıç pompa markası Flygt, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü inşaatında en zorlu drenaj işlerinin üstesinden kolaylıkla geliyor.
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The Dodge MagnaGear XTR® engineered with Dodge proven planetary and helical 
gear technology is the ultimate advancement in speed reducers. MagnaGear XTR 
reducers are ideal for rugged environments and, with their universal housing, they 
can be configured and mounted to suit your application. With the MagnaGear XTR 
reducers’ standard, premium quality, tandem sealing system and improved cooling 
system, you can always depend on low-maintenance operation and maximum 
value for your money. 
www.abb.com/mechanicalpowertransmission

Handles the toughest environments 
without unplanned downtime
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TanıTım

Sandvik Madencilik, geniş ve 
yenilikçi ürün grubu ile kır-
ma eleme alanında uzman 
çözümler sunmaya devam 

ediyor. Bu yazıda kısaca gyratory kırıcılara değinilecek ve Sand-
vik’in ürün yelpazesindeki gyratory kırıcıların özelliklerinden 
bahsedilecektir.

Gyratory, kelime anlamı olarak dairesel hareket yapan ma-
nasına gelmektedir. Bu ilkeyi ön planda tutarak üretilen kırı-
cılara ise gyratory kırıcı adı verilmektedir. Türkiye’de gyratory 
kırıcılar, dönel kırıcı, döner kırıcı, sarsak/eksantrik konkasör 
gibi isimlerle de anılabilmektedir. Gyratory kırıcılar geometri-
si itibariyle konik kırıcılara benzetilebilir. Teorik olarak çalışma 
prensipleri de benzerdir. Dolayısıyla, gyratory kırıcıları da tıpkı 
konik kırıcılar gibi, sonsuz bir çeneli kırıcıya benzetmek pek de 
yanlış olmayacaktır. Büyük boyutta ve yüksek tonajda besleme 
yapılabilmesi gyratory kırıcıların diğer primer kırıcılara göre 
en büyük faydalarındandır. Geniş bir uygulama bandına sahip 
olan Sandvik gyratory kırıcılar beş farklı ürün modeli ile 1450 
mm’ye kadar besleme ve 100 mm’ye kadar ürün boyunda ça-
lışmayı sağlayabilirken kapasiteleri de 9000 mtph (metrik ton/
saat) mertebesine çıkabilmektedir.

Primer (birincil) gyratory kırıcılar, cevherin üretim yerinden, 
satılabilir konsantreye doğru uzanan yolda kritik bir ara geçiş 
noktasını oluşturmaktadır. Delme ve patlatma işlemleri bilindi-
ği üzere, uygulamanın yapıldığı cevherden bağımsız olarak ge-
niş tane boyut aralığında üretim yapılması ile sonuçlanmakta-
dır. Bu tane boyu dağılımından ötürü çoğu büyük operasyon, 
cevheri daha baş edilebilir boyutlara getirmek için gyratory kı-
rıcılardan yararlanmaktadır. Prosesin anahtar elemanlarından 
olan gyratory kırıcılar kapasite ve performans gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde seçilmelidirler. Bu gereksinimlerin yanı sıra 

kırıcının güvenilirliği ve gelecekteki servis desteği de kırıcı se-
çiminde dikkat edilmesi gereken önemli parametrelerdendir. 
Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer etmen de ma-
denlerin ticari ömrünün uzunluğuyla bağlantılı olarak ileride 
doğabilecek genişleme gereksinimlerine, proses değişiklikleri-
ne ya da besleme malzemesindeki olası değişimlere kırıcının 
cevap verebilir nitelikte olup olmadığıdır.

Sandvik, Madenciliğin Olduğu Her Yerde
Sandvik Madencilik, primer gyratory kırıcı modellerini ilk kez 
2007 yılında piyasaya sürmüştür. Yılların getirdiği proje uz-
manlığı ve kanıtlanmış tecrübesiyle Sandvik’in kurulumunu 

Sandvik CG Serisi
Primer Gyratory Kırıcılar
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ve devreye alımını gerçekleştirdiği bu yeni kırıcı ürünleri, o 
zamandan bu yana Afrika, Asya ve Avustralya’da pek çok uy-
gulamada kendilerini gerçek saha koşullarında ispatlamışlar-
dır. Sandvik’in Kawasaki Heavy Industries çatısı altındaki Earth 
Technica Co. Ltd ortak çalışması ile ürettiği CG serisi gyratory 
kırıcılar genellikle demir cevheri, bakır cevheri, altın ve diğer 
metallerin prosesinde ve büyük madenlerde primer kırma pro-
sesinde kullanılmaktadır. CG serisi kırıcılar sahip oldukları pek 
çok faydanın yanı sıra, bakım-onarım ve üretim konularında da 
çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. 

Uşak-Kışladağ altın madenini işleten Tüprag Metal Madencilik 
tarafından verilen CG850 gyratory kırıcı siparişi, Türkiye’deki ilk 
Sandvik gyratory kırıcı siparişidir. Yaklaşık 500 ton ağırlığındaki 
bu kırıcı, 1350 mm’ye kadar besleme boyu ve 150 mm ile 235 
mm arası ürün boyunda çalışmayı sağlayabilmektedir. CG850 
gyratory kırıcının kapasitesi ise istenilen ürün boyuna ve cev-
herin özelliklerine göre 3050 mtph ile 6980 mtph arasında de-
ğişmektedir.

Sandvik’in performans alanındaki inovasyon çalışmalarına en 
güzel örneklerden biri olan ve konik kırıcılarda kendini ispatla-
mış benzersiz ASRi (otomatik kontrol sistemi) sistemi, CG serisi 
gyratory kırıcılarda da kullanılabilmektedir. Daha önce yirmi-
den fazla CG serisi kırıcıda kullanılan ASRi ile hem şimdi hem 
de gelecekte daha etkin ve daha esnek bir kırıcı performansı 
elde edilebilmektedir. ASRi kontrol sistemine benzer, yağlama 

kontrolü ve görüntülemesini sağlayan ve yağ tankıyla sürekli 
iletişim halinde olan TIMS (Tank Enstrümantasyon İzleme Sis-
temi) sistemi de CG serisi gyratory kırıcıların sunduğu yenilikçi 
özelliklerdendir.

Sağlamlık
Gyratory kırıcılardaki üst yatak, beslemenin buradan yapılması 
dolayısıyla dengesiz ve aşırı yüklere maruz kalmaktadır. So-
nuçta bu parça geleneksel olarak aşırı bakım gerektiren par-
çalardan biri olmaktadır. Sandvik’in alanında bir devrim olan 
örümcek yatak tasarımı, noktasal yüklenmenin önüne geçerek, 
bu sebeple oluşan problemleri ortadan kaldırmıştır. Sandvik’in 
şimdiye kadar kurulumunu gerçekleştirdiği örümcek yataklı 
gyratory kırıcıların hiçbiri üst yatak değişimi gerektirmemiştir.

Sandvik Madencilik, tüm mineral, kömür ve metal madencilik 
uygulamalarında, sondajdan cevher nakliyesine kadar uzanan 
yüksek teknolojili mühendislik ürünleri, yaygın yedek parça ve 
uzman servis ekibi ile madencilik sektörünün hizmetindedir!

mining.sandvik.com

mm CG650 CG820 CG840 CG850 CG880

A 4200 4760 5840 5940 6540

B 5380 6060 7250 7590 8310

C 1520 1680 2055 2250 2529

D 2432 2662 3446 3495 4100

E 3550 4000 5200 5200 6000

F 3700 4100 5200 5200 6000

Çıkış Açıklığı 2900 3280 4240 4300 4900

   

MODEL CG650 CG820 CG840 CG850 CG880

Ağırlık (mt) 181 262 451 523 748

Besleme Açıklığı (mm) 1150x3170 1350x3350 1550x4140 1550x4140 1650x4410

Kapasite (mtph) 910-2460 1530-3580 2370-5540 3090-6980 4810-9750

Max. Motor Gücü (kW) 375 450 600 800 1100

OSS (mm) 100-175 130-205 150-235 150-235 175-250
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Zor Transfer Uygulamaları İçin Güçlü Çözüm:
Abel Elektrik Motorlu Diyaframlı, Pistonlu Pompalar

ABEL Pompalarının Kullanıldığı Madencilik
Sektörlerinden Bazıları (sıralama alfabetiktir):
• Altın
• Bakır
• Bor
• Çimento
• Çinko

• Demir-Çelik
• Feldspat
• Gümüş
• Kâğıt
• Kömür

• Krom
• Kum ve Çakıl
• Kurşun
• Nikel
• Tuz

ABEL Pompalarının Kullanıldığı Uygulamalardan 
Bazıları (sıralama alfabetiktir):
• Çamur transferi
• Dozajlama
• Filtre pres besleme uygulamaları
• Korozif kimyasal transferi
• Proses sıvıları ve tozları transferi
• Santrifüj ayırma beslemesi
• Sprey kurutucu beslemesi
• Susuzlaştırılmış ve ön kurutulmuş çamurun, kimyasal atıkların 
ve solventlerin fırınlara beslenmesi (incineration)  
• Yakıcı beslemesi
• Yüksek basınçlı filtre pres bezi yıkaması

www.metrans.com.tr

şirkeT haberleri

Uzmanlığı, derin saha dene-
yimi, pazar bilgisi, üretim mü-
kemmelliği ve üstün servis ka-
litesiyle ABEL, değişik pompa 

teknolojileri ve üretici firmalar içerisinde farklı bir konuma sahip-
tir. 1947 yılından beri üretim yapan firma, Almanya menşeilidir.
ABEL marka ürünlerin Türkiye distribütörü ve satış sonrası hiz-
met sağlayıcısı METRANS’tır. Kurulduğu 1991 yılından beri ken-
di alanlarında dünya sıralamasının ilk basamaklarında yer alan 
üreticilerle çalışan METRANS’ın faaliyetleri, uygun ekipmanı be-
lirlemek için mühendislik hizmetleri, pompa ve yedek parçaların 
yurtdışından temini, ihtiyaca göre montajı, işletmeye alınması, 
standart ürünler ve yedek parçaların stokunun tutulması ile satış 
sonrası servis ve bakımların yerine getirilmesinden oluşmaktadır.

Madencilik Uygulamalarına Yönelik Ürün Programı
Pompalar
• Diyaframlı ve Pistonlu Çamur Pompaları
• Diyaframlı Korozif Ortam Transfer Pompaları
• Filtre Pres Besleme Pompaları
• Katı Çamur Transfer Pompaları
• Kül ve Cüruf Transfer Pompaları
Aksesuarlar
• Akış dengeleyiciler 
• Basınç transmiterleri

ABEL Pompalarının Teknik Özellikleri 
• Yüksek verim 
• Dairesel/küresel membran ve piston transfer elemanları 
• Düktil demir, paslanmaz çelik ve alüminyum metal gövde 
malzemeleri 
• PP ve PVDF plastik gövde malzemeleri 
• Cıvatalı gövde bağlantıları 
• Kauçuk ve teflon diyafram malzemeleri

Azami Kapasite 400 m3/saat

Azami Çıkış Basıncı 250 bar

Azami Katı Parçacık 15 mm

Vuruş (Strok) Frekansı 84-150 dk-1

Azami Sıcaklık (+)200°C

Metal Gövdeli Çift Diyaframlı PompaMetal Gövdeli Çift Diyaframlı Pompa (HM Model)

Küresel Diyaframlı Pompa (HMQ Model)

Katı Çamur Transfer Pompası (SH Model)
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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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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı görevini yürüten 
ilk maden mühendisisiniz. 
Açıkçası bu durum, birkaç 

yıldır çeşitli nedenlerle zor bir dönem geçiren madencilik 
sektörü için umut ışığı oldu. Bu sebeple sektörün sizden kısa 
sürede beklentileri oldukça fazla. Siz bu konuda neler dü-
şünüyorsunuz? Sektörü pozitif etkilemesi beklenen çalışma 
dönemi hedefleriniz nelerdir?

Evet, Maden Mühendisi olarak Türkiye’de Enerji Bakanlığı yapan 
ilk bakanım. Gerek, maden mühendisi olmam gerekse TBMM 
Soma Maden Faciasını Araştırma Komisyonunun Başkanlığını 
yapmış olmam hasebiyle Türkiye’de maden sektörünün sorun-
larını yakinen bilen birisiyim. Göreve başladıktan sonra ilk iş ola-
rak bu alandaki sorunların tespiti ve çözümü noktasında hum-
malı bir çalışma başlattık. Bu çalışmada ilk önceliğimiz İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusunda dünya standartlarını yakalamak ve 
hatta üzerine çıkmak. Bunun yanı sıra ülkemiz madenciliğine 
uzun vadeli stratejiler üretmek ve uluslararası vizyonda sektöre 
yön vermek. Ayrıca madenciliğe bağlı sanayinin gelişmesi, yer-
li sanayimizin ihtiyaçlarının öncelikle kendi kaynaklarımızdan 
karşılanmasıdır. Tabii tüm bunlara ek olarak maden üretimini, 
maden ihracatını ve ihracat gelirlerini artırmayı, maden ithalatı 
ile ithalat girdisini azaltmayı da planlıyoruz.

Bu amaçla ilk olarak, ülkemiz madencilik yönetim organizasyonu-
nun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine karar verdik. Yöne-
timsel organizasyonun güçlendirilmesi ile dünya madenciliğinde 
söz sahibi bir ülke konumuna gelebilmemiz için, uzun vadeli ma-
dencilik planlamalarını yaparak, bu planlamalara ilişkin stratejiler 
belirleyip bunların uygulanmasını hedeflemekteyiz. 

Organizasyonun güçlendirilmesi ile birlikte ayrıca teknolojik 
yatırımların madencilik alanında arttırılması da hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz, e-kamu 
kapsamında yeniden yapılandırılarak elinde bulundurduğu 

kaynakların daha uygun ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 
Bu amaçla, madencilik sektöründe verilen hizmetin daha üst 
noktalara çekilmesi için sürekli gelişmeye temel olacak, vatan-
daş odaklı ve sektörün tüm faaliyetlerinde verimlilik esasına 
dayalı bir sistem kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Göreve geldiğiniz günden beri özellikle ‘Maden Bakanlığı’ ku-
rulması yönünde demeçler veriyorsunuz. Madencilik sektörü-
ne özel bakanlık kurulması düşüncesi uzun zamandır sektörün 
de çok istediği bir durum. Bu konuda bakanlık olarak ne gibi 
çalışmalar yürütülüyor?

Bakan Alaboyun: Madencilik 
Yönetim Organizasyonunun 
Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

söyleşi

 Madencilik sektörümüzün bağlı bulunduğu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı görevine, 28 Ağustos 2015 tarihinde kurulan seçim hükümeti ile bir 

maden mühendisi olan Sayın Ali Rıza Alaboyun getirildi. Ülke tarihinde ilk kez, 
bir maden mühendisinin enerji bakanlığı görevine getirilmesi sektörde heyecan 

yarattı. Madencilik Türkiye dergisi olarak Bakan Alaboyun ile görüşerek Bakanlıkta 
madencilik sektörüne yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık.

Madencilik Türkiye dergisi Editörü ve Genel Koordinatörü Onur Aydın ve

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun
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Uzun zamandır maden sektörünün daha etkin yönetilmesi için 
yönetimsel organizasyonun güçlendirilmesine yönelik düşün-
celerim mevcuttur. Bakanlık görevime başlar başlamaz, kamu 
kuruluşlarında uzun zaman üst düzeyde görev yapmış çalışma 
arkadaşlarını belirleyerek bir danışman grubu oluşturdum. Hü-
kümetimizin konuya ilişkin çalışmaları sürmektedir. Dileğimiz, 
bu çalışmaların kısa zamanda sonuçlanmasıdır. Bizler çalışma-
larımızı gece gündüz devam ettiriyoruz. 

Maden Kanunu’nda yapılan son düzenlemeler ile faaliyet alanı 
büyük ölçüde genişleyen Genel Müdürlüğün mevcut yapısıyla 
üstlendiği görevleri yerine getirmekte ciddi güçlüklerinin ol-
duğu, faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getiremediği husu-
su yaygın bir eleştiri konusudur. 

Genel Müdürlüğün bağımsız, katma bütçeli, yeterli örgüt ve 
kadro yapısına sahip, ruhsatlandırma ve denetim faaliyetle-
rinin ötesinde madencilik konusunda özel yetkilerle dona-
tılması gerekmektedir. Ayrıca madencilerin ve madenciliğin 
sorunlarının çözümü, ulusal politikaların oluşturulması ve ha-
yata geçirilmesi konularında daha ileri düzeyde sorumluluk-
lar üstlenmiş bir yapıya kavuşturulması sektörün genel talebi 
durumundadır. 

Ülkemizin maden potansiyelinin halen tam olarak belirlene-
mediğine inanıyoruz. Özellikle derinlerdeki yer altı zenginlik-
lerimizin ortaya çıkartılması için yapılan sondajlar ve arama ça-
lışmaları yeterli gözükmüyor. Bu konuda Bakanlığın yürüttüğü 
çalışmalar var mı?

Ülkemiz madencilik potansiyelinin ortaya konulmasında kuru-
luşumuz MTA ve son zamanlarda özel sektörünün de gelişme-
si ile derinlerdeki madenlerin aranarak ortaya çıkarılmasında 
önemli yol kat edilmiş olsa da bunu yeterli görmek mümkün 
değildir. 

Ülkemizde fosil katı yakıt (linyit, taşkömürü, bitümlü şeyl, as-
faltit vb.) aramaları MTA Genel Müdürlüğümüzün kurulduğu 
günden bugüne artarak devam etmektedir. 

Ekonomimiz açısından özel sektörün kömür madenciliğine ve 
kömürden enerji üretimine ilgisi artmıştır. Bu noktada kömür 
işletmelerinde yeni modeller geliştirilmeye, gelecekteki enerji 
ihtiyacımızın %40’ını kömürden karşılamaya yönelik projeler 
hazırlanmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde, doğal gaz ve petrol rezervleri oldukça sınırlı ol-
masına karşın, tespit edilebilmiş 1,3 milyar ton taşkömürü ve 
toplam 15 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bu miktar 
dünya kanıtlanmış işletilebilir kömür rezervlerinin %1,7’sini 
oluşturmaktadır. Linyit rezervlerimiz ise dünya linyit rezervle-
rinin %6,9’u büyüklüğündedir. Yaklaşık olarak 70 milyon ton/
yıl satılabilir kömür üretimimiz mevcuttur.

Yine 2003 yılından bu tarafa yapılan metalik maden ve endüst-
riyel hammadde aramalarında bölgesel ve havza bazlı arama-
larla, maden ruhsatlarında 5 kat, maden sondajlarında 20 kat 
artış sağlanmıştır. Böylece madenciliğin ekonomiye katkısında 
20 kat gibi devasa bir oran yakalanmıştır. Oranlarına bakıldığın-
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da; yabancı yatırımcıda 7 kat, yerli yatırımcı 15 kat olarak sağ-
lanan artışlar dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek niteliktedir. 

2,066 milyar ton olan bor rezervimiz 1 milyar ton artışla 3,066 
milyar tona ulaşmıştır. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit ma-
denden 77’si Türkiye’de bulunmaktadır. Maden arama faali-
yeti zaman ve sermaye gerektiren bir faaliyettir. Tüm çabalara 
rağmen bir maden yatağı ortaya çıkarılamayabilir. Bu sebeple 
maden arama faaliyetlerine ayrılan harcamaya ‘risk sermayesi’ 
denmektedir. Genel olarak 100 maden arama ruhsatından an-
cak 1-2 tanesinde işletilebilir maden yatağı bulunabilmektedir. 

2003-2014 yılları arasında MTA tarafından metalik maden ve 
endüstriyel hammadde aramalarına yönelik yıllık sondaj mik-
tarı 12 bin metreden 70 bin metrelere çıkartılmış ve bu sondajlı 
aramalar sonucunda önemli maden rezervleri ortaya çıkartıl-
mıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse; 3 milyon ton bakır, 75 
ton altın, 1,5 milyar ton demir (%15-20 ortalama tenörlü), 4 
milyar ton dolomit, 2,8 milyar ton kalsit ve 1,2 milyar ton feldis-
pat, 6,5 milyar ton kuvarsit-kuvars kumu ve kuvars, 406 milyon 
ton mermer-doğaltaş, 10,5 milyar ton kaya tuzu rezervi ile 51 
milyon ton sodyum sülfat rezervi tespit edilmiştir. Ayrıca Bor 
rezervleri 1,5 milyar ton arttırılmıştır.

Son on yılda sadece MTA tarafından 2.500.000 metre sondajlı 
arama gerçekleştirilmiştir.(Tablo 1)

Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkeler, bugünkü lider po-
zisyonlarına ulaşırken maden kaynaklarından önemli şekilde 
faydalanmışlardır. Ülkemizin maden varlığı ve derinliklerin 
potansiyeli düşünüldüğünde, madencilik sektörüne önem 
gösterirsek, gerekli teşvik ve destekleri sağlarsak bizim de kal-
kınma hızımızın artacağına ve dünya ekonomisinde söz sahibi 
olacağımıza inanıyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın yaptığı 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Ülkemiz madenciliği, ülkemiz ekonomisinin büyümesinde ve 
istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasında önemli bir yere 
sahiptir. Ülkemiz maden potansiyeline bakıldığında bu durum 
daha iyi anlaşılabilir.

MİGEM dışında madencilikle ilgili başka kamu kurumları da bu-
lunmakta olup, MTA Genel Müdürlüğü madenlerimizin aranarak 

bulunmasından, TKİ Genel Müdürlüğü kendisine ait ruhsat sa-
halarından taşkömürü hariç diğer kömürlerin üretiminin yapıl-
masından, TTK Genel Müdürlüğü taşkömürü üretiminden, ETİ 
Holding Genel Müdürlüğü kendisine ait ruhsat sahalarından 
çeşitli madenlerin üretiminin yapılmasından sorumludur. 

2004 yılında Maden Kanunu’nda yapılan köklü değişikliklerle, 
ülkemiz madenciliğinde büyük bir canlanma yaşanarak, veri-
len ruhsat sayılarında çok büyük artışlar olmuş, buna paralel 
olarak da birçok yeni işletme kurulmuştur. Bu durum istihdamı 
artırmış, üniversitelerden mezun olan mühendislerin iş bulma 
imkânları kolaylaşmıştır. Sadece maden ve jeoloji mühendis-
leri bakımından değil, madenlerin doğada ve bulunduğu yer-
de üretilmesi zorunluluğundan ötürü, orman, çevre, jeofizik, 
metalürji mühendislerinin de istihdamına çok büyük katkılar 
sağlamıştır. 

Ülkemize katkısı tartışılmaz olan madencilik sektörünün daha 
da etkin olarak yönetilmesi için Bakanlık Kurulma çalışmalarına 
ilişkin etkili bir dizi görüşme yapılmış ayrıca 2015 yılı 18 Şubat 
tarihinde yürürlüğe giren 6592 yasa ile prosedürün daha da 
kolaylaştırması ve üretimde ve yönetimde kalitenin arttırılma-
sına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmelik hazırlama 
çalışmaları ise devam etmektedir. 

Ayrıca 18 Şubat 2015 tarihli 6592 sayılı yeni yasa ile; 
• Maden ruhsat harçları, ruhsat teminatları kaldırarak, tek bir 
“ruhsat bedeli” adı altında bir bedel alınması sağlanmıştır. Bu 
bedelin %70’i genel bütçeye, %30’u ise çevre ile uyum çalış-
malarında kullanılacağında, çevreci baskıların azaltılması he-
deflenmektedir.
• Havza madenciliğine yönelik olarak ruhsatlar, alan sınırlaması 
dikkate alınmaksızın birleştirilerek daha büyük ölçekli, maden 
işletmelerin kurulmasının önü açılmıştır.
• Maden işletme projelerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik, 
projelendirme iş ve işlemlerinin kurumsal bir yapı tarafından 
hazırlanması sağlanmıştır.
• Ruhsat iptalleri ve arama dönemleri arasındaki geçişlerde uy-
gulanan iptal işlemleri yerine idari para cezası uygulanarak ruh-
sat güvencesi sağlanmıştır.
• Bürokrasinin azaltılması kapsamında teminat irat sistemi kaldırı-
larak, idari para cezası getirilmiş, süreç daha da basitleştirilmiştir. 

MTA SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2003 - 2014 (9. AYA KADAR) YILLARI SONDAJ ÇALIŞMALARI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 9 Toplam

Kömür 4,509,00 2,083,00 40,510,95 104,120,55 44,473,06 48,244,67 40,398,65 75,521,75 133,710,50 121,899,78 104,718,55 112,679,11 832,869,57

Jeotermal Enerji 11,680,00 16,426,00 11,762,40 11,070,15 15,182,95 13,517,10 17,019,00 21,313,55 25,388,50 25,842,35 21,953,40 9,246,70 200,399,60

Endüstriyel Hammadde 11,980,00 9,840,00 7,145,20 11,153,25 12,787,65 12,396,05 11,405,50 4,614,20 8,253,60 2,851,15 0,00 0,00 92,426,60

Metalik Maden 8,516,00 13,292,00 7,343,30 593,45 2,569,30 4,983,50 1,549,80 2,348,30 4,401,40 0,00 18,566,73 0,00 64,163,78

Diğer 796,00 3,364,00 17,698,85 6,991,30 9,687,65 7,412,50 4,812,00 375,00 5,208,35 14,655,15 12,873,90 4,782,70 90,857,40

Toplam 37,481,00 47,202,00 84,460,70 133,928,70 84,700,61 86,553,82 75,184,95 104,172,80 176,962,35 165,248,43 158,112,58 126,708,51 1,280,716,45
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Madencilik sektörünün önemli bölümünde yaşanan en büyük 
eksiklik, diğer pek çok sektördeki gibi, çalışanlardaki iş güvenliği 
kültürünün henüz oturmayışı. Gündeme oturan ve neredeyse 
ülkedeki her bireyin takibe aldığı Soma faciası sonrası maden-
lerde iş güvenliği olgusu daha da dikkat çekici hale geldi. Ma-
denlerde iş güvenliği konusunda yürütülen çalışmalar nelerdir?

Kanun ve yönetmelikler kapsamında maden iş yerlerinde iş sağ-
lığı ve güvenliği, Çalışma Bakanlığı merkez organizasyonunda 
yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve yine aynı 
Bakanlığa bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. 

2014 yılı, iş güvenliğinde yapılan düzenlemeler ile maden iş 
yerlerinde; kaza riskini azaltıcı, çalışanların özlük haklarını, ça-
lışma ortamlarını iyileştirici bir dizi radikal yasal düzenlemeleri 
beraberinde getirmiştir.

Bu düzenlemelerle,
• 04.Aralık.2014  tarihinde, ILO’nun “176 Sayılı Maden İşyerle-
rinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi¸ TBMM’de kabul edilerek, 
maden iş yerlerinde güvenlik ve sağlığa ilişkin risklerin en aza 
indirilmesine yönelik tedbirlerin, işverence alınma zorunluluğu, 
güvence altına alınmıştır. 
• 26 Ocak 2015 tarihinde, yer altı ve yerüstü kömür madencili-
ği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu 
faaliyetlerde meydana gelebilecek kazalar sonucu, tesislerinde 
istihdam ettikleri üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan 
personel için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” 
yaptırması, Bakanlar Kurulu Kararı ile zorunlu hale getirilmiştir.
• 10 Şubat 2015 tarihinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile yer altı kömür 
madenlerinde, hazırlık faaliyeti yapılan alanlar ve üretim panola-
rı gibi yer altı işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde 
ve çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştıran; yanmaya ve 
kopmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı kurulması zorunluluğu,
• Gaz degaj riskinin belirlenemediği durumlarda veya yer altı 
suyuyla eski çalışma yerlerinde biriken su akışının önlenmesi 
amacıyla; yer altında ilerleme yönünde, kontrol sondajları yap-
ma zorunluluğu, 
• Oksijen, metan gibi, sıcaklık ve hava hızı değerlerini de ölçecek 
şekilde ocak içerisinde standartlara uygun detektörler yerleşti-
rilmesi, merkezi izleme sistemine bağlanması ve eşzamanlı iz-
lenmesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir.
• 11.Eylül.2014 tarihli İş Kanunu ile “Linyit” ve “Taşkömürü” çıka-
rılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret mik-
tarı asgari ücretin iki katından az olamaz şartı, Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•3. Nisan.2015 tarihinde, yeraltında çalışan maden işçilerinin 
günde 7,5, haftada 37,5 saat çalışması, haftada 2 gün tatil yap-
masını sağlayan Tasarı TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Madencilik Türkiye dergisine vakit ayırdığınız için teşekkür 
eder, çalışmalarınızın sektörümüz için en faydalı şekilde sür-
mesini dileriz.

Ben de Bakanlığımıza derginizde yer vererek çalışmalarımızı 
sektöre aktarmamıza fırsat tanıdığınız için size teşekkür eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun Biyografisi
1957 Aksaray doğumlu olan Ali Rıza Alaboyun, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. Amerika’da The Pen-
nsylvania State University’de cevher hazırlama ve mühendislik yönetiminde yüksek lisans yaptı. 1989 ile 1993 yılları arasında 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde, 1993 İle 1994 yılları arasında  Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1994 ile 
1996 yılları arasında  AFS Boru Sanayi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 ile 1997 yılları arasında 
Etibank Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi, aynı dönemde Hollanda Etimine SA Pazarlama Şirketinde Yönetim 
Kurulu üyesi ve Finlandiya Etiproducts OY Pazarlama Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 8 Hazi-
ran-27 Ağustos 2015 tarihleri arasında Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 22. dönem-
de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, 22. ve 23. dönemlerde 
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu Başkanı oldu. 2014 yılında gerçekleşen Soma Faciası sonrasında TBMM’de kurulan Soma Başta Olmak Üzere Meydana 
Gelen Maden Kazalarının Araştırılması Komisyonu’nun Başkanlığını yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca 
ve Almanca bilen Alaboyun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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değerlendirme

ETKB’nın teşkilat şemasına 
baktığımızda Bakanlığa bağlı 
19 adet Genel Müdürlük ve 
kurumun yer aldığını gör-

mekteyiz. Bu Genel Müdürlüklerin içinde 12 adet Genel Mü-
dürlük ve kurumun ise salt enerji konusu ile ilgili olduğu gö-
rülmektedir. Buradan ETKB’nın, enerjisinin %95 ini enerji arz 
güvenliğine ilişkin konulara harcamak zorunda kaldığı anlaşı-
labilir.

Enerji, bütün ülkelerin en öncelikli ve birincil konusudur. Çok 
kısa süreli bir enerji kesintisi bile bütün ülkede etkisini anında 
hissettirirken, madenlerin ve metallerin tedarikinde bir sıkıntı 
yaşandığında, etkisi anında hissedilmez. Madencilik sektörün-
de yaşanan sorunlar sonucunda ortaya ciddi bir üretim kaybı 
çıkacak, buna bağlı olarak da sanayiye hammadde arzının ya-
pılamaması nedeniyle zorunlu olarak bu hammadedeler ithal 
edilmek zorunda kalınacaktır. İthalata ödenecek milyarlarca 
dolar ülkemizin dış ticaret dengesinde daha çok açık vermesi-
ne yol açacaktır. Dış ticaret açığının faturası da vatandaşlarımı-
za yüksek enflasyon ve döviz kuru olarak yansıyacaktır.

İşte bu nedenlerle ETKB açısından öncelik hep enerjide olmak-
ta ve madencilik ile ilgili sorunların Bakanlar Kurulu’nda ve 
diğer önemli ortamlarda yer alması öncelikli olamamakta ve 
sektörümüzün sorunları sürüncemede kalmaktadır.

Ülkemiz, ihtiyacı olan maden ve metallerin tedarikinde büyük 
ölçüde dışa bağımlıdır. Bu malların ithalatına yıllık olarak tak-
riben 40 milyar dolar tutarında ödeme yapılmaktadır. İyi bir 
planlama ve düzenleme ile bu ithalatın tamamına yakın bir kıs-
mının yerli üretim ile karşılanması mümkündür. Ancak bunun 
için birinci şart, bir Maden Bakanının mesaisinin tamamını bu 
tür konulara ayırması ve madencilik sektörü ile birlikte diğer 
ilgili bakanlıkların da mevzuat ve uygulamalarının bu hedefe 
uyumlu hale getirilmesidir.

Mevcut uygulamalarla istenilen hedefe ulaşmak maalesef 
mümkün olamamıştır. Orman, tarım, çevre, turizm ve diğer 
bakanlıkların madenciliğin geliştirilmesi hedefi ile uyumsuz 
mevzuat ve uygulamaları gitgide artmakta ve madenciliğin 
gelişmek bir yana sürekli gerilemesine neden olmaktadır.

Kurulacak bir Maden Bakanlığı’nın, sektörün çözüm bekleyen 
ve aşağıda özet olarak belirtilen acil sorunlarına eğilmesi halin-
de ülkemizin maden ve metal ithalatına her yıl 40 milyar dolar 
ödeyen değil, bizzat üreten bir ülke olması mümkündür. 

Haziran 2012 tarihinden bugüne kadar, madencilik faaliyetleri 
için alınması gereken zorunlu izinlerin ilgili Başbakanlık Ge-
nelgesi çerçevesinde yürütülmesi nedeniyle izin alınmasında 
yaşanan belirsizlikler, maden aramalarını neredeyse tamamen 

durdurmuştur. Mevcut işletilen madenler ise bir süre sonra re-
zervleri tükenmiş olacağı için kapanacak, arama faaliyeti yapı-
lamadığı için yeni rezervler bulunamayacak ve ithalata bugün-
künden daha fazla para harcanacaktır.

Orman İdaresinin tahsil etmekte olduğu orman izin bedelleri 
birçok madenin işletilebilirliğini olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bu bedellerin dünyadaki benzerleri ile uyumlu hale getiril-
mesine ihtiyaç vardır.

Dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasına rağmen ülkemizde zey-
tinliklere 3 km mesafe içinde madencilik faaliyetlerine izin veril-
memektedir. Zeytincilik alanında ileri üretim seviyelerinde olan 
İspanya, İtalya, Yunanistan’da bile böyle bir yasaklama yoktur.

Bir madenin faaliyete geçirilebilmesi için yaklaşık 18 makamdan 
izin, onay ve belge alınma zorunluluğu vardır, bu izinlerin alın-
ması aylar ve bazen yıllarca sürebilmektedir. Bu izinlerden bir ta-
nesinin bile alınamaması nedeniyle yatırımlar yapılamamaktadır. 

Üzerinde yatırım yapılmış olan madencilik faaliyet alanları bile, 
sonradan çeşitli koruma alanları olarak ilan edilebilmekte ya 
da rüzgar enerjisi santrali kurulmasına izin verilmesi nedeni ile 
madenciliğe kapatılmaktadır.

Bazı yerel mercilerin keyfiyete varan uygulamaları nedeniyle 
madencilik faaliyetleri engellenmektedir.

Sonuç olarak yukarıda arzettiğimiz sorunların çözümü ve orta-
ya çıkan çok başlılığın ve karmaşıklığın giderilmesini teminen; 
enerjisinin tamamını madencilikle ilgili konulara harcayacak 
bir Maden Bakanlığı kurulması çok önemli bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Bu ihtiyacın acilen karşılanmaması halinde, ülkemiz 
maalesef yakın bir gelecekte kendi yer altı kaynaklarını araya-
mayan ve değerlendiremeyen bir ülke durumuna düşecektir. 

Neden Maden Bakanlığı İstiyoruz?
Ümit Akdur

Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

info@msbk.org.tr

MSBKB Başkanı Ümit Akdur
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Madencilik Sektörüne Çare: 
“Madencilik Bakanlığı”

değerlendirme

Cumhuriyet Türkiye’sinin kal-
kınma paydaşlarının başında 
gelen, ancak yarattığı kat-
ma değerin önemli bir kısmı 
kendi hanesine yazılmayan, 

ürettiğiyle değil tükettiğiyle anılan, bazen tüketmediğiyle de ka-
muoyunu meşgul eden madencilik sektörü uzun yıllardan beri 
sorunlarla gündeme gelmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınmayı, doğal kaynakların haya-
ta geçirilmesinde bulan düşünce madenciliğe büyük önem ver-
miş, birbirini tamamlayan kurumlar olan MTA, Etibank ve Sü-
merbank gibi kuruluşlar kısa sürede sektörü temsil eden devlet 
kuruluşları olmuştur. Kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olma sev-
dası artarak devam etmiş, zaman içerisinde geçmişten gelen 
görgü ve bilgiyle özel sektör madenciliği de önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. Günümüzde, gayri safi millî hasıla ya da gayri safi 
yurtiçi hasıla paylarıyla küçük rakamlar içerisine sıkıştırılarak ifa-
de edilmeye çalışılan madencilik sektörü, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarıyla bir bütün olarak kalkınma hamlesindeki mücade-
lesine devam etmektedir. 

Madencilik faaliyetlerini diğer sektörlerden farklı kılan özellikle-
ri vardır. Bunların başında yatırımın doğrudan madenin bulun-
duğu yörede yapılıyor olması gelmekte, bu da istihdamın ye-
rinden sağlanması anlamını taşımaktadır. Aramadan işletmeye, 
madencilik faaliyetinin yapıldığı bölgede yaratılan katma değer 
özellikle kırsal kesimde ya da az gelişmiş yörelerde büyük önem 
taşımakta, buralarda ciddi bir ekonomik hareketlilik ve kazanç 
kapısı meydana getirmektedir. 

Maden, madenin bulunabileceği uygun jeolojik ortamlarda 
aranır, isteğe bağlı yatırım bölgesi belirlemek mümkün değil-
dir. Dolayısıyla, aramacıların ve işletmecilerin faaliyet alanlarını 
gelişmişlik, coğrafya, iklim, ulaşım, altyapı ve benzeri faktörlere 
bağlı olarak seçme şansları yoktur. Jeoloji nereyi gösteriyorsa 

orada arama yapmak ve madeni de bulunduğu yerde işletmek 
bir zorunluluktur. Bu nedenledir ki, maden jeologları kimsele-
rin gitmediği, kimselerin yaşamadığı yerlere kadar gider, dağ-
ların zirvelerine daha göçerler çıkmadan çıkar, yaylacılardan 
nice sonra dağlardan iner...Aslında tüm ülke sathında yıl boyu 
arama ve araştırma faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtmek 
gerekir. Yöresel yatırım daha arama aşamasında başlar, kırsal 
istihdama bu aşamada yer verilir. Bakkalı, manavı, benzincisi, 
lokantacısı, lastikçisi, yöredeki hemen tüm esnaf maden arama 
yatırımından pay alır, vasıfsız işsizler bile kısa bir sürede nitelikli 
çalışan durumuna gelir. 

Gün gelir, geçit vermeyen sıradağlara yollar açılır, tesisler kuru-
lur, eli iş tutanlar evine ekmek götürür. Yörede lokal bir kalkın-
ma, daha maden üretiminin en başlarında kendini göstermeye 
başlar. Yatırımcının katkısıyla evler, okullar, ibadet yerleri, çeş-
meler, bahçeler, yollar, hemen her şey yenilenir. Kendi yağıyla 
kavrulan, kimselerin umurunda olmayan bir yöre, kısa bir süre 
içerisinde madencilik faaliyetlerinin taze kanıyla canlanır. Ma-
dencilik demek ekonomi ve teknoloji demektir. Her ikisinden 
de doğrudan pay almak yörenin kaderi haline gelir. Çevresel 
etkileri çeşitli yönleriyle hesaplanmış ve buna göre işletmesi 
tasarlanmış bir maden işletmesi, üretilen madenin ekonomik 
getirisinden çok daha önce, bulunduğu yöreye katkılar sağlar. 
Başka hiçbir sektörün, burada ifade edildiği gibi, böylesi olum-
lu lokal etkilerinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü ma-
dencilik sektörü dışındaki her sektör, kendisi için kolaylıkları ve 
avantajları olan yörelere yatırım yapar. 

Madenciliğin yöresel ve lokal ölçekteki olumlu katkılarının 
ötesinde en önemli katkısı ise doğrudan ülke ekonomisinedir. 
Ülke sanayine hammadde güvencesi sağlayarak endüstrinin 
gelişmesi sağlanırken, diğer yandan da ithal hammadde girdi-
si daraltılmakta ve bütçe açığının azaltılmasına olumlu katkılar 
sağlanmaktadır. Günümüzde özellikle enerji açığı ve enerjide 
dışa bağımlılık dikkate alındığında, madenciliğin doğrudan ve 
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dolaylı katkıları çok daha iyi ortaya çıkmaktadır. Ham cevher 
üretimi ve ihracatının yanı sıra, yine madenciliğimizin güvence 
sağlayarak gelişmesine çok önemli katkılar sağladığı seramik, 
cam ve çimento gibi sanayilerimizin günümüzde dünya çapın-
da en önde gelen üretim kolları olduğuna dikkat çekilmelidir. 
Madenciliğe dayalı üretim sanayimizin kaydettiği gelişmeler 
ülke ekonomisine doğrudan olumlu katkılar sağlamaktadır. 
Madencilik sektörünün ülkemiz adına sağladığı olumlu katkılar, 
küçük rakamlar ve kavramlar içerisine sığdırılamayacak kadar 
büyüktür. Yaşadığımız her alanda, kullandığımız her araç ve ge-
reçte madencilik üretiminin mutlak katkısı vardır.

Ancak, ülkemizde madencilik sektörü ne yazık ki olumlu katkıla-
rıyla değil, sorunlarla anılır olmuştur. Madencilik sektörünün so-
runları olduğunu düşünenler ve madenciliğin bir sorun olduğunu 
savunanlar, iki arada bir derede kalanlar, sonuçta sorunlarına ve 
sorun edenlere çözüm arayışında olan bir madencilik sektörü…!

Madenciliğin ulusal bir sorun olarak görülmesi yanlış bir yakla-
şımdır. Ülkemizin kalkınma ve gelişme sürecinde doğal kaynak-
larımızın kullanılması olmazsa olmazımızdır. 

Madencilik sektörünün en büyük sorunu, sorunlarını ifade etmedeki 
sıkıntıları ve sorun olarak görenleri ikna etmedeki yetersizliğidir. Ka-
muoyu tarafından madencilik sektörünün yeterince tanınmaması-
nın yanı sıra, yanlış tanınıyor olması da ayrı bir olumsuzluktur. 

Uygulamaya bakıldığında, madencilik faaliyetlerinde mühen-
dislik hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanılmadığı (sorun 
1), bazı işletmelerde üretim faaliyetlerinin maden çavuşları ve 
işverenin inisiyatifinde, bilimsel ve teknik parametreler dikkate 
alınmadan yürütüldüğü ve özellikle de teknolojik gelişmelerin 
takip edilmediği gerçeğiyle karşılaşılmaktadır (sorun 2). Tüm 
bunların temelinde yatırım ya da diğer bir değişle “para” yat-
maktadır (sorun 3). Bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek, 
bu gelişmeleri uygulamaya geçirmek ve en önemlisi de bu işleri 
yapacak teknik personeli bulmak ve çalıştırmak (sorun 4) yatırı-
mın ana unsurunu oluşturmakta, bu da “paraya” bakmaktadır. 
Ülkemizde madencilik sektörünün bankacılık sektörü ile barışık 
olmadığı, madencilik sektörünün toplam krediler içerisindeki 
payı dikkate alındığında açıkça görülmektedir. Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu verilerine bakıldığında, Metal 
Ana Sanayi ve İşlenmiş Maden Üretim Sanayinin toplam kre-
diler içerisindeki payının 2014 yılında % 3,36 oranında olduğu 
görülmektedir. Maden arama ve işletme faaliyetlerinin kredi 
oranının ise oransal olarak belirtilmeyecek kadar düşük olduğu 
tahmin edilmektedir. Madencilik faaliyetlerinde yatırım mali-
yetini düşürecek ve yatırımı destekleyecek çözümler mutlaka 
bulunmalıdır (sorun 5). Tüm bu sorunlara ek olarak bürokratik 
sürecin de elden geçirilmesi şarttır (sorun 6).

Sorun olan ve sorun olmadığı halde eksik ya da yanlış bilgilen-
me sonucunda sorun haline getirilen konular çığ gibi büyür-
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ken, gerçek sorunları ele alacak, sahiplenme içgüdüsü ile hare-
ket edecek bir mekanizmanın gerekliliği açıkça ortadadır. 

Kökene inildiğinde sorunların kaynağı olarak, madencilik sek-
törüne paydaşlarıyla ve bütünüyle hakim olan, çalışma konusu 
sadece madencilik olan, yetki ve sorumlulukları yasal mevzuat 
ile eksiksiz olarak donatılmış bağımsız bir otoriteye ya da sahi-
be ihtiyaç olduğu görülmektedir. Günümüzde madencilik sek-
törünün muhataplarına bakıldığında, onlarca kamu kurum ve 
kuruluşu ile bürokratik ilişkinin olduğu, bu ilişkilerin uzun bir 
zaman ve emek kaybıyla yürütülmeye çalışıldığı, esasen sektö-
rün doğrudan sorumlu olduğu Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
nezdindeki iş ve işlemlerden çok daha fazla diğer kuruluşlar-
la mesai harcandığı görülmektedir. Bilgi sahibi olmadan fikir 
üreten mekanizmaların da bu sisteme dahil olmasıyla birlikte, 
madencilik sektörü maden üretemeden dert üreten bir sektör 
haline getirilmektedir. 

Madenciliğin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunların-
dan çok, çevresel refleks dikkate alınmakta; arz, talep, kritiklik, 
rezerv, maliyet, arama ve işletme öncelikleri, istihdam, iş/işçi 
sağlığı ve güvenliği, zaman ve emek kaybı, yatırım güvence-
si, ruhsat güvencesi, izinler ve ilgili mevzuat gibi daha birçok 
konudaki sorunlara gelmek bir türlü mümkün olmamaktadır. 
Yaşanan maden kazaları önlenemezken, ocaklar sönmekte, 
milletçe canımız yanmaktadır. Yer altı, zenginliklerini bizlere 
teslim ederken, aldığı canları da geri vermemektedir. Yer altı 
zenginliklerimizden yararlanmanın bedeli kaybedilen canlar 
olmamalıdır. Yitirdiğimiz değerleri maddi kayıplarla kıyaslamak 
elbette mümkün değildir, ancak maddi zararlar ve milli servetin 
heba oluşu da görmezden gelinemez. 

Dert küpü haline gelen, milli çıkarlarımız için son derece gerekli 
olan madencilik sektörünün sorunlar yumağından kurtulabil-
mesi, bu yumağı çözecek bir “Madencilik Bakanlığı”nın kurul-
masında aranmalıdır. Tüm madencilik faaliyetlerini düzenle-
yen, kontrol altında tutan, diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri 
yöneten, bu ilişkilerde maden yatırımcısının yerine doğrudan 
sorumlu ve muhatap olan, yetkin kuruluş olarak devreye gi-
recek bir “Madencilik Bakanlığı” sorunları giderebilecek, ma-
dencilik faaliyetlerini sorun olarak görenleri ikna edecek, sür-
dürülebilir bir madencilik politikasını hayata geçirebilecektir. 
Madencilik politikasının üretilmesi, madencilik sektörü stratejik 
planının hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi, rezerv güveni-
lirliğinin sağlanması, aramada uluslararası standartlara ulaşıl-
ması, radikal önlemlerle iş/işçi sağlığı ve güvenliğinin güvence 
altına alınması, ülkemiz için kritik hammaddelerin belirlenmesi 
ve temini yönünde çözümler aranması ve daha birçok önemli 
konu Madencilik Bakanlığı’nın öncelikli uğraşları olmalıdır. Ara-
ma öncesinden başlayıp işletme sonrası dönemde de devam 
eden madencilik faaliyetlerinin konunun uzmanları tarafından 
tek çatı altında yönetilmesi bir zorunluluk halini almıştır.

Bir anlam bütünlüğü içerisinde madencilik politikası, ülkemiz-
de madencilik sektörünü kapsayan görüş, felsefe, amaç ve tav-

rın ayrıntılı bir şekilde ifadesi olmalı, bunlara yönelik olarak bir 
uygulama planını içermeli, politikanın uygulanması için idari 
kararlar alınabilmelidir. Şekil ve uygulama olarak bakıldığın-
da, ülkemizde madencilik sektörünün bir bütünlük çerisinde 
değerlendirilmediği, çok sayıda kurum ve kuruluşla doğrudan 
idari ilişkinin bulunduğu, çok sayıda yasal mevzuatın sektörün 
faaliyetlerini düzenlediği görülmektedir. Arama döneminden 
başlayarak işletme dönemi ve işletme dönemi sonrasında da 
devam eden yasal uygulamaların çeşitliliği ve muhatap olunan 
kurum ya da kuruluş sayısının fazlalığı amaç, yöntem ve içerik 
olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarını bir bütün olarak 
değerlendirmekte sıkıntılara yol açmaktadır. Bir madencilik faa-
liyeti söz konusu olduğunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi çok sayı-
da sorumlu ve düzenleyici kuruluşun devrede olduğu görülmek-
tedir. Sonuçta ortaya çıkan şey, dar bir kalıba sığdırılan acayip 
bir yapı olmakta, zaman, emek, maliyet kayıpları hesaplanamaz 
boyutlara ulaşmakta ve en önemlisi çok tehlikeli bir iş alanı olan 
madencilikte can kayıplarının önüne bir türlü geçilememektedir. 
Ülkemize ait bir madencilik politikasının hayata geçirilebilmesi, 
madencilik sektörünü tüm paydaşlarıyla kucaklayacak sorumlu 
bir idari mekanizma ile uygulama ve düzenlemelerin tek çatı al-
tında toplanmasıyla mümkün görülmektedir. 

Ülke gerçeklerine uygun etkili ve verimli bir madencilik politi-
kasının oluşturulabilmesi, Madencilik Bakanlığı’nın sorumlulu-
ğunda madencilik sektörü stratejik planının hazırlanması ve uy-
gulamaya geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Sektöre ilişkin 
temel ilke ve politikaların belirlenmesi, madencilik sektörünün 
önceliklerinin, bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler 
ile kaynak dağılımının düzenlenmesi stratejik plan kavramı içe-
risinde gerçekleştirilebilecektir.

İzmir-Taş Ocağı (2014)
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ÖZELLİKLER

MOTOR GAMAK 55 KW /50 HZ / 380 V

HİDROLİK POMPA 1 REXROTH BOSCH 

HİDROLİK POMPA 2 REXROTH BOSCH 

HİDROLİK POMPA 3 REXROTH BOSCH 

HİDROLİK POMPA 4 REXROTH BOSCH 

SOĞUTMA SU / HAVA SOĞUTMA 

ROD TUTUCU HİDROLİK KONTROL 

STABİLİTE 4 HİDROLİK AYAK

HAREKET KULE 0-90˚MERKEZ VE ALT ŞASİDEN 360˚

WIRELINE KAPASİTESİ HİDROLİK - 600 m.

ÇAMUR POMPASI FMC 535 

MAKSİMUM ROTASYON 1300 rpm 

MAKSİMUM TORK 1300 Nm. 

MORSET İÇ ÇAPI 90 mm.

DELME KAPASİTESİ HQ 400 m./ NQ 600 m./ BQ 800 m.

HİDROLİK TANK 280 lt.

SPECIFICATIONS

ELECTRIC MOTOR GAMAK 55 KW / 50 HZ / 380 V

HYDRAULIC PUMP 1 REXROTH BOSCH

HYDRAULIC PUMP 2 REXROTH BOSCH

HYDRAULIC PUMP 3 REXROTH BOSCH

HYDRAULIC PUMP 4 REXROTH BOSCH

COOLING WATER / AIR

ROD HANDLER HYDRAULIC CONTROL

STABILITY 4 HYDRAULIC LEG

MOVEMENT 0-90˚ AND 360˚FROM MIDBODY

WIRELINE CAPACITY HYDRAULIC - 600 m.

MAX. ROTATION 1300 rpm

MAX. TORQUE 1300 Nm.

SPINDLE INNER DIAMETER 90 mm.

DRILLING CAPACITY HQ 400 m./ NQ 600 m./ BQ 800 m.

OIL TANK CAPACITY 280 lt.

BDU600 YER ALTI SONDAJ MAKİNESİ
BDU600 UNDERGROUND DRILL RIG
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“Sürdürülebilir Madencilik”, 
ülkemiz madencisinin önemli 
bölümü için yeni bir söylem. Bu 
söylemi biraz açıklar mısınız?

Oldukça basite indirgeyerek anlatalım: Maden işletmeciliği ya-
parken ortaya artıklar çıkar. Maden kapandıktan sonra rehabi-
litasyon yapmak gerekli. Ayrıca faaliyet esnasında çalışanların 
sağlıklı ve emniyetli şekilde çalışması lazım. Yerel halkın yardı-
mı ve desteğini de almak gerekli. Bu insanları bilinçlendirmez-
sek ve onlara bazı faydalar sağlamazsak, onlar da haklı olarak 
yapılan faaliyetlerden rahatsızlık duyabilirler. Örneğin bir açık 
işletmede, patlatma yapıldığında toz ve kayalar köyün içine gi-
diyorsa veya yerel halkı bir şekilde rahatsız ediyorsa ortada bir 
yanlışlık var demektir. Bunların planı en baştan, fizibilite süreci 
içinde yapılmalıdır. Çevre ve iş güvenliği en baştan planlanma-
lıdır. Tabi bunun yanında yatırımcının belli bir de kâr elde etme-
si gerekmektedir. Bunların hepsi bir arada idare edilmelidir. İşte 
sürdürülebilir madencilik budur.

Ülkemizde sürdürülebilirlik noktasında eksiklerimiz bulunuyor. 
Madencilerimize bu konuda neler öneriyorsunuz?

Sürdürülebilir madenciliğin belirli kuralları vardır. Bu kurallara 
inanmamız ve bunları uygulamamız gerekmektedir.  Ülkemiz-
de en başta madencilik kültürü anlamında bir değişiklik yapıl-
malıdır. Bu bağlamda bana kalırsa Türkiye’deki küçük ölçekli 
madencilik faaliyetlerinden yavaş yavaş vazgeçmemiz lazım. 
Çünkü küçük ölçekli madencilikte işletmeci yeterince kâr elde 
edemediği için sürdürülebilir madenciliğin uygulanması da 
mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla da küçük ölçekli maden-
lerde istemediğimiz manzaralarla karşılaşmaktayız.

Rezervlerimiz doğrultusunda büyük ölçekli madencilik faali-
yetleri yürütmeye başlamalıyız. Yerli/yabancı, büyük sermaye 
gruplarının madenciliğe yatırım yapmasını sağlamalıyız. Kü-

çük madenciler de eğer aynı havzada ya da yakın coğrafyada 
faaliyet gösteriyorlarsa güçlerini birleştirmeliler. Bu şekilde 
madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelir arttıkça kazanılan 
paradan insan ve çevre sağlığının korunmasına bütçe ayrıla-
bilir. Yoksa aylık birkaç bin ton üretim yapılan madenlerde bu 
mümkün gözükmüyor. İşte bu kültürün değişmesi lazım.

Sunumlarımda örneklerini veriyorum, gelişmiş ülkelerde 
madencilikte çeşitli teknolojiler geliştiriliyor ancak biz bazı 
teknolojileri Türkiye’de iyi takip edemiyoruz. Örneğin yurt 
dışında, kömür madenlerinde kendiliğinden yanmanın çözü-
mü bulunmuş durumda ancak biz hala kül basma yöntemini 
uyguluyoruz. Bu yöntem 40-50 yıl öncesinin yöntemi ve bana 
göre bu yüzden yangınlar durmuyor. Yani asıl yapılması gere-
ken yangını söndürmek yerine yangının başlamamasını sağ-
lamak! Yangın başlamadan çok önce sinyallerini veriyor. Ona 
göre ölçümlerini yapmalısın. Önlemini almalısın. İşini bitirip 
çalıştığın yeri kapatıp devam etmelisin yani 30-40 tane ayak, 
baca açmamalısın. Artık bunların hepsinin çözümleri var. Biz 
maalesef gidip yurtdışından bunları öğrenme noktasında ek-
sik kalıyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri de ülkemizde paylaşıp 
yaygınlaştırmıyoruz.

En başta mühendislerimizin daha iyi eğitilmesi gerekmektedir. 
Mühendislerin iyi eğitim alması için hocalarımızın bu işlerle 
daha fazla uğraşması lazım. Örneğin enstitü gibi bir araştırma 
geliştirme birimimiz olsa ve bu araştırmaların yapılması için bir 
miktar para ayrılabilse. Bu paranın bir kısmı enstitüye gider, bir 
kısmı da üniversitelerdeki projelerin geliştirilmesi için harcanır. 
Üniversitelerde hocalar gerçek projeler ile uğraştıkları için ne 
olup bittiğini görürler hem de ona göre havalandırma, kaya 
mekaniği mühendisleri yetiştirirler. Madenlerde gidip çalışırlar. 
Hocalarımızın daha fazla seyahat etme imkânı olur. Konferans-
lara katılırlar. Sürekli yeni madenleri görürler. Bu noktada ek-
siklerimiz büyük. Bireysel olarak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor 
ancak haliyle yeterli olmuyor. Araştırma geliştirme enstitüleri-

Türkiye’de Sürdürülebilir 
Madencilik Mümkün mü?

söyleşi

‘Sürdürülebilir Madencilik’ son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan 
bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli ilkelere sahip bir madencilik sistemine 

işaret eden Sürdürülebilir Madencilik’te, maden işletmelerinin insan sağlığını ön 
plana alması, çevreye duyarlı olması, teknolojiyi sonuna kadar kullanması, yöre 
halkıyla ilişkileri kuvvetli tutması, uzun ömürlü ve sürekli olması ve tüm bunları 

sağladıktan sonra kâr edebilir bir faaliyet olması hedefleniyor. Ülkemizde de artık 
ciddi maden işletmelerinin ilke edinmeye başladığı sürdürülebilirlik konusunda, 

uzun yıllar madencilik alanında dünyanın teknolojik olarak en ileri Ar-Ge 
kuruluşlarında yöneticilik yapan Dr. Güner Gürtunca’nın görüşlerini aldık.
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ne, kurumlarına ihtiyacımız var. Eğer bu tür kurumlarımız olsa 
mesela kendiliğinden yanma olayını çoktan çözerdik. Yani her 
şeyi Türkiye’deki madenlere göre geliştirirdik. 

Soma faciasının üzerinden 1,5 yıl geçti. Çeşitli öngörüler mev-
cut ancak halen facianın nedenleri kesin olarak ortaya konula-
madı. Eğer bu tarz Ar-Ge kurumları olsaydı, Soma olayı da şim-
dilerde çözülmüş olurdu diye düşünüyorum?

Türkiye’de bu tür kazalar olduktan sonra araştırmalar nasıl ya-
pılır, bunu bilen yetişmiş elemanımız mevcut değil. Amerika’da, 
Avustralya’da bu konuda ihtisaslaşmış kişiler var. Böyle bir kaza 
yaşandığında onları getiriyorlar. Onun üzerine de eksperleri 
getiriyorlar. 15-20 kişi çalışıyor ve milyonlarca dolar harcanıyor. 
Ancak ondan sonra kazanın oluşum mekanizması net olarak or-
taya konabiliyor.

Sizin de belirttiğiniz gibi maalesef Soma kazası niye oldu, nasıl 
oldu henüz ispat edilmiş değil. Olay sonrası madene inen ve 
benzeri şekillerde konuyla ilgili çalışan insanlardan duyduğum 
üzere kazanın olduğu yerde yapılmış bir araştırma çalışması 
yok. Madene girip gördükleri kadarıyla onların bazı görüşleri 
var. Meclis Araştırma Komisyonunun görüşleri var. Şu günlerde 
üçüncü bir bilirkişi atanmış. Onlar da yakında kendi görüşlerini 
bildirecekler. Ancak olayın üzerinden uzun bir zaman geçtiği 
için artık bazı tespitler kolay kolay yapılmaz. Kısacası kaza me-
kanizmasının anlaşılabilmesi için geç kalındığını düşünüyorum. 
Maalesef bu sistemin düzeltilmesi lazım. 

Soma faciasının ardından geçen 1,5 yıllık süreçte bir uzman 
olarak çeşitli madenleri gezdiniz, gördünüz. Sizce faciadan ders 
alındı mı? 

Gördüğüm kadarıyla bazı dersler alındı. Özel sektör ve kamu 
madenlerinde gördüğüm kadarıyla bir değişim var. Soma üre-
ticide büyük bir şok yarattı. Ancak sistematik bir şekilde bir 
iyileştirme söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Yani hala, 
bugün bir kaza yaşansa müfettiş Ankara’dan gelecek. Tahlisiye 
ekiplerinin tam olarak eğitilmiş ve hazır durumda olmadıklarını 
düşünüyorum.  Hala işçilerimiz kendi kaçma prensipleri konu-
sunda tam olarak eğitimli değiller. Yani yine büyük bir kaza ol-
ması durumunda yine bir facia meydana gelebilir. Görüyorum 
ki yetişmiş eleman sayısı ülkemizde çok az. 75-80 milyon dolar 

Dr. Güner Gürtunca
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değerinde mekanize bir ekipman getiriyoruz ama Türkiye’de 
bunu kullanabilecek yetişmiş eleman sayısı oldukça az. Ma-
denin bulunduğu yöredeki yerel halktan işe alınan elemanları 
bu konuda ne kadar eğitsen de yapamazlar. O milyon dolarlık 
makinaları kullanacak, yetişmiş elamanlara ihtiyaç bulunuyor. 

Hükümetin yani devletin, endüstri ve üniversiteler ile beraber 
çalışarak uzun süreli bir stratejik program oluşturması lazım. Şu 
an bu durumdayız ama ilerde nerede olmamız lazım diye plan-
lamamız gerekiyor. Bu planı uygulamak için de en az bir 10 yıla 
ihtiyaç var. İlk iki üç yılda hiç yoktan önemli bir iyileştirme yapı-
labilir. Ölümler oldukça azaltılabilir. Yani programlı bir çalışma 
ile kültürün değişmesi 10 yılı bulacaktır ama onun sonunda da 
Türkiye’de altyapısı sağlam bir madencilik sektörü oluşacaktır. O 
noktada da sektörde sağlıklı bir şekilde büyüme sağlanacaktır. 

Sektör temsilcilerinin, kişisel hesaplardan uzakta durarak bir 
çatı altında toplanması çok önemli. Tüm madencilerin içinde 
yer aldığı bir madenciler birliği olmalı. Bu birliğin yönetimi tüm 
sektörün sorunlarıyla ilgilenmeli. Bu noktada da eksiklerimiz ol-
duğunu görüyorum. Altın, kömür, mermer için ayrı ayrı birlikler 
var ama bir sorun olduğunda hepsinin birlikte, bir çatı altında 
hareket etmesi lazım. Bizde maalesef yaşanan olaylarda nere-
deyse her dernek birbirinden bağımsız açıklamalar yapıyor. 
Ayrıca bu tek birliğin de devlet ile sürekli irtibat halinde olması 
lazım. Bu konuda ülkemizde bir çaba var ancak tam olarak birlik 
sağlanamadığını düşünüyorum.

Devlette de yeniden bir yapılanma gerekli. Yeni kanunların çık-
ması lazım. Yeni kanun derken her şeye baştan başlanıp, sıfır-
dan yeni kanunlar yazmamız lazım. Yeni kanunlar yapılırken de 
ana prensip olan çevre ve iş güvenliği konularında önemli ka-
rarlar alınması gerekli. Yatırımların doğru yapılması da önemli. 
Tüm bu düzeltmeler yapıldıktan sonra da dışarıdan sermayeyi 
çekecek şekilde yatırımcının işini kolaylaştırmamız lazım. Yoksa 
yatırımcı milyar dolarları niye Türkiye’ye getirsin ki?

Yatırımcılar şu an ki sorunlu koşular nedeniyle ülkemize ma-
dencilik alanında yatırım yapmak istemiyorlar. Yatırımcı için 
Kolombiya’ya, Avustralya’ya yatırım yapmak daha kolay oluyor. 
Türkiye’ye gelip risk almayı düşünmüyorlar. 

Eğer güzel bir şekilde temelleri oluşturabilirsek ve ona göre de 
madenciliği yeniden inşa edersek ülkemize daha faydalı, dola-
yısıyla daha da saygın bir sektör haline geliriz. Sağlam temeller 
atılarak 30-35 milyar dolarlık üretim gerçekleştirmemiz hiç de 
zor değil. Ayrıca bu üretimi de işleyebilirsek rakamın 90-100 
milyar dolara çıkmaması için bir neden yok! Yani Türkiye ihra-
catının % 15’i madencilik sektöründen oluşabilir. O arada % 90 
dışa bağımlı olduğumuz enerji sorununda % 50’ye düşebiliriz. 
Çünkü elimizde kömür yataklarımız var. Onları kullanabiliriz. Bu 
iş küçük rezervlerin işlenmesi ya da düşük üretim rakamlarıyla 
olacak bir iş değil. Madencilikte bir master planımız olmalı ar-
tık. Bu plan hayata geçirilirse de iktidara gelen partilere göre 
değiştirilmemeli yani partiler üstü, milli bir politika olmalı. Eğer 

bu parti seçimi kaybeder, diğer parti iktidara gelip yeni planlar 
ortaya atarsa bu iş olmaz. 

Kanunlar yeterince düşünülmeden ortaya koyulduğunda 
önemli sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Mesela yurtdışında yeni bir 
kanun yapılacaksa iki sene araştırması yapılıyor. Teknik olarak 
nasıl olur, biz bunu nasıl uygularız, insanlara ne gibi etkileri ola-
cak diye üzerinde çalışılıyor. Sonra araştırmalar tamamladıktan 
sonra yapılabilirliğinin onaylanması için iş verenlere, sendika-
lara gidiliyor. Bazı durumlarda halkla birebir görüşmeler yapılı-
yor. Tüm veriler toplandıktan sonra uygunsa kanun çıkarılıyor. 
Bizim de bu şekilde hareket etmemiz lazım. 

Peki bu açıklamalarınızın ardından Türkiye’de Sürdürülebilir 
Madencilik mümkün mü?

Türkiye’de Sürdürülebilir Madencilik uygulaması mümkündür 
ancak bazı köklü değişikliklerin yapılması gerekmektedir. En 
başta uluslararası standartlara uygun kurallar ortaya konulması 
ve bunların uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Bu ku-
rallara uymayan madenlerin kapatılması şarttır. Mevzuatlarımı-
zı, dünya devi maden şirketlerinin bile ülkemize yatırım yapma-
sına imkan sağlayacak hale getirmeliyiz. Dünya devi şirketleri 
ülkemize çekebilirsek sermaye, bilgi ve teknolojiyi de ülkemize 
getirmiş oluruz. Ayrıca ülke madenciliğimizin teknik sorunlarını 
çözebilmek için de bir Ar-Ge enstitüsü kurmamız şarttır. Bu ens-
titünün yıllık 10 milyon dolar gibi bir rakamla finanse edilmesi 
gerekir. Bu şekilde kendi madenlerimizin sorunlarını kendimiz 
çözer hale gelebiliriz. Eğitim sistemimizde eksiklikler bulun-
maktadır. Çok fazla mühendis mezun ediyoruz. Bu da eğitimin 
kalitesini düşürüyor. Türk mühendisleri artık ihtiyacımız kadar 
sayıda, 21. Yüzyılın teknolojilerine ve yeni bilgilere göre yetiş-
tirilmelidir. Özellikle havalandırma ve kaya mekaniği konuların-
da uzmanlaşmalar sağlanmalıdır. Ayrıca her madenin havalan-
dırma ve kaya mekaniği mühendisleri olmalıdır.

İşte temel olarak bunları sağladığımız noktada ülkemizde de 
sürdürülebilir madencilik uygulamasına geçmeye başlarız.
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değerlendirme

Londra merkezli Ernst & Young 
(EY) şirketi, 2015-2016 dö-
neminde madencilik ve me-
taller sektörünün dünyada 

karşı karşıya olduğu riskleri belirledi (http://goo.gl/XgkBUk). Bu 
yıl sekizincisi yayımlanan rapor, dünyadaki lider madencilik ve 
metal şirketleri ile EY’nin yaptığı görüşmelere ve sektördeki şir-
ketlerin üretim ortamlarının analizine dayanmaktadır. Raporda, 
sektördeki stratejik iş risklerinin analizi yapılmakta ve önem de-
recesine göre sıralanmaktadır. Riskler, yıldan yıla büyük ölçüde 
değişmemekte fakat konuların seviye ve öncelikleri değişebil-
mektedir. Risk senaryolarını ve bunların, kendi faaliyetleri üze-
rinde olabilecek etkilerini iyi kavrayan şirketler bu riskleri daha 
iyi yönetmekte ve stratejik fırsatları yakalamaktadır.

Dünya madencilerinin karşısındaki riskler ve uğraştıkları konu-
lar elbette, içinde bulunduğumuz konjonktür nedeniyle bizim-
kilerden oldukça farklıdır. Fakat yine de önümüzdeki yıllarda 
neler ile karşılaşabileceğimiz hakkında bir fikir vermektedir.

Bu risklerin oluşturduğu dar boğaza, bir de, sektörde yeni yeni 
görülmeye başlayan petrol sektöründekinin benzeri özel ser-
maye yatırımcılarının yarattığı yeni bir rekabet anlayışını ekle-
mek gerekiyor. Kendilerine Girişim Sermayesi (Private Equity) 
adını yakıştıran bu grup, doğası gereği uzun soluklu olan sek-
törün mevcut kısa vadeli sermaye finansmanı ile çalışmasın-
dan kaynaklanan pek çok sorununu çözeceğini iddia ediyor 
(daha fazla bilgi için: http://goo.gl/dns8U4).

Önümüzdeki Yıl Dünya Madencilerini Bekleyen 
Riskler
Madencilerin karşı karşıya olduğu iş risklerinin yıllar içinde na-
sıl değiştiğini anlamak için EY’nin ilk kez risk sıralamasını yaptı-
ğı 2008 yılı ile 2015 sıralamasını karşılaştırmak yeterlidir. 2015 
yılında yeni risklerin sıralamaya girdiği görülür iken kaynakla-
rın devletleştirilmesi, üretim için sosyal lisans ve enerji temini 
riskleri aradan sekiz sene geçmesine karşın, sıralamadaki yerle-
ri değişmiş olsa da listedeki varlıklarını sürdürmektedir.

Dünya madencilik ve metaller sektörleri kazançlar, bilançolar 
ve yatırımcı algıları üzerinde geçmişte benzeri görülmemiş 
etkiler ile sonuçlanan uzun bir düşük ve oynak emtia fiyatları 
dönemini yaşamaktadır. Sonuç olarak, sektör, önümüzdeki dö-
nemde de ekonomik sorunlar ile uğraşacaktır.

Büyüme, verimlilik ve sermaye temini riskler sıralamasında en 
tepede yer almaktadır. Madencilerin çoğu, “maliyet ne olursa 

Madenciliğin Karşısındaki Riskler

Dr. A. Vedat Oygür
Çevre ve Kurumsal İletişim Müdürü

Koza Altın İşletmeleri AŞ
Vedat.Oygur@kozagold.com
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sektörlerinden oldukça farklı bir yatırım alanı olduğu gözden 
kaçmaktadır. Çoğu maden sahası kırsal kesimde bulunduğun-
dan buraya madenci tarafından yol, su, elektrik gibi alt yapı ge-
tirilmekte ve bundan yöre halkı da yararlanmaktadır. Madende 
çalışanlar da o yöreden istihdam edilmekte, ayrıca yöreye eği-
tim, sağlık alanlarında çeşitli sosyal yardımlar da yapılmakta-
dır. ANAHTAR: Sektör, rüşvet ile mücadele etmeli ve şirketler, 
devlete yaptığı tüm ödemeleri ve vergileri şeffaf bir biçimde 
raporlamalı ayrıca yerel halka ve yöreye kattıkları değerleri de 
tamamıyla gösterebilmelidir.

Üretim için sosyal onay, madencilik şirketlerinin iş yapabilme-
sinde artık bir rutin süreç olarak kabul edilir iken bu darboğaz 
hâlâ büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmektedir. Yerel toplum ile 
çatışmaya giren pek çok projenin iptal edildiği ya da rafa kal-
dırıldığı görülmektedir. Sosyal onay, hükümetten yöre halkı ve 
çevre eylemcileri ile madencilere kadar bütün taraflar üzerinde 
yaygın etkisi olan karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Bir ma-
dencinin sosyal onayı kabul etmesi halinde bütün tarafların 
proje üzerinden birbirlerini, olasılıkla olumlu olarak, etkileme-
leriyle sonuçlanır. ANAHTAR: Bu risk, üretim için bir sosyal onay 
alınması mümkün olmamış birçok projenin terk edildiği veya 
ertelendiği daha politik bir hal almaktadır.

Hem sıralamadaki ilk 10 riskin hem de risk radarına girenler 
olarak adlandırılan ikinci 10 riskin ayrıntıları, bu yazının girişin-
de internet ulaşım adresi verilen rapordan öğrenilebilir.

Çeşitli Metallere Göre Riskler
Riskler, madencilik ve metaller sektörü için bu şekilde sıralanır 
iken her bir metal için farklı sıralanmalar görülebilir. Hatta de-
mir için, genel listede yer almayan “aşırı kapasite” riski en başta 
görülmektedir.

Peki, Ülkemizdeki Durum Nedir?
İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktür nedeniyle ülkemiz-
de, dünya madencilik sektöründekinden oldukça farklı riskler 
madencileri darboğaza sokmaktadır. Bu farklılık elbette, dünya 
genelinden etkilenmeyeceğiz anlamına gelmemektedir. Hem 
dünya genelindeki risklerin hem de ülkemize özgü darboğaz-
ların madencilerimizi tam bir cendereye sokması kaçınılmaz 
görülmektedir. Tek kurtuluş yolu, kaçınılmaz olarak, bize özgü 
olanları gündemden tamamen çıkarmak ve bir de dünya ma-
denciliğini bekleyen riskleri önlemek ya da hafifletmek üzere 
İdare’nin gereken tüm önlemleri almasıdır. 

olsun üretim” patlaması yılları geldiğinde kaybettikleri verim-
liliği yeniden kazanmak için pozisyon almaya başlamışlardır. 
Her şeye karşın, sürdürülebilir ve sürekli verimlilik koşulu ha-
yatta kalma ve başarı için hâlâ yaşamsaldır.

Sektör, metal fiyatlarının yarattığı uzun bir zayıflık döneminin 
ardından büyümek için ne zaman harekete geçilmesinin uy-
gun olacağını düşünmektedir. Bu dönemde, toparlanma için 
yatırım harcamalarının düşürülmesi, maden kapatması, mali-
yet tasarrufları ve verimlilik iyileştirmeleri yoluna gidilmiştir. 
Fakat sektör hangi noktadan itibaren beyninde büyümeye 
odaklanmalı ve bunun zamanı ne olmalıdır? Daha da önemli-
si, büyümenin zamanı geldiğinde, ilk harekete geçme avantajı 
kimde olacaktır? ANAHTAR: Bir sonraki dönemsel yükselmenin 
avantajını yakalamış pozisyonda olmak için gelecekteki büyü-
meye odaklı yatırım kararının zamanıdır.

Emtia fiyatlarındaki benzersiz bir patlama sırasında herhangi 
bir fiyatta üretime odaklanan sektör, verimlilikte son 30 yılda-
ki en düşük seviyesine inmiştir. Verimliliğin iyileştirilmesi, ilk 
uygulayıcı olanlar için rekabetçi avantajın kaynağı olacaktır. 
ANAHTAR: Gerçek verimlilik kazançlarını elde etmek için şirke-
tin tüm yönetim kadrosu bir dönüşümü kavramış ve destekli-
yor olmalıdır.

Sektör, dönemsel düşüşün bir sonucu olarak, bilançolarını 
dengelemek ile yatırım harcamalarını düşürerek ve aktiflerini 
satarak kârlılığını düzeltmek yoluyla bir tarihsel iyileştirme dö-
nemine girmiştir. Bu da kazançlar, bilançolar ve yatırımcı algı-
ları üzerinde bir etki oluşturmaktadır. Piyasa koşulları, alterna-
tif finans kaynaklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmakta fakat 
bunlar daha da artmış karmaşa, maliyetler ve riskleri beraber-
lerinde getirmektedirler. Şirketler, kısa vadede yanıt verebilen 
sınırlı seçenek ile karşı karşıyadır: Daha yüksek sermaye mali-
yetine, kontrol kaybına ve gelecekteki gelirlerin seyrelmesine 
neden olabilen mevcut seçeneklerin kabulü; ya da projenin 
tıkanıklığını ve hatta mülkiyet kaybını riske etmek. ANAHTAR: 
Şirketlerin, çeşitli durumlara göre hem uzun hem de kısa va-
deli gereksinimleri karşılamak üzere proje fonlanmasına ilişkin 
uzun vadeli stratejik hedefler üzerinde odaklanması önemlidir. 
Bu da etkin hazırlık, bilgilenme, risk azaltma ve piyasa farkın-
dalığı yolu ile olur. Sermaye temini, genç ve orta büyüklükteki 
şirketlerin çoğu için yaşamsal bir konudur.

Kaynakların devletleştirilmesi ve üretim için sosyal onay, sekiz 
yıl önce de listede olduğu halde, 2015 risk listesinin ilk beşini 
tamamlamaktadır. Pek çok ülkede madencilik yatırımlarının 
çekilmesi, kârın transferi ve vergi şeffaflığı etkin olarak dikkate 
alınır iken bazı ülkeler için yine de kaynakların devletleştirilme-
si riski sürmektedir.

Kaynakların devletleştirilmesi eylemi, düşük hızla da olsa, ka-
zancın paylaşılması ve artırılan vergiler biçiminde sürmektedir. 
Madencilerin, devletin “gerçek hakkını” ödemedikleri algısı 
bu eylemi yönlendirmektedir. Oysa madenciliğin diğer sanayi 

1. Fiyat ve Kur Oynaklığı

Kömür

2. Verimlilik İyileştirme

3. Aktif Nedenlerle
Aktif Değerlerin Kaybı

1. Aşırı Kapasite

Demir

2. Fiyat ve Kur Oynaklığı

3. Verimlilik İyileştirme

1. Büyüme Kararı

Bakır

2. Enerji ve Su Temini

3. Sosyal Onay

1. Büyüme Kararı

Çinko - Kurşun

2. Yatırım Finansmanında
Daralma

3. Verimlilik İyileştirme

1. Verimlilik İyileştirme

Altın

2. Sermaye Temini

3. Sosyal Onay

1. Fiyat ve Kur Oynaklığı

Kömür

2. Verimlilik İyileştirme

3. Aktif Nedenlerle
Aktif Değerlerin Kaybı

1. Aşırı Kapasite

Demir

2. Fiyat ve Kur Oynaklığı

3. Verimlilik İyileştirme

1. Büyüme Kararı

Bakır

2. Enerji ve Su Temini

3. Sosyal Onay

1. Büyüme Kararı

Çinko - Kurşun

2. Yatırım Finansmanında
Daralma

3. Verimlilik İyileştirme

1. Verimlilik İyileştirme

Altın

2. Sermaye Temini

3. Sosyal Onay

57



www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2015

Dünya madencilerinin karşısındaki risklerin birinci sırasında 
yer alan “Büyüme için yatırım kararı” olgusunu bizler acaba dü-
şünebilecek halde miyiz? Risk analizi yapan uzmanlar, büyüme 
kararını vermenin şimdi tam zamanıdır sonucuna varmıştır.   
Ülkemizde bırakın büyümeyi, başlamış yatırımı sürdürme ya 
da fizibilitesi tamamlanmış yatırıma başlama kararını verebile-
cek bir ekonomik iklim içerisinde miyiz? Madencilerimizin dü-
şüncesi herhalde, “İnşallah bir aksilik çıkmaz da mevcut üretimi 
sürdürebilirim”, şeklindedir.

Bize özgü risklerin başında, bütün madencilik sektörünü 
kapsaması bakımından, 2012 Haziran Başbakanlık Genelge-
si’nin önümüzdeki yıl da egemenliğini sürdürmesi olasılığı 
gelmektedir. Genelgenin hukuka aykırı olduğuna inandığım 
emrinden dolayı, madencilik faaliyetlerini yakından ilgilendi-
ren izinlerin alınması normal seyrinde sürmemekte ve bunun 
sonucunda, pek çok madenci hak kaybına uğramaktadır. Ya-
kın gelecekte, yeni ve farklı bir siyasi dönemin Genelgeyi rafa 
kaldırması beklenebilir.

Hazine gelirlerini artırmak amacıyla, çeşitli kurumlara ait olan 
devlet hakkı, ruhsat, harç ve izin bedellerine yapılan orantısız 
zamlar madencileri büyük bir ekonomik çıkmaza sokmuştur. 
Üstelik bu dönemde, bütün dünyada, metal fiyatları neredey-
se taban yapmıştır. Bu zamların, “devletin, hakkı olan payı tam 
olarak alamaması” gibi bir nedene bağlanması ve izin veren 
kurumların bütün giderlerini madenciden çıkarmak istiyor 
gibi davranması, dünya madenciliğindeki “devletleştirme” 
riski ile aynı anlamı taşımaktadır. Sadece çeşitli izinler karşı-
lığında madenciden alınan bedellerin yüksekliği değil, bütün 
prosedür tamamlandığı halde izinlerin kolayca ve zamanında 
verilmemesi de madencilik faaliyetinin engellenmesi demek-
tir. Bunun dışında, bir madencilik yatırımı kararı, aramaların 
zamanında, sağlıklı ve engellenmeden yapılabilmesine bağlı-
dır. Maden aramanın son aşaması olan sondaj faaliyetinin ger-
çekleşmesi orman, mera gibi devlet mülkiyetindeki alanlarda 
alınacak izinlere ve ÇED kararına bağlıdır. Aramanın önündeki 
bu “engeller” her zaman aşılamadığından bir maden sahası 
hakkında kesin karara da varılamamaktadır. Faaliyetine baş-
laması veya sürdürmesi için önüne çeşitli isimler altında eko-
nomik veya idari “engeller” konulması madencinin yatırım 
kararından vaz geçmesi ya da en azından ertelemesi sonucu-
na yol açabilmektedir ki bu da, dolaylı olarak, devletleştirme 
anlamına gelmektedir.

Son günlerde yaşadığımız ve madencilik açısından üzücü bir 
olay da, yukarıda açıklamaya çalıştığımız, “dolaylı devletleş-
tirme”nin bir biçimidir. Tamamıyla siyasi bir eylem olarak gö-
züken ve bir maden şirketine polis baskını yapılarak, borsada 
işlem gördüğü için aslında son derece şeffaf çalışan bu maden 
şirketinin itibarının ve hisse değerlerinin düşmesine neden 
olunması, hiç kuşkusuz bir çeşit “devletleştirme riski” anlamına 
gelmektedir. Bu eylem sonucunda öncelikle yabancı serma-
ye, ülkemizdeki madencilerin “devlet karşısındaki korumasız” 
konumunu sorgulayacak ve belki de yatırım ortamını riskli bu-

lacaktır. Sermaye, aynen bir tavşan gibi, fazlasıyla ürkektir; bir 
çıtırtı duyduğu anda sıçrar gider ve o muhite tekrar dönmesi 
oldukça uzun bir zaman alır.

Dünya madencilerinin karşısındaki riskler sıralamasında en son 
sırada yer alan mevzuatın çoğalması, bizde hem mevzuatın 
çoğalması hem de çok sık, neredeyse her sene değişmesi biçi-
minde önümüze çıkmaktadır. Fizibilitesini yaptığınız bir made-
nin yatırımlarını bitirip de üretime geçeceğiniz gün, dünyadaki 
metal fiyatlarını bir yana bırakın, çoktan değişmiş olan mevzu-
atın getirdiği yeni yaptırımlar ve yeni izin bedelleri nedeniyle 
projeden vazgeçebilirsiniz.

Çevresel nedenlerden dolayı aktif değerlerin kaybı riski de ülke-
mizde üst sıralardadır. Dünyada özellikle, fosil yakıt kullanan bü-
yük termik santraller bu risk ile karşı karşıyadır. Ülkemizde ise ne-
redeyse tüm madencilik faaliyetleri çevresel kuşkular nedeniyle 
tehlike altındadır. Bazı illerde, neredeyse madencilik yapmak 
imkânsız hale gelmiştir. Oysa ki bir sektörü veya bir teknolojiyi 
kökten istememek çok anlamsızdır. En masum bir insani faaliyet 
bile, eğer gerekli önlemler alınmamış ise, çevre açısından yıkıcı 
sonuçlara yol açmaktadır. Somut örneğine, Doğu Karadeniz’de 
oluşan heyelanlarda, dere yatağına ev yapmak şeklinde tanık ol-
maktayız. Devlet elini taşın altına sokarak verdiği maden ruhsa-
tına ve yatırımcıya sahip çıkmalı ve projenin teknik özelliklerinin 
doğru olup olmadığının tartışılmasını sağlamalıdır.

Çevresel olaylar ile birlikte hareket eden, daha doğrusu çev-
reyi kaynak alan bir diğer risk de yatırıma geçebilmek veya 
üretime başlayabilmek için yöre halkından sosyal onay alın-
masıdır. Dünyada bu hareket gayet uygar bir biçimde yürü-
tülmekte ve taraflar, en başından itibaren projenin etrafında 
bir araya gelip tartışarak çözüm yolu bulabilmektedir. Ülke-
mizde ise bu olay “ak ile kara” gibi bir görünüme bürünmüş, 
çevreci eylemcilerin ve STK’ların etkisiyle yöre halkı bir ret 
cephesi biçimini almış ve içinde bulunduğumuz konjonktür-
de bir siyasi muhalefet aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Enerji ve Çevre bakanlıkları ayrı ayrı, madencilik faaliyetleri-
ne karşı olan STK’lar ile toplu halde görüşerek, belki birkaç 
toplantı ile hareket nedenlerini, amaçlarını ve olacakları tar-
tışarak onları da bir görüşme masası ortamına getirebilir. Bir 
seri toplantı sonrasında STK’lar ve madenciler, örnek projeler 
üzerinde tartışmak üzere bir araya gelebilirler. 

Sonuç
Madencilerimiz sadece, dünya genelindeki riskler ve neredey-
se taban yapmış metal fiyatları karşısında sıkıntıda olmayıp 
bunlara ilaveten bir de ülkemizdeki siyasi konjonktürden kay-
naklanan ekonomik ve idari “engeller” ile de yaşamını zorlukla 
sürdürebilir durumdadır. Sanayinin gereksinim duyduğu ham-
maddelerin ve ara malların temin edileceği madencilik faaliye-
tinin ve yaratılacak katma değerin ülke ekonomisindeki önemi 
çok büyüktür. İdarenin, madencilik sektörünü, içinde bulundu-
ğu sıkıntılı durumdan kurtaracak önlemleri en kısa zamanda 
alacağı umut edilmektedir.
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değerlendirme

Agrega, beton üretiminde 
kullanılan kum, çakıl, kırmataş 
gibi malzemelerin genel adıdır. 
Beton içinde hacimsel olarak 
%60-75, asfalt içinde ise %95 
civarında yer işgal eden agrega 
inşaat sektörü için vazgeçile-

mez bir yapı hammaddesidir. Agregalar tane boyutlarına göre ince 
(kum, kırma kum gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş gibi) agregalar olarak 
ikiye ayrılır. 

Temel tüketim noktaları;
• Hazır beton üreticileri,
• Asfalt üreticileri
• Parke taşı üreticileri,
• Beton boru üreticileri,
• Prefabrik beton yapı elemanları üreticileri,
• Alt yapı firmaları,
• Belediyeler ve karayolları,
• İnşaat ve taahhüt firmaları şeklindedir.

İstanbul’da Agrega Tüketimi
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) verilerine göre, 2012 
yılında İstanbul pazarına satış yapan üreticilerin beyan ettikleri 
satış miktarı 46.500.000 ton’dur. 

Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) verilerine göre 2012 yılın-
da İstanbul genelinde asfalt için kullanılan agrega miktarı yak-
laşık 5.000.000 ton’dur. Dolgu amaçlı kullanılan agrega miktarı 
2012’de yaklaşık 11.000.000 ton olmuştur. İstanbul’da 2012’de 
yaklaşık 56.000.000 ton agrega tüketildiği ortaya çıkmaktadır.

Çimento ve agrega iş kolları inşaat sektöründe benzer büyüme 
oranları ile hareket etmektedir. Bu nedenle son 5 yılda çimento 
tüketimindeki artış oranları doğrultusunda gelecek 5 yılda kulla-
nılacak agrega miktarının ortalama %10, sonraki yıllarda ise or-
talama %5 artacağı öngörülmüştür. Aşağıda Tablo3 .’te gelecek 
10 yılda İstanbul’da tüketilecek agrega miktarları gösterilmiştir.

2023 yılına kadar öngörülen  agrega tüketim miktarları aşağı-
daki tabloda yer aldığı şekildedir.

Kentsel Dönüşüm ve Mega Projelerin Agrega 
İhtiyacı 
Son 3 yıllık süreçte riskli yapı olarak ilan edilen 62.317 bağımsız 
birimin yıkımı neticesinde ortaya çıkacak tahmini moloz mik-
tarının 15.500.000 ton olması beklenmektedir. Bu molozlarda 
kullanılan agregaların büyük bölümünün günümüz beton 

İstanbul-Kocaeli İlleri ve 
Çevresindeki Agrega Madenciliği 
Durum Tespit Raporu

AGÜB – Agrega Üreticileri Birliği
info@agub.org.tr

Agrega
Tüketimi- ton

2014 2015 2016 2017 2018
71.885.000 79.073.500 86.980.850 95.678.935 105.246.829

2019 2020 2021 2022 2023
110.509.170 116.034.628 121.836.360 127.928.178 134.324.587

Çimento Tüketimi - ton 2009 2010 2011 2012 2013
İstanbul Avrupa 3.396.671 3.697.673 4.050.893 4.125.832 3.951.831
İstanbul Asya 2. .094 3.025.368 3.221.657 2.266.057 3.568.162
Toplam 6.175.765 6.723.041 7.272.550 6.391.889 7.519.993
Artış Oranı % %9 %8 %-12 %18

HB Tüketimi - m3 2009 2010 2011 2012 2013
İstanbul Avrupa 12.580.263 13.695.085 15.003.307 15.280.859 14.636.411
İstanbul Asya 10.292.941 11.205.067 11.932.063 8.392.804 13.215.415
Toplam 22.873.204 24.900.152 26.935.370 23.673.663 27.851.826

Hazır Beton İçin 
Agrega Tüketimi
(Ton)

2009 2010 2011 2012 2013

İstanbul Avrupa 21.386.447 23.281.645 25.505.623 25.977.461 24.881.899
İstanbul Asya 17.497.999 19.048.613 20.284.507 14.267.766 22.466.205
Toplam 38.884.446 42.330.258 45.790.130 40.245.227 47.348.104
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standartlarına uygun olmayacağı ve molozların geri dönüşüm 
neticesinde ancak dolgu agregası olarak değerlendirilebilece-
ği öngörülmektedir.

3. Köprü ve Kuzey Marmara otoyolu projesinin 2015 sonuna 
kadar bitirilmesi ve toplamda 3.500.000 ton agrega kullanılma-
sı planlanmaktadır.

Yapımına 2015 yılında başlanacak ve 2018 yılında ilk etabı 
tamamlanacak 3. Havaalanı Projesi’nin 2018 yılına kadar olan 
agrega ihtiyacı 12.000.000 ton’ dur.

İstanbul Pazarına Hizmet Eden Agrega Üreticileri

İlan Edilen Riskli Alanlar

No İl İlçe Proje Adı Alan (Ha) Tarih Nüfus Yapı Sayısı Bağımsız Birim Sayısı

1 İstanbul Beyoğlu Örnektepe Sütlüce 250 04.11.2012 1200 87 350

2 İstanbul Beyoğlu Hacıhüsrev 880 04.11.2012 2460 259 610

3 İstanbul Esenler Havaalanı ve Tuna 970 07.10.2012 5430 331 1579

4 İstanbul GOP Pazariçi vd M. 39.235 26.01.2013 66,187 8,059 12088(YAKLAŞIK)

5 İstanbul Küçükçekmece Kanarya M. 920 06.02.2013 1725 493 971

6 İstanbul Küçükçekmece Fatih M. 800 07.02.2013 500 131 1078

7 İstanbul Sarıyer Derbent M. 2.819 24.01.2013 7920 946 2365

8 İstanbul Sarıyer FSM M. (Armutlu) 14.062 20.01.2013 1750 500 6421(YAKLAŞIK)

9 İstanbul Sultangazi Cumhuriyet M. 1.850 06.02.2013 3750 109 1100

10 İstanbul Zeytinburnu Sümer M. 380 25.01.2013 3494 1,038 1250

11 İL Güngören Tozkoparan M. 577 24.04.2013 16389 815 7753

12 İstanbul Esenler Oruçreis M. 725 26.04.2013 7960 388 1990

13 İstanbul Esenler "Çiftehavuzlar ve 
Oruçreis M."

"8,29 
4,65" 26.04.2013 4888 237 1164

14 İstanbul Bayrampaşa Vatan M. 226 16.05.2013 10700 1085 5870

15 İstanbul Bağcılar
"Göztepe M. 

Kemalpaşa M. 
Demirkapı M. Evren M."

"20,65 
4,74 

3 
1,73"

17.05.2013
"5643 
1449 
2866 

1243"

"404 
191 

26 
12"

"1702        488 
735          444"

16 İstanbul Kadıköy
"Fikirtepe M. 

Dumlupınar M. Eğitim  
M. Merdivenköy M."

134 31.05.2013 44000 6341 17728

17 İstanbul Beşiktaş Rumeli Hisarı M. 31,88 24.07.2013

TOPLAM 918.15 ha 189.554 ks 21.452 62.317
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Alternatif Üretim Alanları

Avrupa Yakası’ndaki alternatif kaynakların İstanbul’a uzaklıkları 
şu şekildedir;
•Danamandıra 85 km,
•Saray 130 km,
•Vize-Pınarhisar 165 km,
•Kırklareli 220 km,
•Çorlu 120 km,
•Tekirdağ 150 km,
•Şarköy 230 km,
•Keşan 270 km

Bu kaynaklardaki toplam kurulu kapasite 21,2 milyon ton/yıl, 
kurulu kapasiteden bulundukları bölgeye sağlanan agrega 10 
milyon ton/yıl, ortalama 150 km. sevkiyat yarıçapı ve 110.000 
ton/gün agrega için ise ~2000 araç gereklidir.

Anadolu yakasındaki alternatif kaynakların İstanbul’a uzaklıkları ;
• Çerkeşli 40 km.,
• Hereke 60 km.,
• İzmit 80 km.,
• Şile 60 km.,
• Sakarya 140 km.,
• Karasu 200 km.,
• Ferizli 160 km.,
• Mekece 170 km. 

Bu kaynaklardaki toplam kurulu kapasite 24 milyon ton/yıl, 
kurulu kapasiteden bulundukları bölgeye sağlanan agrega 16 
milyon ton/yıl, ortalama 100 km. sevkiyat yarıçapı ve 83.000 
ton/gün agrega için ~1000 araç gereklidir.

Kocaeli İl Genelindeki Agrega Üreticileri

İl genelinde üretimler 5 ayrı bölgede sürdürülmektedir.
• 2012 yılı toplam satış 19,2 milyon ton,
• Firma sayısı 27,
• Çalışma yapılan alan 5150 ha.,
• 1200 kişi doğrudan istihdam,
• Toplam yatırım maliyeti 265 milyon TL.
• 2015 yılında 10 firmaya ait toplam 11 ruhsat, 2016 yılında 7 
ruhsat, 2017 yılında ise 5 ruhsatın süreleri dolarak temdit aşa-
masına gelecek.

Kocaeli il Genelinde Planlanan İnşaat ve Alt 
Yapı Projeleri
• İstanbul-İzmir Otoyolu, Kocaeli Bölgesi
• İzmit Körfez Geçiş Köprüsü,
• Dubai Port Projesi
• Kuzey Marmara Otoyol Projesi
• Kentsel Dönüşüm Projeleri
• Mevcut Altyapı projeleri

Kocaeli – Agrega Madenciliği Problemleri
• Kocaeli Valiliği’nin il genelinde faaliyetlerini sürdüren işlet-
meleri belirlediği bölgeye taşıma hedefleri,
• Kocaeli Valiliği’nin, yaptığı planlama çalışmaları nedeni ile 
bölgede yapılan ÇED ve GSM başvuruları için olumsuz görüş 
bildirmesi,
• Yürürlükteki maden ruhsatlarının bazılarının temdit işlemle-
rinin yapılmaması,
• Ruhsatları temdit edilmeyen işletmelerin Patlayıcı Madde
Kullanma Ruhsatlarını alamamaları ve faaliyetlerinin aksaması.
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Alternatif Üretim Alanları

Valiliğin belirlediği alanda tüm işletmelerin bir arada çalışması 
ile ortaya çıkacak kamyon (günlük yaklaşık 75.000 ton sevkiyat 
için) sayısı yaklaşık 2700’dür.

Belirlenen bölgeler verimli ormanlık alanlardır ve bu bölgede 
tüm üreticilerin faaliyete geçmesi halinde 5150 ha. ormanlık 
alanın ve topoğrafyanın değişikliğe uğraması gerekmektedir. 

Sonuçlar
1. MİGEM (2012) verilerine göre İstanbul il genelinde üretilen 
agrega miktarı yaklaşık 46.500.000 ton/yıl’dır,

2. Bölgede tüketilen hazır beton miktarına göre yalnızca ha-
zır betonda kullanılan agrega miktarı 2012 yılında 40.245.000 
ton’ dur. Aynı yıl asfaltta kullanılan agrega miktarı “Asfalt Mü-
teahhitleri Derneği” verilerine göre 5.000.000 ton’dur. Beton 
ve asfaltta kullanılan agrega miktarının toplamdaki payının 
%80 olduğu kabulü ile 11.000.000 ton/yıl agreganın da dolgu 
amaçlı kullanıldığı öngörülmektedir. Buna göre 2012 yılında 
İstanbul’da kullanılan agrega miktarı 56.000.000 ton’dur,

3. Çimento ve agrega iş kolları inşaat sektöründe benzer büyü-
me oranları ile hareket etmektedir. Bu nedenle son 5 yılda çi-
mento tüketimindeki artış doğrultusunda gelecek 5 yılda kulla-
nılacak agrega miktarının ortalama %10, sonraki yıllarda ise %5 
artacağı öngörülmüştür. Bu oranlarla 2023 yılında kullanılacak 
agrega miktarının 134 milyon ton olacağı öngörülmektedir

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Alt Yapı ve Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü verilerine göre 02.09.2013 tarihi iti-
bariyle İstanbul’da ilan edilen riskli bağımsız birim miktarı 
62.317’dir. Bu yapıların yıkımı neticesinde ortaya çıkacak tah-
mini moloz miktarı (1 bağımsız birim için ortalama 100 m3 be-
ton kullanıldığı ve beton yoğunluğunun ortalama 2,5 ton/m3 
olduğu varsayımı ile) 15.500.000 ton olacaktır. Bu molozlarda 
kullanılan agregaların büyük bölümünün günümüz beton 
standartlarına uygun olmayacağı ve molozların geri dönü-
şüm neticesinde ancak dolgu agregası olarak değerlendiri-
lebileceği öngörülmektedir. Belirlenen miktar ise İstanbul’un 
yaklaşık 1 yıllık dolgu agregası ihtiyacına tekabül etmektedir,

5. İstanbul’da yapımı devam eden 3. Köprü ve Kuzey Marmara 
otoyolu projesinin 2015 sonuna kadar bitirilmesi ve toplam-
da 3.500.000 ton agrega kullanılması planlanmaktadır. Ayrı-
ca yapımına 2015 yılında başlanacak ve 2018 yılında ilk etabı 
tamamlanacak 3. Havaalanı projesinin 2018 yılına kadar olan 
agrega ihtiyacı 12.000.000 ton’ dur,

6. Anadolu ve Avrupa yakalarında agrega madenciliğinin ya-
pıldığı bölgelerde izin süreçlerinde (orman, çevre, temdit... vb.) 
yaşanan sıkıntılar nedeni ile mevcut rezervlerin verimli kullanı-
mı mümkün olmamaktadır,

7. İstanbul Avrupa yakasına agrega sağlayabilecek alternatif 
alanlarda bulunan kurulu kapasite 21.200.000 ton/yıl olup, bu 
miktarın 10.000.000 ton/yıl bölümü kendi bölgelerinde kulla-
nılmaktadır. Bu kaynakların İstanbul Avrupa yakasına ortalama 
mesafesi 150 km. (tek yön)’dir. Bu mesafeden karayolu taşıma-
cılığı ile 110.000 ton/gün agreganın nakledilmesi için gerekli 
araç sayısı 2037’dir,

8. Deniz yolu ile agrega sevkine imkan verebilecek İstanbul 
içindeki tek aktarma noktası Ambarlı limanıdır. Günümüzde 
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bölgede faaliyet gösteren işletmeler konteyner taşımacılığına 
odaklı çalışmalar yürütmekte olup, dökme yükü stoklayacak 
uygun nitelikte alan olmadığından bu miktarda malzemeni 
limanlardan sevkiyatı mümkün değildir,

9. İstanbul Anadolu yakasına agrega sağlayabilecek alterna-
tif alanlardaki kurulu kapasite 24.000.000 ton/yıl olup, bunun 
16.000.000 ton/yıl bölümü kendi bölgelerinde kullanılmaktadır. 
Bu kaynakların Anadolu yakasına ortalama mesafesi 100 km (tek 
yön)’dir. Bu mesafeden karayolu taşımacılığı ile 83.000 ton/gün 
agreganın nakledilmesi için gerekli araç sayısı 1024’tür,

10. Bu sonuçlara göre İstanbul’a dış kaynaklardan agrega sağ-
lanabilmesi;
• Bu bölgelerde yeterli miktarda kurulu kapasitenin olmaması, 
İstanbul karayollarının taşıma kapasitelerinin yeterli olmaması, 
• Ambarlı limanının çevresinde yüksek kapasiteli dökme yük 
depolama alanının olmaması, 
• İstanbul’da dökme yük taşımacılığına yönelik demir yolu 
ağı ve istasyonlarının olmaması nedenleri ile günümüzde 
mümkün değildir,

11. Kocaeli il genelinde toplam II-a grubu ruhsat sayısı 49 olup 
faaliyette olan 27 işletme, toplam 5150 ha alanda 19,2 milyon 
ton agrega üretimi yapmaktadır. Bu firmalarda 40.000.000 
ton kurulu kapasite, 1200 doğrudan personel istihdamı ve 
265.000.000 TL yatırım maliyeti mevcuttur,

12. Kocaeli bölgesinde 2015 yılı içinde değişik tarihlerde 10 fir-
maya ait toplam 11 ruhsat, 2016 yılında 7 ruhsat, 2017 yılında 
ise 5 ruhsatın süreleri dolarak temdit aşamasına gelecek,

13. Gebze Bölgesindeki 8 üretici İstanbul Anadolu yakasının 
agrega ihtiyacının %60’ını, Çerkeşli, Yukarı Hereke, İzmit böl-
gesindeki 16 üretici Kocaeli bölgesinin agrega ihtiyacını, 3 üre-
tici ise Gölcük, Karamürsel bölgesi ihtiyacını karşılamaktadır,

14. Kocaeli Valiliği il genelinde belirlediği 6, 9 ve 8 nolu böl-
gelere tüm üreticilerin taşınarak faaliyetlerine burada devam 
etmesini planlamaktadır,

15. Valiliğin belirlediği alanda tüm işletmelerin bir arada ça-
lışması ile ortaya çıkacak kamyon (günlük yaklaşık 75.000 ton 
sevkiyat için) sayısı yaklaşık 2700 kamyondur. Bölgelere ulaşı-
mı sağlayan mevcut köy yolları bu trafik yükünü kaldırmaya 
uygun değildir

16. Belirlenen bölgeler verimli ormanlık alanlardır. Bu bölgede 
tüm üreticilerin faaliyete geçebilmesi için 5150 ha. Ormanlık 
alanın ve topoğrafyanın tahrip edilmesi demektir,

17. Belirlenecek alanda gelecekte de çevresel problemlerin ya-
şanmaması için, (üretim alanları, tesis alanları, stok alanları vb. 
belirlenmesi için) bir master proje yapılması ve bu faaliyetlerin 
bu proje uyarınca yürütülmesi gerekmektedir,

18. Kocaeli bölgesindeki agrega üretimi bölgesel ihtiyaç-
ları karşılayan bir madencilik faaliyetidir. Mevcut işletme-
lerin tek bir bölgeye toplanması halinde, diğer illerin yakın 
bölgelerindeki üreticiler lehine haksız rekabet koşulları                                 
oluşturulacaktır,

Dolayısıyla 1. Derece deprem kuşağı içinde yer alan ve yeni-
den yapılanmakta olan İstanbul’un, agrega ihtiyacının karşı-
landığı mevcut ruhsatlarda, çevresel problemleri ve kaynak 
kaybını önleyecek planlamaların hayata geçirilmesi ve bu 
alanların korunarak verimli bir şekilde işletilmesinin sağlan-
ması zorunluluktur.

Kocaeli ilindeki faaliyetler için öncelikle belirtilen olumsuzluk-
ların minimize edildiği doğru alternatif alanların belirlenmesi, 
bu alanlar için gerekli altyapının hazırlanması, hayata geçiri-
lecek faaliyetler için master planların oluşturulması, bu süre 
zarfında da hem planlanan projeler için gerekli hammaddenin 
tedarikinin devamlılığı hem de mevcut işletmelerdeki rezerv-
lerin kaybına neden olunmaması açısından sonuna kadar kul-
lanılması kaçınılmaz görünmektedir. Ancak mevcut işletmele-
rin de bu süreçte yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca, 
çevresel etkilerini minimize edecek projeler dahilinde faaliyet-
lerini sürdürmeleri son derece önemlidir.

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) 
Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), kuruluş işlemlerini 12 Aralık 2001 tarihinde tamamlamış ve yurt genelinde örgütlenmeyi he-
defleyen bir meslek örgütü statüsünde faaliyetlerine başlamıştır. 
Birliğin temel hedefi; deprem kuşağında yer alan yurdumuzda agreganın önemini vurgulayarak, standartlar ile sektörü ilgi-
lendiren yasal düzenlemelerin yapılmasında öncülük etmek, sektörün içinde bulunduğu bürokratik karmaşıklığı giderecek 
girişimlerde bulunmak, sektör firmalarının üretimde karşılaştıkları teknik ve hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, 
çevreye saygılı ve kaliteli agrega üretimine teşvik etmektir. Birlik, üyelerinin öncelikle yasal hükümlülüklerini yerine getirmiş, 
ruhsat ve izinleri alınmış, TSE belgeli, çevre bilinci olan ve gerekli çalışmaları yapan kuruluşlar olmasını dikkate almaktadır. Bu 
tür kriterleri eksik olan kuruluşlara gereken teknik desteği ve eğitimi vermek ve böylece sektörde standardın yükselmesini 
sağlamak kuruluşumuzun en önemli amaçlarındandır. 
Birlik şu an Beşir Kemal Ustaoğlu Başkanlığında, Şevket Koruç, Melih Çelikkol, M. Mesut Uzal, Cüneyt Ertuğrul, Barbaros Onulay, 
Cem Sürek, Barış Karahüseyin, Kağan Eren yönetimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir

www.agub.org.tr
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Bütün alkali metaller gibi bir 
tane değerlik elektronu bulu-
nur ve bu elektronu hemen 
kaybederek pozitif iyon hali-

ne geçer. Bu sebeplerden dolayı lityum su ile çok kısa sürede 
reaksiyona girer ve doğada doğal halinde bulunmaz. Lityum 
oksijen ve su ile yanması, potansiyel patlama tehlikesine rağ-
men diğer alkali metallere göre daha az tehlikelidir. Oksijen 
ile çok hızlı reaksiyona girerek lityum oksiti LiO2  oluşturur (4). 
Bununla birlikte, lityum alevlerini söndürmek için özel kimya-
sallardan oluşan söndürücüler kullanılır.

Dünya Lityum Rezervleri ve Yatak Tipleri
Lityum yerkabuğunda bulunma sıklığı bakımından 25. sırada 
yer almaktadır. Yeryüzünde lityum konsantrasyonu yaklaşık 
%0,006 olup, deniz suyunda ise 20 ppm’dir. Cevher üretimi 
ağırlıklı olarak pegmatitler, sedimanter kayaçlar ve tuzlu su re-
zervuarlarından gerçekleştirilmektedir. Doğada 150’den fazla 
lityum mineralinin varlığı bilinmesine rağmen, çok az bir kısmı 
ticari olarak değerlendirebilmektedir. Bunlar; spodümen (LiAl(-
SiO3)2), lepidolit (KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2), petalit (LiAlSi4O10) ve 
amblygonittir (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) (Resim 1). 

Dünya lityum metal rezervi yaklaşık 39 milyon ton olarak tes-
pit edilmiştir. En çok Bolivya, Şili, Arjantin, Çin ve ABD’de bu-
lunmaktadır (Grafik 1) (5,6,7). Lityum cevherleşmesi üç ana yatak 
tipindedir. Bunlar; tuzlu su rezervuarları, pegmatitler ve sedi-
manter kayaçlardır (Grafik 2). 

Spodümen Lepidolit Petalit Amblygonit

Resim 1. Ticari öneme sahip lityum içeren mineraller

Lityum Metali, Kullanım Alanları
ve Geleceği

makale

Lityum, 1800 yılında Brezilyalı kimyacı ve iş adamı Jose Bonifacio de Anrda 
Silva’nın İsveç’te Petalit (LiAlSi4O10) mineralini keşfetmesinin ardından, 1817 

yılında Johan August Arfwedson tarafından laboratuvar çalışmaları esnasında 
keşfedilmiştir. İsmi Yunancada taş anlamına gelen “Lithos” kelimesinden 

gelmektedir. Periyodik cetvelde 3 atom numarası, 6.941 kütle ağırlığı ve Li 
sembolü ile yer alan 1A grubu alkali metal bir elementtir(3). Doğada gümüş ve 

beyaz renkte bulunmaktadır. Birinci grup elementi olmasına rağmen, lityum aynı 
zamanda 2A grubu toprak alkali metalik özelliklerini de göstermektedir. Alkali 
metaller arasında ise erime ve kaynama noktası en yüksek metaldir. Lityumun 

yoğunluğu yaklaşık 0,534 g/cm3’ tür.Bilinen iki duyarlı izotopu mevcuttur.
 Bunlar Li6 ve Li7’dir.

İbrahim Hakan Ünal
Jeoloji Yüksek Mühendisi 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
ibrahim.unal@mta.gov.tr
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Grafik 1. Lityum rezervlerinin ülkelere göre dağılımı

Grafik 2. Yatak Tiplerine Göre Lityum Göre Rezervlerinin Dağılımı
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Jeotermal Tuzlu Su Rezervuarları
Jeotermal tuzlu su rezervuarları dünya lityum rezervlerinin 
yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır. Yüksek ısı akışının olduğu 
bu rezervuarlar lityum, bor ve potasyum elementleri bakı-
mından zengindir. Küçük ölçekli rezervuarlar en iyi örnek Yeni 
Zelanda’da Wairakei, İzlanda’da Reykanes Field ve Şili’deki El 
Tatio’dur. ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde bulunan 
Salton Sea rezervuarı türünün en önemlisidir. Günümüzde bu 
rezervuarın işletmecisi ters ozmos yöntemini kullanarak rafine-
ri sürecinde gerekli olan doğal buharlaşma aşamasını ortadan 
kaldırmaktadır. Bu yöntem üretim zamanını ve maliyetini dü-
şürmektedir. 8.000 ton olan yıllık üretimin 2020 yılında 64.000 
tona ulaşması beklenmektedir.

Derin Petrol Rezervuarları
Bu tip rezervuarlar Dünya lityum kaynaklarının yaklaşık %3 ünü 
oluşturmaktadır. Bilinen çok az rezervuar bu tür içerisindedir. 
Bunlardan en bilineni, Amerika körfez sahilleri Smackover for-
masyonu içerisinde yer alır ve %0,015 konsantrasyon ile 0,75 
milyon tonluk rezervuardır. Ayrıca Kuzey Dakota, Wyoming, 
Oklahoma, Arkansas ve Doğu Teksas’taki derin petrol rezervu-
arlarında 700mg/lt lityum bulunduğu tespit edilmiştir.

Pegmatit Tip Lityum Yatakları
Pegmatit tipi yataklar dünya lityum rezervlerinin %26’sını oluş-
turmaktadır. Bu yataklarda konvansiyonel olarak tabir edilen 
açık ocak ya da yer altı üretim teknikleri kullanılmaktadır. Tuzlu 
su rezervuarları ile karşılaştırıldığında pegmatitlerden lityum 
ekstraksiyonu çok maliyetlidir. Pegmatitlerdeki lityum kon-
santrasyonları diğer yatak türlerine göre daha yüksektir. Ayrıca 
kalay ve tantalın pegmatitlerde yan ürün olarak elde edilmesi 
üretim maliyetlerini aşağıya çekmektedir. Lityum pegmatitler-
de genellikle spodümen minerali içerisinde bulunmaktadır. 
Bazen petalit, lepidolit, amibligonit ve ökropit minerallerinde 
de bulunabilmektedir. Alaska, Kuzey Ontario, Quebec, İrlanda 
ve Finlandiya’da pegmatit yatakları bulunmaktadır. Dünyanın 
en büyük pegmatit yatağı %1,6 konsantrasyon ve 560.000 ton 
rezerv ile Avustralya, Greenbushes’da yer almaktadır (Resim 4). 

Tuzlu Su Rezervuarlarında Yer Alan Lityum 
Oluşumları
Küresel lityum rezervlerinin %66’sı tuzlu su rezervuarlarındadır. 
Cevher üretimi ağırlıklı olarak bu yatak tipinden gerçekleştiril-
mektedir. Kıtasal, jeotermal ve petrol olmak üzere üç farklı tipte 
tuzlu su rezervuarı vardır. Lityumlu tuzlu su rezervuarları ağırlıklı 
olarak Şili, Arjantin, Bolivya, Çin ve Tibet’te yer almaktadır.

Kıtasal Tuzlu Su Rezervuarları
Tuzlu su rezervuarları içerisinde en yaygın tipte olandır. Şili, 
Bolivya ve Arjantin’de yer alan ve And Dağları ile çevrili olan 
çok zengin lityum rezervlerinin yer aldığı bölgeye lityum üçge-
ni adı verilmiştir. Dünyanın en büyük lityum tuz havzası 3.000 
km2 büyüklüğü ile Şili’nin kuzeyinde yer alan Salar de Atacama 
bölgesindedir. Yatağın rezervi ortalama 1.400 ppm konsant-
rasyon ile yaklaşık 6,3 milyon tondur (Resim 2). Bolivya dün-
yanın en büyük lityum rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. 
Dünya rezervlerinin yaklaşık %50’si buradadır. Salar de Uyuni 
yatağı burada yer almaktadır (Resim 3). Yatağın Mg:Li oranı çok 
yüksektir. Bu oran Atacama yatağının yaklaşık 3 katıdır ve doğ-
rudan buharlaşmayı etkilemektedir. Düşük buharlaşma oranı 
rafineri sürecini uzatarak, zaman kaybına ve maliyet artışına 
neden olmaktadır. 

Resim 2. Salar de Atacama lityum yatağı (Şili)

Resim 3. Salar de Uyuni lityum yatağı (Bolivya) Resim 4. Greenbushes pegmatit lityum açık ocak işletmesi (Avustralya)
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Sedimanter Tip Lityum Yatakları
Dünya lityum rezervlerinin %8’i killerin içerisinde bulunmak-
tadır. Lityum elementi killerde genelde smektit minerali olarak 
bulunur. Hektorit minerali de diğer bir yaygın cevher minerali-
dir. Bu mineral ismini aldığı Kaliforniya’nın Hektor bölgesinde 
keşfedilmiştir. Mineral lityumun yanı sıra magnezyumca da 
zengindir. Bilinen büyük yataklar, Nevada Krallar vadisinde 
%0,27 konsantrasyonlu 48 milyon ton rezervli yatak ve Meksi-
ka’nın Sonora bölgesindeki %0,3 konsantrasyonlu 43,3 milyon 
ton rezerve sahip Sonora yatağıdır.

Türkiye’deki Lityum Yatakları ve Potansiyeli
Ülkemizde ekonomik değere sahip bilinen herhangi bir lityum 
kaynağı bulunmamaktadır. Yozgat-Sorgun bölgesinde peg-
matitler içinde lepidolitin varlığı bilinmesine rağmen yapılan 
çalışmalardan önemli sonuçlar elde edilememiştir. Ülkemizde-
ki bazı göllerde yapılan çalışmalarda lityum içeriğinin 40 ppm’i 
aşmadığı görülmüş olup, Tuz Gölü’nde 325 ppm lityum tes-
pit edilmiştir. Ancak Tuz Gölü’nün magnezyum içeriği 38.000 
ppm’dir. Yine yapılan çeşitli araştırmalar bor sahalarında killer 
içerisinde 2.000 ppm’e yaklaşan lityum içeriğini göstermiştir 
(1). Bor madeni çıkarılan Kestelek, Emet, Kırka ve Bigadiç saha-
larında yapılan çalışmalar sonucunda, Bigadiç ve Kırka bölge-
sindeki lityum içeriğinin Kestelek ve Emet bölgesine göre daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde ve yurtdışında hek-
torit kilinden, lityum kazanımı ile ilgili yapılan çalışmalar, pro-
sesin ekonomik olmadığını ortaya koymuştur (8).

Üretim Teknikleri
2014 yılında lityum üretiminde küresel ölçekte %6 artış gös-
tererek 36.670 ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Özellikle 
Arjantin ve Şili’de %15 oranında meydana gelen artışın temel 
sebebi lityum iyon pil üretiminin hammadde ihtiyacını karşı-
lamaya yönelik üretimdir. 1855 yılına kadar lityumun metal 
olarak sentezi gerçekleştirilememiştir. Robert Bunsen ve Au-
gustus Matthienson lityumun metal olarak eldesini LiCl’ün 
elektrolizi sonucu elde etmişlerdir. Lityumun yüksek miktar-
larda üretimi ise 1900’lu yıllarda spodümen minerali olarak 
Güney Dakota’daki Etta ocağından çıkarılması ile başlamıştır. 
Tuzlu su rezervuarları pegmatitlere nazaran daha ekonomik 
olarak işletilmektedir.

Ülke 2013 (ton) 2014 (ton)

ABD 870 900

Arjantin 2.500 2.900

Avustralya 12.700 13.000

Brezilya 400 400

Şili 11.200 12.900

Çin 4.700 5.000

Portekiz 570 570

Zimbabve 1.000 1.000

Toplam 33.940 36.670

Tablo 1. 2013-2014 yılları lityum cevheri üretim miktarları

Pegmatitlerden gerçekleştirilen üretim geçmişte piyasayı 
domine etmiş olsa da, günümüzde Latin Amerika’da yapılan 
tuzlu su rezervuarlarından yapılan üretim öne geçmiştir. Bu 
tip yataklardan lityum kazanımı için gerekli olan lityum içeriği, 
pegmatitlere ve killere göre çok daha azdır. Ancak tuzlu su re-
zervuarlarında lityum kazanımı için en önemli parametre Mg/Li 
oranı olup, bu oranın en çok 6:1 olması istenmektedir. Bu oran 
yükseldikçe, proses maliyeti de artmaktadır.

Lityumun sanayi için kullanılan en önemli bileşiği Li2CO3 olup, 
hem pegmatitler hem de tuzlu su rezervuarlarında elde edil-
mektedir. Lityum, sülfürik asit ile reaksiyona sokularak lityum 
sülfat (Li2SO4) elde edilir. Elde edilen bu çökelek, çözeltiden 
ayrılarak sodyum karbonat (Na3CO3) ile yıkanır. Böylece suda 
çözünmeyen lityum karbonat (LiCO3) elde edilir. Havuzlarda 
buharlaşması için bir yıl bekletilen bu ürün, yoğunlaştırıldıktan 
sonra kamyonlarla rafinerilere taşınarak daha da saflaştırılır, 
daha sonra kurutulmak suretiyle lityum karbonat kristal gra-
nüllerine dönüştürülür ve beyaz un hâlinde paketlenip, satışa 
hazır duruma getirilir.

 Li2CO3 üretiminde ise Salar de Atacama’daki tuzlu su rezervu-
arından üretim gerçekleştiren SQM Chemicals ilk sırada yer al-
maktadır. Spodümen minerali rezervuardan çıkarılıp kırıldıktan 
sonra, flotasyon yöntemiyle zenginleştirilerek konsantre cev-
her elde edilmektedir. Konsantre cevher 1100°C’de kavrularak, 
mineralin kristal yapısı değiştirilmekte ve böylece sülfürik aside 
karşı daha reaktif hale gelmektedir. Dönüşmüş spodümen ile 
sülfürik asit 250°C’ye ısıtılarak, lityum sülfat elde edilmektedir. 
Su ile liç işlemiyle çözeltiye alınan lityum soda külü (Na2CO3 ) ile 
reaksiyona sokularak Li2CO3 çöktürülmektedir.

Li2SO3 + Na2CO3 -> Na2SO4 + Li2CO3 (katı)

Elde edilen Li2CO3  çökeleği HCl ile reaksiyona sokularak LiCl 
elde edilir.

Li2CO3 + 2 HCl -> 2 LiCl + CO2 + H2O

LiCl erime noktası 600  °C den fazla olduğu için elektroliz ile 
saflaştırılması zor olduğundan LiCl (%55) ve KCl (%45) karışı-
mı kullanılarak erime noktası 430 °C’ye düşürülür. Bu karışımın 
elektrolizi ile Li saf olarak elde edilir.

Salar de Atacama’daki üretimde lityum içeren rezervuarda, 
30 m derinlikteki kuyulardan pompalanıp, güneş enerjisi ile 
buharlaştırma yapılarak iyon konsantrasyonu artırılmaktadır. 
Daha sonra CaCl2 katılarak sülfat iyonunun jips olarak çökmesi 
sağlanmaktadır. Magnezyum, potasyum ve sodyumun sülfat 
olarak çökmeleri sağlandıktan sonra, tikner ve santrifüj yönte-
miyle çok daha yoğun lityum içeren çözelti elde edilmektedir. 
Bu çözeltinin lityum içeriği %4-6 arasına kadar artırılmış olup, 
içinde safsızlık olarak bor ve magnezyum içermektedir. Li2CO3 
çöktürülmeden önce bor uzaklaştırılır ve magnezyumda kireç 
ve soda külü ile yapılan iki aşamalı çöktürme işlemi ile proses-
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ten ayrılır. İyice saflaştırılmış çözelti doygun soda külü ile reaksi-
yona sokularak Li2CO3 çöktürülür. Salar de Atacama’daki gölün 
Mg:Li oranı 6,4 olmasına rağmen, lityum içeriğinin çok yüksek 
olması ve bölgenin kurak olmasından dolayı buharlaştırmanın 
kolayca sağlanması nedeniyle proses çok ekonomiktir.

Kullanım Alanları
2000’li yılların başından itibaren lityum tuzları enerji endüstrisi 
için önemli bir girdi kalemi haline gelmiştir. Lityum karbonat 
ve hidroksitler Li-ion pil üretiminin temel yapı maddesidir. 
Günümüzde bu pil türleri yeniden doldurulmaya elverişlilik ve 
yüksek enerji depolama kabiliyeti sebebiyle Ni-cd pillerin hızla 
yerini almaktadır (Resim.5). Mobil telefonlar, dizüstü ve tablet 
bilgisayarlar, navigasyon cihazları ve benzeri tür elektronik ci-
hazlarda güç gereksinimini karşılamakta olan lityum, elektrik 
ile çalışan araçlarda da güç sağlamaya başlamıştır (Resim 6).

Lityumun kullanım alanı 
enerji ile sınırlı değildir. Ağır 
iş makinelerinde kullanılan 
lityumlu gres yağı yüksek 
sıcaklıklara ve suya karşı da-
yanıklılık sağlar (Resim 7). Se-
ramik yer-duvar karoları üre-
timinde toksik materyallerin 
yerini alır. Alüminyum üreti-
minde, endüstriyel cam yapı-
mında, nükleer santrallerde 
soğutucu olarak ve roketler-

de itici kuvvet sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Tablo 2).

Bu kullanım alanlarına ek olarak, Li+  iyonunun nörolojik  etki-
lerinden ötürü, farmakolojik  olarak sakinleştiricilerde kulla-
nılmaktadır. Normalde lityumun insan vücudunda bilinen bir 
fonksiyonu olmamasına rağmen, ilâçlarda kullanılan lityumun, 

Kullanım alanı Yüzde

Seramik ve cam sanayi 35

Pil üretimi 31

Gres yağı 8

İklimlendirme 6

Polimer üretimi 5

Alüminyum üretimi 1

Diğer 15

Tablo 2. Lityum Metalinin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı (2014 yılı)

sodyumun hücre içine girişini engellediği ve sinir iletiminin 
doğal dengesini korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir. 
Bu yüzden lityum esaslı ilâçlar, beyin hücrelerine etkilerinden 
dolayı kullanılmaktadır. Bu ilâçlar, psikiyatride hem manik hem 
de depresif dönemleri içinde bulunduran, bipolar bozukluk 
adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 
yaklaşık 30.000 hasta, lityum esaslı ilâçlar kullanmaktadır.

Arz – Talep Dengesi
Li-ion pilleri kullanılan elektronik cihaz ve otomobillerin sayı-
sının artış eğiliminin hızlı olması lityum elementinin üretimi-
ne yönelik artışa neden olmaktadır. 2015 yılında lityum pazarı 
büyüklüğünün 21,6 milyar dolar olacağı öngörülmektedir. 
%99,5 saflıkta lityum karbonat (LiCO3) pazar fiyatı 6.500 dolar/
ton, %99,99 saflıktaki ürünün fiyatı ise yaklaşık 15.500 dolar/
tondur. Sektörün en büyük üreticilerinden olan Tesla, 2016’nın 
son çeyreğinde ABD-Nevada’da devreye alacağı Gigafactory 
yatırımının hayata geçmesinin ardından arz-talep eğrisi talep 
yönüne kayarak ağır basmaya başlayacak, arz sıkıntıları günde-
me gelecektir. Bahse konu otomotiv ve enerji yatırımcısı, Çin’          
de sadece kendi lityum ihtiyacını karşılamak için bu alanda faa-
liyet gösteren yatırımcılarla ortaklık kurma çabasındadır.

Sonuç ve Öneriler
Li-ion pil kullanan cihazlar ve otomobiller her geçen gün daha 
çok enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Artan enerji depolama ihti-
yacının daha çok pil üretimine sebep olacağı ve bu pillerini ya-
pımında kullanılan lityum metaline olan talebi artıracağı açık-
tır. Arz-talep dengesizliklerinin yaşandığı madenlerde pazar 
fiyatları genellikle artış trendi içerisindedir. Lityum metali de 
bu klasman içerisinde hızla yerini almaktadır. Pek çok maden 
yatırımcısı için lityum değerlendirilmesi gereken cevher haline 
gelmiştir. Geleceği çok parlak olan lityum üzerine ülkemizde 
geçmiş yıllarda gerçekleştirilen jeolojik araştırmaların tekrar 
gözden geçirilerek artan lityum fiyatları yardımı ile detaylı jeo-
lojik prospeksiyon ve potansiyel sahalar ile ilgili çalışmalar ya-
pılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Ülkemizin lityum 
potansiyelinin bir an önce ortaya konulmasında fayda vardır.
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anılar

Gün ağarmış yataktan zorla da 
olsa kalkmışım, başım çatlıyor. 

-Kahvaltı hazır, sakın kahvaltı 
yapmadan gitme! 

Eşimdi, yoldaşımdı. İki odalı lojmanımızın salon penceresinden 
dışarı bakıyorum. Kara kış fena bastıracak. ”Yine işimiz zor diye” 
geçirdim içimden.

Alacakaya, namıdiğer Guleman, dağların üzerinde kartal yuva-
sı, etrafta bir tek ağaç yok. Çıplak dağlar, dağlar, sadece dağ-
lar… Bu manzara insana hapsedilmiş hissi verir bazen, sanki bi-
rileri sizi almış ve büyük parmaklıkları olan bir yere hapsetmiş 
ve siz sadece o parmaklıkları görüyorsunuz. Bazen de hüzün 
verir insana bu manzara, yalnız olduğunu ve hatta terk edildi-
ğini anımsatır ve dünyada kendisinden başka kimsenin yaşa-
madığını düşündürür. Kimi zaman da bu manzara neşelendirir 
insanı, bu zor koşullarda yaşayabiliyorum, mücadele edebili-
yorum, Ferhat misali bu dağları delebiliyorum, diye.

Ruh halinize göre düşünüyorsunuz. Kendinizi mi düşünmeniz 
gerekir? Ailenizi mi? İşinizi mi? Yani kısacası; Madenci, madenci 
için midir, yoksa madencilik için mi?

İki kez üst üste çalan havalı korna ile irkildim! daaaat.. daaat…

“Geldik işte ne oldu yani iki dakika çayımızı bitirsek” diye bağır-
dım pencereden. 

Çift şoför mahalli Dodge pick-up’a doluşmuş dört mühendis, 
deri gocuklarına sarılmış, titrek ve üşümüş yüzleri ile bana ba-
kıyorlar: “Çayını Sori’ de içsene efe…”

Hamit, İzmir Ödemişli, hep böyle konuşur, cümlelerinin sonu-
na efe kelimesini ekler. Yakışıyor aslında, kısa boylu ufak tefek 
bir arkadaşımız, biz de ona doğal olarak efe derdik.

Guleman, lojmanlarımızın olduğu bölge. Sori ise işyerinin oldu-
ğu bölge. Arada sekiz km mesafe var. Toprak yol bozuk, köy yolu 
yani zıplaya zıplaya gidiyor ve yine zıplayarak dönüyoruz. Belki 
de günün yorgunluğu bu sarsılmalarla atılıyordur, kim bilir? 

Lojmanların arasından ilerleyen araç, mezarlığı geçiyor ve düz-
lükte akıl çeşmesinin önünden… 

“Bu akıl çeşmesinin hikayesi de ayrı; rivayet odur ki başmü-
hendisimiz Mehmet Bey araba kullanmasını bilmiyormuş. 
Öğrenmeye de hevesi var tabi ama baş mühendis, kime desin 
bana şoförlük öğret diye? Neyse cesaretini topluyor ve şoför 
Hasan’a, biraz da emrivaki yaparak söylüyor, direksiyona ge-
çiyor. İşte tam bu düzlükten geçerken çeşmeye geliyor ve ol-
duğu gibi çeşmenin içine araçla birlikte giriyor. Alın size akıl 
çeşmesi!”

…geçerken dikkatlice bakıldığında belli belirsiz herkesin yü-
zünde bir gülümseme oluyor. Bahro köyünün içerisinden geçen 
araç, yine bahçe çitleri ile uğraşan Ali Kurt’u sıyırıyor sanki. Geri-
ye bakıyorum aynadan, dudaklarında belli belirsiz sitem var.

Ali Kurt yaşlı bir madenci, hani kurt dediklerinden, zaten soyadı 
da öyle ya? Yolu, çitleri kullanarak her gün biraz daha daraltı-
yor, kurt ya? Amaç şirketten bir şeyler koparabilir miyim? Ama 
bu hevesi her zaman kursakta kalıyor.

Sori’ de yine koşuşturma var.

Mesut Olmak Lazım…

Kemal Aydın Çelik 
Maden Mühendisi 

celikkac@hotmail.com
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Vardiyadan çıkanlar evlerine gidiyor, yorgun bedenlerini kim-
seden saklamadan. Vardiyasına gelenlerde de eve dönüş za-
manının heyecanı var sanki yüzlerinde, şakalaşıyor gülüyorlar 
birbirleriyle. Onlar değil sanki yeraltına girip havasız tozlu or-
tamda vardiyasını tamamlayacak olanlar. Onlar değil sanki bir 
hafta boyunca ailelerini göremeyecek olanlar.

Oturup akşam vardiyası raporlarına bakarken Osman tavşan-
kanını getirdi, “Abi gettim.”

-Oğlum dilini eşek arısı soksun senin, gettim ne? Getirdim di-
yeceksin!

Yine her günkü aynı fırçamızı Osman’a attık, o da söyleyeme-
menin belki de ezikliğini yaşıyor ama biz bu fırçayı mutlaka atı-
yoruz. Hoşumuza gidiyor.

Daha çayı yudumlamadan, yeniden Osman karşımda sırıtıyor. 
Ağabey toplantı var.

Beş mühendis ve başmühendis…

Günün mana ve önemi tabiî ki başmühendis tarafından dile ge-
tiriliyor. Her gün aynı sözler, aynı temenniler, aynı başarı dilekleri.

-Programı tutturalım çocuklar. 

Başmühendis Mehmet Bey’in son sözleri ile kapanıyor toplantı. 
“Sen kal.” diyor Mehmet Bey 

Çayımızı burada içiyoruz zorunlu olarak, kapı çalıyor ve genç 
bir arkadaş içeri giriyor. “Mesut” diyor Mehmet Bey, “Çiçeği 
burnunda yeni mühendisimiz.” diye de ekliyor.

-Mesut Bey’ i al ocağı gezdir, hazır olması için elinden geleni yap. 

diye emrivaki yapıyor.

Eee, başa gelen çekilecek tabi. Odaya gittik Mesut’la sohbet, 
nerden, nasıl ve niçinlerin ardından ocağa vardık.

Cemil çavuş karşıladı bizi, “Hoş geldin beyim.”

-Hoş bulduk Cemil Çavuş. Bu arkadaş, yeni mühendislerimiz-
den Mesut Bey, hazırlan ocağa gireceğiz.

“Olur, beyim” dedi Cemil Çavuş. Yaklaşık 1,90 m civarındaydı, 
iri yarıydı, elleri çok büyüktü. Hep düşünmüşümdür, nasıl hare-
ket ediyor bu yer altında diye? Ama yıllarını vermişti, neredey-
se emekliliği gelmişti.

“Beyim” dedi Cemil Çavuş ve ekledi:

-1430 Galerisine dün konuştuğumuz gibi bir ekip gönderdim. 
Çalışıyorlar, oraya bakalım mı?

Arama galerisi sürülmesi işiydi, daha yeni başlamıştı, yaklaşık 
10 m kadar olmuştu.

-Sen bak, Cemil Çavuş. Biz Mesut Bey’ le girelim ocağa, hatta 
başlarında kal, çıkışta senin yanına geliriz.

-Olur beyim.

Karpit lambalarımız hazırlanmış, kapı çıkışına konulmuştu. 
Maden ocağına girişte başkaca bir aksesuara şantiyede ihti-
yaç duymuyorduk, çünkü giysilerimizi evden giyerek çıkıyor, 
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çekiç ajanda ve baretimizi zaten Sori’ den alıyorduk. Burada 
sadece karpit lambasına ihtiyacımız vardı. Maden ocaklarında 
aydınlatma için kullandığımız bu lambalar, pratik ve ucuz ol-
duğundan kullanımından vazgeçilemiyordu ve her türlü şartta 
yanabiliyordu.

-Karpit lambasının, alt kısmında karpitin konulacağı bir hazne 
ve bu haznenin bir boru çıkışı var ve bu boru ucuna meme ta-
bir edilen ince delikli bir parça ilave ediliyor. Üst kısmında su 
haznesi var haznenin alt bölümünde, bir musluk yardımı ile 
su akıntısı sağlanıyor. Bu iki parça bir kelepçeyle birleştiriliyor 
ve musluk açıldığında karpit üzerine su düşüyor, su ile karpit 
birleşince asetilen gazı oluşuyor ve meme ucundan çıkıyor. Bu 
gaza, bir kıvılcım çakıldığında tutuşarak yanıyor. Bu alev yer al-
tında oldukça önemli bir aydınlatma sağlıyor ve bu aydınlatma 
ile tüm çalışmalar rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor.-

Maden ocağı yörenin en büyük ocaklarından biriydi, Tepebaşı, 
dam, dört girişi var. Giriş ile madenin bulunduğu yer arası yak-
laşık dört km. En üst kotu ile en alt kotu arasında iki yüz metre 
fark var. Her katta yaklaşık on km’ye yakın galeri ve bir o kadar 
da boşluk var. 

O gün her nedense, maden ocağı içerisindeki çalışılan bölge-
leri değil de yıllar önce çalışılmış bölgeleri gezip görmek iste-
dim. Bu isteğim belki, yeni çalışma alanları bulabilmek amacı 
güdüyordu, belki de amacım yanımdaki yeni mühendise biraz 
da hava atmak veya çalışma alanlarımızın ne denli güç şartlar-
da olduğunu göstermekti, bilemiyorum her ikisi de olabilirdi.

Ayağımızda botlar, elimizde karpit lambası, başımızda baret, 
1404 galerisinden içeri yürümeye başladık. Galeri uzundu. Ga-
leri cidarlarının çatlaklarını kontrol ediyor ve demir yolunun 
traverslerinin aşınıp aşınmadığını kontrol ederek ilerliyorduk.

“Bu travers…”. Düşünürken karpit lambasının alevi ile bir si-

gara yaktım. Yeni mühendis olmuş ve Guleman’a tayin olmuş-
tum, aynı yanımdaki delikanlı gibi...

-Efendim ben Hacettepe Üniversitesinden mezunum. Okulu-
muz genelde cevher hazırlama üzerine yoğun eğitim yapıyor. 
Mümkünse bu alanda çalışmak isterim.

“Olmaz kardeşim, bana madenci lazım, doğru ocağa, hadi.” 
dedi müessese müdürü. Yanındaki başmühendise dönüp biraz 
da azarlayarak emir verdi.

Henüz bir gün olmuş oraya geleli, ancak benden başka bir de 
efe var. Başka da mühendis yok. On ocak ve yaklaşık iki bin işçi 
var, bir koşturmaca ki sorma gitsin.

Doğru ocağa emri verilir de, biz kendimizi ocak yönetirken bul-
maz mıyız? Bulduk tabi… Tamam okulda öğrendik, bir takım 
şeyler biliyoruz ama pratikte neler var bilmiyorum, öğreten de 
olmadı.

-Hoş geldiniz beyim. 

Cemil Çavuş karşılamıştı, yanımda Baş Mühendisimiz Mehmet 
Bey’ le birlikte.

“Hoş bulduk baş efendi.”. Mehmet Bey bu şekilde hitap ederdi 
baş çavuşlara, eski madencilerin de bu şekilde hitap ettiklerine 
şahit olmuştum. Bu hitap şekli cezaevlerinde de kullanılıyor. 
Her nedense.

“Arkadaşımız bundan böyle bu ocağın amiridir, kendisine yar-
dımcı olunsun, ocağın her yanını tanıtın.” diye Cemil çavuşa bir 
dizi emir verdi. Dönüp, 

-Akşam görüşürüz raporunuzu bekliyorum. 
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Arabasına atlayarak gitti. 

Gitti ya, gitti. Kaldık mı bir başımıza, yeni mezun olmuş bir mü-
hendis ve yıllarını madenciliğe vermiş bir baş efendi. Hadi ba-
kalım kolay gelsin.

Hoş beş ve yapılan hazırlıkların ardından Cemil çavuş, tarafım-
dan yıllarca unutulmayacak bir malzeme talep etti.

-Beyim traversimiz bitti. Yarın gelmezse, işimiz zor.

Allah, Allah… Travers, travers, travers ne? Hiç duymadım diye 
geçirdim içimden. Ne olabilir diye de düşünmekteyim ki Cemil 
çavuşun bu sözden sonra ne dediğini hiç hatırlamıyorum. Tra-
vers ne, travers ne, travers ne? derken:

-Ağabey, bu rayların altına konulan odunlar arası mesafe sabit 
mi olmalıdır? 

Mesut’un lafıyla irkildim. Bilen, öğrenen ve öğretecek olan bir 
tecrübeli mühendis edasıyla.

-Onların adı travers, odun deme sakın.

-Aralarındaki mesafe de mutlaka sabit olmalı ki demir yolu 
daha sağlıklı çalışabilsin.

Her gün bu yolu yürüyoruz. Her gün onlarca km yol yürüyoruz. 
Yoruluyor insan, bazen bunalıyor, etrafa bakıyorsunuz ama ba-
zen görmüyorsunuz görebileceklerinizi.

“Lokomotif geliyor, kenara çekil!” diye sağ elimle Mesut’u gale-
riye yapıştırdım. Vardiya çavuşu arkasından geliyordu katarın.

-Beyim hoş geldiniz, Aydın kolunda matkap delikte kaldı mat-
kap almaya gidiyorum ambardan.

-Neden? Kardeşim problem ne? Bu matkaplar neden böyle tı-
kanıyor. Çatlakta lağım mı yapıyorsunuz? Dünden beri bu be-
şinci! Gidiyorum bakmaya, çatlaktaysa gerisini sen düşün. 

Belki biraz sertti ama ben böyleydim, bunu tüm çalışanlar bilir-
di. Bu nedenle bahane üretmezlerdi.

Aydın kolu olarak bilinen çalışma alanı, başlangıçta ince bir 
cevher damarının varlığıyla başlamıştı, cevherin takip edilme-
sini ve mutlaka her gün rapor verilmesini baş çavuşa söylemiş-
tim. Her gün de çalışmaları kontrol etmiştim. Yaklaşık elli met-
re ilerleme yapılmıştı ancak cevher damarında herhangi bir 
gelişme olmamıştı, çalışanların şevki yavaş, yavaş kırılıyordu. 
Ama kromit cevherleşmesiydi bu. Aynen tespih tanesi gibi bir 
dizilim yapıyordu. Bu özelliğini birçok kez gözlemlemiştik. Ta-
neler arası mesafe hiçbir zaman bu denli uzun olmamıştı. Ama 
olsundu, devam edilmesi gerektiğini vurguladım baş çavuşa. 
Galeri tam yüz yirmi metre sonra yaklaşık bir metre kalınlık 

yaptı ve ilerleyen her metrede kalınlık arttı. Çalışma alanında 
kalınlık şimdi kırk metre, bu nedenle buraya benim adımı verdi 
çalışanlar, Aydın kolu dediler ve bu şekilde anılmaya başlandı.

Çalışma alanına vardığımızda işçiler sıkışan matkabı çıkarmak 
için mücadele ediyordu, tabanca diye adlandırdıkları mor-
toperfaratörü sağa sola çeviriyor ve matkabı yerinden oy-
natmaya çalışıyorlardı. Çalışma alanında çatlak yoktu. Belli ki 
matkabın uç delikleri tıkanmış ve hava çıkışı engellendiğinden 
partiküller sıkıştırmıştı, yazık çıkması çok zordu, patlatma so-
nucu çıkacaktı ve muhtemelen de bir daha kullanılamayacaktı.

“Delerken şu matkabı ara sıra çıkarın ve deliğin içerisine hava 
üflesin, bunu neden yapmıyorsunuz, yazık değil mi bir matkap 
kaç lira?” dedim, maden ustasına.

-Yaptık beyim ama…

-Yapsaydın, tıkanmazdı Hüseyin, dikkat et canım, bunlara dikkat 
etmeseniz neden size usta diyelim o zaman? Ustalık bu mu?

-Tamam beyim, çıkaracağız meraklanma.

Canım sıkılmıştı, ne bu her gün her gün bir problem, sarfiyatlar 
had safhada diye düşündüm. Akşam git Mehmet beye hesap 
ver; “Oğlum dikkat etmiyor musunuz, ne bu giderlerin hali?” 
vs. vs… Kafam bozuktu.

Girdiğimiz galerinin yaklaşık elli metre daha aşağısında, eski 
zamanlarda üretilmiş olan ve çalışma alanımızın oldukça uza-
ğındaki boşluklarda bulduk kendimizi. Kromit mercekleri üre-
tilmiş, peş peşe boşluklar oluşmuştu.

-Bu boşluklar oda olarak anılır, bak şu gördüklerin de topuk, oda-
ların çökmemesi için bilerek bırakılan cevherli bölgeler.

dedim, Mesut’a. Hem öğretiyor hem de kontrol ediyordum aca-
ba üretimi yapılabilecek bir topuk var mı? Bırakılmış bir damar 
var mı? diye. Çünkü önceki zaman diliminde, oldukça büyük ade-
seler üretildiğinden küçük adeseler üretilmemiş ve terk edilmişti. 
Bazen bunlar teşhis edilebiliyordu, kontrol etmek gerekiyordu.
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Çalışma olmayınca boşluklar zifiri karanlık, nemli ve korkutu-
cuydu. Yürüme alanları yoktu. Terk edildiği için bakım da yapıl-
mamıştı ve dikkatli olmak gerekiyordu.

Bunları düşünürken, tavandan damlayan sular her ikimizin de 
karpit lambası alevini söndürdü. Kaldık mı karanlıkta…

“Olduğun yerde dur!” diye haykırdım Mesut’a. “Sakın kımıldama!”

Ceplerimi karıştırdım, ceketin, pantolonun, yok, yok. Çakmak 
veya kibrit almamıştım. Unutmuştum.

-Çakmağın var mı?

-Yok, ağabey ben sigara içmem. 

Sigarayı ben içiyordum tabii ki, çakmak da bende olmalıydı. 
Zaten sorumlu da bendim. Zaten içmesem de maden ocağına 
girerken mutlaka yanımda bulundurmalıydım.

-Allah kahretsin, ne yapacağız şimdi?

Kaldık mı zifiri karanlığın içerisinde? Ne olacak şimdi? En ufak 
bir ışık huzmesi yok. Oldukça uzağız çalışma alanlarına, bağır-
san kimse duymaz, hay Allah…Düşünüyorum, bizi bulmaları 
için en az iki gün lazım. Nerede olduğumuzu bilmiyorlar. Ara-
maya başlamaları için mutlaka akşam olması lazım. Ocaktan 
geç çıktığımızı da bildiklerinden gece olmadan aramaya bile 
başlamazlar. Sonra hareket edemediğimizden soğuk ortamda 
perişan oluruz…

“Karpit lambasını yakacak kibritimiz yok. Karanlıkta kaldık ama 
sen meraklanma. Bir çare bulacağım” dedim. Mesut’un rahatla-
ması lazımdı, zaten ne olduğu veya olabileceği konusunda da 
bir fikri yoktu. Yanında tecrübeli mühendis vardı her nasılsa. Bir 
çare bulurdu, bulmalıydı.

Bir çare bulamıyordum! acaba çekici taşlara vursam, kıvılcım 
çıksa, bununla karpit lambasını yakabilir miyim? Bir iki çekiç 
vurup denedim de, belli belirsiz kıvılcım çıkıyor cevhere denk 
gelirse ama o da karpit lambasını yakabilecek güçte değil. Ben-
zin olsa patlatmaz cinsten bir kıvılcım, olmaz, ı ıh…

“Nasılsın?” dedim Mesut’a. “İyiyim ağabey” dedi ama sesi tit-
rekti. Ya üşüyor ya da tedirgin oldu diye düşündüm.

-Mesut, sen otur burada ve beni bekle. Her ne olursa olsun sa-
kın hareket etme, bir yere gitmeye çalışma. Ben dışarı çıkmanın 
bir yolunu bulacağım. 

-Tamam ağabey sen bilirsin…

Evet, ben bilirim ama neyi bilirim? Bu durum farklı kardeşim, hava 
atmaya benzemiyor, hayat söz konusu. Hadi benim hayatım bana 
ama yanımda birisi var. O ne olacak? Gel de çık işin içinden.

Yanımdaki çekiç ve karpit lambasını yere bırakıp yüz üstü 
uzandım, yer ıslaktı. Başladım sürünmeye. Ellerim önde taşlar 
elime değince kenara itiyorum yavaşta olsa karanlığın içerisine 
doğru ilerliyorum.

Kafamda çıkış yönünün neresi olduğu var ama etraf zifiri ka-
ranlık, acaba yönüm doğru mu? İlerlerken önüme boşluklar, 
baş yukarılar, kuyular gelebilir. Hiçbirisinde malzeme olmadı-
ğından ne ile karşılaşabildiğini bile bilemezsin. Buna rağmen 
ilerliyorum, henüz hiçbirisine düşmedim.

Bu şekilde yaklaşık bir saate yakın sürünmüşüm. Her tarafım ıslak, 
üşüyorum ama her yanımdan da buhar fışkırdığını hissediyorum. 
Önüme gelebilecek olan boşlukları hissedebilmek için taş atıyo-
rum ve sesini dinliyorum. Aradaki zaman farkından önümde ne 
olduğunu belirlemeye çalışıyorum, bir yandan da düşünüyorum.

“Ulan” diyorum kendi kendime. Şuradan bir taş düşse altında 
kalsak, acılar içinde gideriz. Bazen de “Yok ya bir şey olmaz ev-
vel Allah. Bu badireyi de atlatırız” diyorum. Şu film şeridi olayı 
gerçekten gözümün önünden geçiyor. Yaptıklarımı, yapacak-
larımı, başaramadıklarımı düşünüyorum. “Ölmezsem eğer 
daha neler yapabilirim” diye geçiriyorum aklımdan. Cesaretle-
niyorum, sürünüyorum…

-Tınnnnn…

“Bu ses, bu ses, boru bu, yırttım!” dedim kendi kendime. “Yırt-
tın oğlum, bu basınçlı hava borusu olsa gerek. 1404 ten ocağa 
basınçlı hava dağıtan demir boru.”. 

Durdum. Taş atmaya devam ediyordum, sesi bir daha duymak 
ve emin olmak için. Eğer atıl bir boru olsa ses böyle yankılı çık-
mazdı, bu ses yankılıydı, bunu yeniden duymam gerek. Taş atı-
yorum devamlı sesin geldiği yöne, ama isabet yok.

-Tınnnnn…

Evet, bu ses devamlılığı olan bir boru sistemi, yankı yapıyor, 
evet bu o. Sürünerek sesin geldiği yöne hareket ediyor ve bir 
yandan da taş atıyorum.

Boruyu yakaladım, ıslak soğuk. Boruyu kavradım sarıldım ona 
sanki bir dosta sarılır gibi sarıldım. Bir süre öylece kaldım, so-
ğuktu, üşümüştüm. Heyecandan, ürperdiğimi hissettim.

Yaklaşık 15 cm çapında bir boruydu bu. Flanşlı diye tabir edilen 
tipte… Altışar metrelik borular biri birine flanşlarla bağlanmış 
şekildeydi. Boru sistemi 1404 galerisine yaklaşık olarak yüz 
metrelik, kırk beş derece eğimli bir baş yukarı ile varıyordu. 
Aşağıya olan devamlılığı ise 1300 galerisine gidiyordu ve çoğu 
gömülüydü. Aşağı gitmek imkansızdı, yukarı çıkılacaktı. Ancak 
ne ile karşılaşılacağı ve hatta baş yukarının, kim bilir belki de 
göçük yapan başyukarının kapalı olabileceği de aklıma geliyor-
du. Ama başka çare yoktu.
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Artık bir kılavuzum vardı. Boru!

Boru beni özgürlüğüme kavuşturacaktı, aileme kavuşturacaktı, 
bekli de onurumu kurtaracaktı… Her yer hala karanlık ve ıslaktı.

Elimle borunun varlığını hissederek tırmanmaya başladım. 
Başyukarı oldukça dik ve yer altı sularının sanki yağmur gibi ak-
tığı bir ortamdaydı, sırılsıklam olmuştum. Yoğun bir tabii hava 
akımının da varlığı, soğuğu iki katına çıkarıyordu ama yukarı 
tırmandıkça güç sarf ediyor ve vücut ısım artıyordu. Tabi ki he-
yecanım da öyle.

Boru paslanmıştı, paslar suyun varlığıyla adeta yağ gibi sarmış-
tı boruyu. Tutmak, destek almanın olanağı yoktu, her an kaya-
bilirdim. Ama başyukarının dar olması, duvarlardan daha fazla 
destek almamı kolaylaştırıyordu.

Bir saat oldu, belki de bana bir yıl gibi gelmişti, tırmanıyordum. 
Yavaş ve dikkatlice, tahminen başyukarının ortalarına gelmiştim.

-Baş yukarı, yer altı madenciliğinin önemli aktivitelerinden bi-
ridir, bazı kesimlerce fere diye de adlandırılabilir, ama biz Gu-
leman bölgesinde baş yukarı tabiri kullanıyoruz, daha Türkçe 
ve daha anlamlı. Yer altında üst üste açılmış iki galerinin alt 
galeriden başlamak üzere, eğimli olarak açılan tali galeriler 
olarak adlandırılır. Patlatılan malzemenin, daha kolay boşaltıl-
ması için genellikle kırk derecenin üzerinde eğimlerle açılmaya 
çalışılır, malzeme ve insan nakli için kullanılır-

Ayaklarımı baş yukarının cidarlarına sıkıca bastırıyor ve ellerimle 
önüme gelebilecek olan engelleri kontrol etmeye çalışıyordum. 
Karanlıkta sağa sola sallıyorum ellerimi, bir şeylere değer mi? 
diye, Keşke, elimde bir uzun tahta parçası veya buna benzer bir 
şey olsaydı, diye düşündüm. Hiç değilse daha uzun bir mesafeyi 
kontrol edebilirdim. Ama yoktu ve böyle devam edilecekti…

Elim bir taşa çarptı, durdum. Ayaklarımın bastığı yeri sağlama 
aldım ve taşı yerinden oynatmak istedim. Taş yerinden oynadı, 
aşağıya doğru yuvarlandı sesi dinledim.

-Ahhhh…

Ben sesi dinlerken, arkadan yuvarlanan diğer bir taş dizime 
vurdu, yuvarlandı. Acıyordu ama ayağımı oynatabiliyordum. 
Önemli bir şey yoktur diye düşündüm. Taşları bir, bir yuvarla-
maya başladım. Boruya vuruyorlar ve kıvılcımlar çıkarıyorlardı. 
Ah keşke bu kıvılcımlarla lambayı yakabilseydim.

Taşları temizledim ve tırmanmaya devam ettim. Bacağımda 
ılık bir akıntı hissediyordum. Her yer ıslaktı ama bu ılık durum, 
sanırım yuvarlanan taş bacağımı kanatmıştı. Tüm giysilerim 
ıslaktı, kontrol edebilme isteğim bile yoktu. “Her nasılsa bana 
çok zararı yoktu bu ılık akıntının” diye düşündüm. Bir an önce 
dışarı çıkmalıydım… Tırmandım… Tırmandım…

Kılavuzum boru, tırmanıyordum. Hava akımı kuvvetlenmeye 
başladı. 1404 galerisine yaklaşmıştım, üşüyordum hala, ıslak-
tım ve çok yorgundum.

Biraz oturup dinlenmek istiyordum. İhtiyacım da vardı ama ne-
reye ve nasıl? Sular hala damlamaya devam ediyor her yerde.

Hava akımı şiddetleniyordu, ellerimi sallamaya devam ediyo-
rum, boruyu bırakmamaya da özen göstererek...

Baş yukarının en üst kısmına tırmanmayı başarmıştım. Artık 
düz galeriye geldiğimi hissettim. Yaklaşık otuz metre sonra 
ana galerideyim diye aklımdan geçiriyor ve giderek heyecanım 
artıyordu. Şu an içinde bulunduğum galeri 1404 galerisinin bir 
kolu, atıl bir kol, kullanılmıyor. O nedenle dikkatli olmakta yarar 
var. Sürünüyorum hala, kılavuzum boru…

Nihayet, ana nakliye galerisi 1404… İşte demir yolunu ellerim-
le buldum. Traversler, Traversler. Traversleri bulacağıma bu 
kadar sevineceğimi ummamıştım.

Bu kez kılavuzum demir yolu oldu. Ayağımla yokluyor, hisse-
derek ilerliyordum, galeri bu kesimde yaklaşık iki bin metre 
kadardı. Zaman zaman sendeliyor, düşe kalka ilerliyorum, bir 
yandan da lokomotifin erken gelmesini umarak…

Rayların titreşiminden lokomotifin geldiğini hissettim. Kendi-
mi, galeri cidarına yapıştırıp beklemeye başladım. Girişin sağ 
tarafında, drenaj kanalının olduğu bölgede, galeri diğer yöne 
nazaran biraz daha geniştir, yani demir yolu sola yanaşıktır, 
yürüme yolu sağ taraftadır. Bu nedenle burada rahatlıkla loko-
motifin geçişini bekleyebilirim. Lokomotif, homurtuyla yaklaşı-
yordu. Işığı göründü, kurtulmuştum… 

Lokomotif yaklaşıyordu, ışık huzmesi oldukça yoğundu, göz-
lerim kamaşıyordu. Hiçbir şey göremiyordum, sanki güneşe 
bakıyordum. Lokomotif sürücüsü beni fark etmişti ve durdu.

-Beyim, ne bu hal?

Zülküf, şaşkınlıkla bağırıyordu, lokomotifin gürültüsü bir yan-
dan ne dediğini belli belirsiz anlamıştım.

 - Sorma, Zülküf, sorma. Bana bir lamba verin ve acele gidip baş 
çavuşu bulun derhal gelsin.

Anlamışlardı bir problem olduğunu. Lambayı aldım, lokomotif 
hızla uzaklaşmaya başladı.

Aradan yaklaşık iki, iki buçuk saat zaman geçmişti. Acaba, Me-
sut ne haldeydi?

Üşümem, ürpertilerim geçmişti sanki. Artık sadece Mesut’u 
düşünüyordum. “İnşallah başına bir şey gelmemiştir.” dedim.
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Bana emanetti, bu kez korku sarmıştı içimi. Başına bir şey gelir-
se kendimi affedemem diye düşünüyordum. Bu tür duygular, 
düşünceler, teoriler ve kurgularla geçen zamanın her anı bana 
ıstırap gibi geliyordu. Tükenmiştim iyice. Bu kadar karamsar 
olmamıştım hiçbir zaman. Kötü düşüncelerle doluydum. Kor-
kuyordum açıkçası, titriyordum, çömeldim olduğum yere, tit-
remem üşümekten değildi besbelli. Korkudan…

Bu günün sonunda, acaba nasıl bakacaktım insanların yüzüne, 
nasıl anlatacaktım olanları, ne diyecektim, bahane üretecek miy-
dim? “Şöyleydi de. Böyleydi de.” diye geveleyecek miydim? “Ne 
işin vardı kardeşim orada.” diyecekler miydi? “Hadi gidiyorsun, 
yanına birisini de al.” demezler miydi? “Yok kardeşim, yooook. 
Önce emniyet.” diyen de olabilirdi. “Tedbir almalıydın, yedek 
çakmağın olmalıydı, genç mühendisi götürmemeliydin, bekle-
seydin ya onunla.” diyenlerde olabilirdi. Bunlara karşı hangi tür 
bahanelerle cevap verebilecektim? Belki de birisi ”Yaşamak şa-
kaya gelmez… Ciddiyetle yaşayacaksın” diyecekti bana.

Bunların hepsi olabilirdi, olursa da verecek cevabım yoktu. Bel-
ki de şu an düşünemiyordum, belki de tartışacaktım, altta kalır 
mıydım? Bilemiyorum…

Gürültüler duydum. “Geçmiş olsun beyim, hayırdır” dedi Cemil 
Çavuş.

Büzülmüştüm ve titriyordum, belli ki yüzüm bembeyazdı. “Gi-
delim” dedim. “Hadi çabuk.”

Cemil çavuş, bir şey sormadı. Önde ben, arkada Cemil Çavuş 
ve ekibi… Tecrübeliydi, kötü bir şey olduğunun farkındaydı ve 
beni takip ediyordu koşar adımla gidiyorduk.

“Bir buçuk saatte tırmandığım baş yukarıyı, ne çabuk indik” 
diye geçirdim içimden, hayret.

Ya o sürünerek geldiğim yerler? Buralardan nasıl geçmişim, 
nasıl düşmemişim boşluklara. Uçarcasına gidiyordum, sanki o 
yorgun adam ben değildim.

-Yavaş, beyim. Takılıp düşeceğiz.

-Koş Cemil Çavuş koş!

Hiçbir şey anlatmıyordum, hiçbir şey. Onların da oldukça me-
raklandığını hissediyordum ama anlatacak ne gücüm vardı ne 
de isteğim. Yürüyorduk, koşuyorduk…

“Mesut, Mesut” diye bağırmışım belli belirsiz.

Aynen bıraktığım yerde, büyük bir cevher kayasının üzerin-
de oturmuştu, titriyordu, ışığı görünce yüzü gülümseme ile 
doldu.

O gülümsemeyi unutamam! Hayattı bu, yaşamaktı, sevgiydi, 
özlemdi, her şeydi…

Kemal Aydın Çelik Biyografisi
1956 doğumlu Kemal Aydın Çelik, 1980 Yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980-
1981 yıılları arasında Dedeman Madencilik Yeşilova-Burdur krom işletmesinde mühendis olarak çalıştı. 1981-1989 yılları ara-
sında Devlet kurumu olan Etibank’a ait Elazığ Şark Kromları İşletmesi Müessesesinde maden mühendisi, şef mühendis ve baş 
mühendis olarak yer altı maden ocaklarında, üretim, arama ve hazırlık çalışmalarında bulunarak açık işletme faaliyetlerini ve 
yer altı işletme faaliyetlerini planlayıp yönetti. 1989-1992 yılları arasında Etibank Üçköprü (Fethiye-Göcek) Maden İşletmesi 
Müessesesinde müessese müdürü olarak görev yaparak, yer altı ve yer üstü krom ocakları, konsantratör tesisi, jig tesisi çalış-
tırmalarını planlayıp yönetti. 1992 yılında, Etibank Küre Bakırlı Pirit İşletmesi Müessesesine müessese müdürü olarak atanan 
Çelik, yer altı madencilik projesini oluşturdu. Ayrıca flotasyon tesisinin verimlilik projesini hazırladı ve uygulattı. Konsantre 
bakır tenörünü artırma projelerini yürüttü ve konsantrenin %22’ye ulaşmasını sağladı. Bu nedenle Etibank Yönetim Kurulu 
kararı ile ödüllendirildi. 1997 Yılında Ankara Etibank Genel Müdürlüğü’ne Baş Uzman olarak atandı. 

1997 Yılı Ortalarında Etibank Şark Kromları-Ferrokrom İşletmesi Müessesesine müessese müdürü olan Çelik müessesede 
tüm yer altı maden ocaklarını üretime soktu. Müessese tarihindeki en yüksek üretimi gerçekleştirerek ferrokrom üretiminde 
100.000 ton sınırını ilk kez aştı. 1998 yılında müessesenin genel müdürlük statüsü kazanması ile Genel Müdür olarak atandı ve 
2000 yılına kadar genel müdür olarak çalışma yaptı. 

2000-2002 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli madenlerde planlama ve dizayn çalışmaları yürüttü. Çanakkale Madencilik 
Tesislerinde Çinko-Kurşun üretimi ve planlaması yaptı, işletme ve fizibilite raporları hazırladı. 2003 Yılında STFA Küre yer altı 
maden ocağında proje müdürü olarak görev yaptı. Yeraltı maden ocağının kaçamak planlamasını hazırlayıp uyguladı. Üre-
tim metotlarının fiili olarak uygulamasını denetleyip yürüttü. Bu proje daha önce Etibank’ta iken tarafından yapılmıştı.2003 
Yılında İzmir Bayındır ilçesinde çinko-kurşun flotasyon tesisinin projelendirilmesi, inşası ve çalıştırılması tarafından yapılmış, 
üretim hedefleri tutturularak sahiplerine teslim edilmiştir. 2003-2010 Yılları arasında özel bir şirkette, Afganistan Kabu’de as-
falt yol çalışmalarını yürüttü. Sıcak asfalt sathi kaplama, kırma-eleme tesisi dizaynı taş ocağı işletmesi, asfalt plant işletmesi, 
mekanik plant işletmesi ve sıcak asfalt serimi konusunda her türlü çalışmayı planlayıp yönetti.
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Ahmet Deniz Baş: Uzun yıllar-
dır Meksika’da görev yapyor-
sunuz. Akademik/Çalışma ha-
yatınızı kısaca özetler misiniz?

Fabiola Nava-Alonso: Michoacan Üniversitesinde Kimya Mü-
hendisliği’nden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede 
1989 yılında Metalürji alanında yüksek lisansımı tamamladım. 
Ardından Mexico City ve Chihuahua şehirlerinde bir yıl boyun-
ca alüminyum endüstrisinde çalıştıktan sonra, özellikle değer-
li metallerin ekstraktif metalürjisi üzerine metalürji alanında 
doktora yapmak üzere Laval Üniversitesi’ne geldim. Quebec’te 
1990-1995 yılları arasında geçirdiğim beş yıl benim için oldukça 
önemliydi. Yüksek kalitede bilimsel araştırmanın nasıl yapıldı-
ğını öğrenmenin ötesinde, halen daha iletişimde olduğum de-
ğerli birçok insanla tanışma fırsatı buldum.

Doktoramı bitirdikten sonra, Meksika’da bilimsel araştırma ve 
yüksek eğitimde lider kurumlardan CINVESTAV (Center for Re-
search and Advanced Studies) araştırma enstitüsünde göreve 
başladım. Çalıştığım kampüs Saltillo, Coahuila şehrindedir ve 
metalürji, seramik, robot ve enerji ve doğal kaynaklar konula-
rında çalışmaktadır. Metalürji bölümü 15 araştırmacıdan oluş

maktadır ve 4’ü ekstratif metalürji alanında çalışmaktadır. 1995 
yılından bu yana (20 yıl olmuş) altın ve gümüş kazanımı ve Mek-
sika endüstrisi için çevresel kontrol konularında çalışmaktayım. 
Bu endüstriyel ve temel araştırma projeleri, aynı zamanda ens-
titümüzdeki lisansüstü öğrencileri içinde birer çalışma alanları 
oluşturmaktadır. Aslen, refrakter cevherlerden değerli metal-
lerin kazanımı, siyanürün kontrolü ve geri kazanımı, ekstraktif 
metalürji endüstrisinde ozon kullanımı ve bu endüstrinin çev-
resel kontrolü konularında çalışmaktayım.

Madencilik alanında önemli ülkelerden olan Meksika’da araş-
tırmacılar için, kompleks cevherlerin değerlendirilmesindeki 
zorlukların çözümü ve çevresel uygulamaların kontrolü gibi 
konular oldukça ilgi görmektedir.

Meksika’da Madencilik 
ve Metal Kazanımı

söyleşi

Laval Üniversitesi Maden-Metalürji Mühendisliği Bölümünde doktorasını 
sürdürmekte olan Maden Yüksek Mühendisi Ahmet Deniz Baş, madencilik ve 
cevher hazırlama konusunda önemli bir yere sahip Meksika’da görev yapan 

bir akademisyen/araştırmacı ile dergimizde yayınlanmak üzere kısa bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Özellikle madencilik ve metal kazanımı alanlarında yurt dışında lisans 

ve lisansüstü eğitimi almak isteyenlere faydalı olacağına inandığımız söyleşilerin 
sonuncusu Meksika Center for Research and Advanced Studies (CINVESTAV)’de 

Araştırmacı olarak görev yapan Metalurjist Dr. Fabiola Nava-Alonso ile oldu.

Araştırma ve İleri Çalışmalar Merkezi (CINVESTAV), Saltillo, Mexico

Santa María Regla, Hidalgo, Meksika’da bazaltik prizmalar

Ahmet Deniz Baş
Laval Üniversitesi (Kanada) 

Maden-Metalurji Mühendisliği Bölümü 
ahmet-deniz.bas.1@ulaval.ca
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Meksika ve dünyadaki madencilik, cevher hazırlama ve meta-
lürji alanlarında neler söylemek istersiniz? 

Meksika dünyanın en büyük gümüş üreticisi konumundadır. 
Ayrıca altın, florit (neceftaşı), bizmut, selestin, sodyum sülfat, 
volastonit, kurşun, molibden, diatomit, kadmiyum, grafit, barit, 
tuz, alçı taşı, manganez ve çinko madenleri alanlarında dünya-
nın en büyük 10 üreticisinden biridir1. Metal fiyatları ve Meksika 
yasalarındaki değişiklikler Meksika’da işletilen bir madene ya-
bancı şirketlerin sahip olmasına olanak tanımaktadır ve bu da 
uluslararası yatırımların artmasına yol açmaktadır. Kanada mer-
kezli şirketler, madenciliğin evrensel boyutta büyümesini sağ-
layan firmalardır. 1990 yılında Kanada merkezli firmalar Meksi-
ka’da madencilik yatırımlarında %12’lik bir paya sahip iken, bu 
oran 2000 yılında %33’e yükseldi ve düzenli oranda artış devam 
etmektedir2. Bu gelişmeler, madencilik endüstrisini Meksika’da 
petrol endüstrisinden sonra en büyük ikinci endüstri yapmıştır. 
Meksika’nın, daha kompleks ve düşük tenörlü cevherlerin de-
ğerlendirilmesindeki zorluklara karşı bu konularda deneyimli 
insan kaynağına sahip olması gerekmektedir.

Özellikle metal kazanımı konularında Meksika`da lisansüstü 
eğitim almak isteyen veya mühendis olarak çalışmak isteyen 
arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir?

Metal kazanımı ve diğer alanlardaki lisansüstü öğrencileri el-
lerinden geldiği kadarıyla fazla öğrenmelidirler. Kendi çalışma 
alanlarının ötesinde, özellikle İngilizceyi ve mühendislik yazı-
lımlarını (termodinamik, istatistik vb) iyi bilmelidirler ve özel-
likle internet aracılığı ile bilimsel gelişmeleri yakından takip 
etmelidirler. Beraber çalışmak için bir lisansüstü öğrenci seçer-
ken, diplomadan önce öğrenmeyi amaçlayan, sürpriz sonuçlar 
karşısında endişelenmeyen ve bir deneyi anlayıncaya kadar 
tekrar etmekten korkmayan biriyle çalışmayı tercih ederim.

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

Açıkçası Meksika için en önemli konular olarak, birçok maden 
şirketinde kullanılan eski teknolojilerin iyileştirilmesi, cevher 
yataklarının giderek azalması ve su kıtlığıdır diyebilirim. Dün-
ya genelinde ise metal fiyatlarındaki dalgalanmalar, rekabetçi 
enerji kaynaklarının aranması ve deneyimli insan kaynağının 
yetiştirilmesi önemli konular olacaktır diye düşünüyorum.

Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

Evet. Sabbatical dönemimde (ücretli araştırma izni dönemi), 
bir süre önce Laval Üniversitesi’ne geldim ve çalışma ofisini bo-
şaltan Profesör Fathi Habashi ile karşılaştım. Cömert bir şekilde 
arşivinden önemli bir kısmını CINVESTAV araştırma merkezine 
bağışladı. Bu jestinden dolayı kendisine müteşekkiriz. 

Dr. Fabiola Nava-Alonso.

Profesör Fathi Habashi’nin CINVESTAV Meksika’ya bağışladığı arşivinden bir görünüm

Kaynaklar

1- KPMG, 2013; www.kpmg.com/Ca/en/industry/Mining/Documents/Mexico-revised.pdf

2- Today’s mining in Mexico. First Majestic, 2014.

www.firstmajestic.com/s/TodaysMining.asp

http://goo.gl/ut9Bxh
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Ernst&Young şirketinin 2014 
yılında yayınladığı ve 2014-
2015 yıllarında uluslararası 
ölçekte madencilik ve metal 

sektörünün karşı karşıya kalacağı 10 temel riskin detaylı olarak 
ele alındığı raporda1, ekonomik büyüme ve yüksek kazancı ön 
plana alan ve öncelikli olarak teknik riskleri görme ve bunlara 
çözüm bulma eğiliminde olan geleneksel madencilik faaliyetle-
rinin, son 7 yıl göz önüne alındığında, büyük sorunlarla karşı kar-
şıya kaldığı ve bu durumun 2015 yılı dahilinde ve sonrasında da 
devam edebileceği açık ve sade bir anlatımla özetlenmektedir.

Raporda madencilik sektörünün güncel ve halen geçerli olan10 
temel yüksek riskle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir:

•Verimlilik Artışı (1)
•Sermaye Sorunu-Tahsis ve Erişim (2)
• İşletme için Sosyal Lisans (3)
• Kaynak Milliyetçiliği (4)
• Sermaye Projeleri (5)
• Fiyat ve Döviz Dalgalanması (6)
• Altyapı Erişimi (7)
• Faydaların Paylaşımı (8)
• Yetenek İhtiyaçlarını Dengelemek (9)
• Su ve Enerji Kaynaklarına Erişim (10)

Geçen 7 yıl içerisinde yayınlanan raporlardaki veriler karşılaştı-
rıldığında, uluslararası ölçekte işletme için sosyal lisansın yani 
toplumsal onayın ve kaynak milliyetçiliğinin yani ülkelerin öz 
kaynaklarını dış yatırımlara karşı koruma içgüdüsünün güçle-

nerek madencilik sektörü açısından yüksek risk barındırmaya 
devam ettiği görülmektedir2. 

Madencilik sektörünün önündeki en büyük sorunların ba-
şında, sermaye merkezli kaynak yaratma, kazanç dengesini 
sağlama, sürdürülebilir verimliliği sağlama ve vasıflı eleman 
açığını kapama gibi daha çok ekonomik sürdürülebilirliği doğ-
rudan etkileyen temel riskler gelmektedir. Bunların yanında ve 
doğrudan ekonomik sürdürülebilirliği riske sokan çevresel ve 
sosyal unsurların gitgide daha da belirginleşerek madencilik 
şirketlerini ve şirketlerin faaliyetlerini olumsuz anlamda etkile-
dikleri söylenebilir.

Geleneksel madencilik yaklaşımının ekonomik ve teknik riskle-
ri doğal olarak öncelikli sorunlar olarak ele alan; sosyal ve çev-
resel riskleri çözülmesi gereken ikincil veyahut teknik mesele-
ler olarak görme eğiliminde olan mevcut yapısının değişmesi 
gerektiğini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.

Gerek sosyal lisans ya da sosyal onay olgusunun gerekse de 
kaynak milliyetçiliğinin uluslararası ölçekte gündemi meşgul 
etmesinin temelinde toplumların ve hükümetlerin ulusal, kül-
türel, çevresel ve politik çerçevede madenciliğe dayalı geçmiş 
negatif deneyimleri yeniden ve daha detaylı değerlendirmesi 
yatmaktadır. Özellikle, geçmişte fazlasıyla ve günümüzde de 
zaman zaman ortaya çıkan madencilik faaliyetlerinin neden 
olduğu büyük çaplı iş kazalarının, çevre problemlerinin veya-
hut geri planda bırakılan toplumsal iletişim ve yarar ilişkisinin 
bu duruma doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ne yazık ki, ma-
den şirketlerinin birçoğu süreç içerisinde değişen uluslararası 

Geleneksel Madencilikten 
Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru

kurumsal sosyal sorumluluk

1.  E&Y, Business Risk Facing Mining and Metals, 2014 http://www.ey.com/Publication/

vwLUAssets/EY-Business-risks-facing-mining-and-metals-2014%E2%80%932015/$FILE/

EY-Business-risks-facing-mining-and-metals-2014%E2%80%932015.pdf

2.  Örneğin, Ernst&Young’un 2008 tarihli raporunda yer verilen yüksek risk sıralamasında 4. 

sırada olan “İşletme için Sosyal Lisans” olgusunun 2014 ve 2015 yıllarında 3. sıraya yükseldiği; 

8. sırada olan “Kaynak Milliyetçiliği”nin 4. sıraya yerleştiği görülmektedir (E&Y 2014: 2).

Dr. Alper SEZENER
Öksüt Madencilik

alper.sezener@centerragold.com

Balya Kurşun-Çinko Madeni (2013) 
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toplumsal sonuçlar üzerine odaklanarak sürdürülebilir kalkın-
maya katkıda bulunabileceği genel olarak ön görülmektedir. 
Madencilik sektörü açısından konuya bakıldığında, söz konusu 
bu üç önemli temel olgunun sürdürülebilir bir madencilik ça-
lışması için gerekli ve önemli alanlar olarak yeterince hesaba 
katılmadığı da sıkça vurgulanmaktadır. Özellikle, iş emniyeti 
ve kaynak verimliliği konularının madencilik sektörü açısından 
diğer sektörlere nazaran daha tartışmalı bir görünüm arz ettiği 
ifade edilmektedir.

İş emniyeti ekonomik, çevresel ve toplumsal sonuçları olan ve 
sürdürülebilirliği doğrudan etkileyebilen önemli bir eleman-
dır. Madencilik açısından iş güvenliğinin tartışmasız önceliği 
olduğu ya da olması gerektiği geçmiş ve mevcut olumsuz de-
neyimlerle sabittir. Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde 
madencilik ile ilgili her kaza olayında medya ve benzeri iletişim 
kanalları yoluyla yaratılan aşırı tepkinin hemen hemen diğer 
tüm sektörlerde yaşanan benzeri kazaların kamuoyunda yarat-
tığı toplam etkiyi aştığı söylenebilir. Maden kazalarının kamuo-
yunda yarattığı olumsuz etkinin siyasi bir tepki malzemesi hali-
ne kolaylıkla getirilebildiğini de söylemek mümkündür. Birçok 
örnekte görüldüğü gibi, iş kazalarının hemen ertesinde maden 
emniyetinin yetersizliği nedeniyle işletmelerin kısa ya da uzun 
dönemli kapatılabildiği de bilinen bir gerçektir. Buna karşın 
sürdürülebilir madenciliğin önemli bir parçası olan iş emniyeti 
ile ilgili gerek şirketler gerekse de hükümetler, hedeflenen ba-
şarılı seviyelere ulaşmakta yetersiz kalmaktadırlar.

konjonktüre, yeni sosyal, çevresel ve politik eğilimlere adapte 
olmakta geç kalmışlar ya da zorlanmışlardır.

Uluslararası ya da ulusal ölçekte bugün madenciliğin sıkça 
tartıştığı temel konuların başında ekonomik kalkınma mode-
line dayalı geleneksel madencilikten sürdürülebilir kalkınma 
modeline dayalı sürdürülebilir madenciliğe geçiş gelmektedir. 
Uluslararası finans kuruluşları ve uluslararası sektör organizas-
yonlarının bu süreçte bir model oluşturulması açısından orta-
ya koydukları standartlar, ölçütler, politikalar ve planlar rehber 
olmaları açısından önemli olmakla birlikte, artık günümüzde 
bunların belirli durumlar karşısında uyulması gereken zorunlu-
luklar olarak görülmelerinin dışında şirketler ve sektör aktörleri 
açısından içselleştirilmeleri gerektiği de bir gerçektir3. 

Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerin bir sonucu olarak 
geleneksel madencilikten sürdürülebilir madenciliğe geçişin 
bir tercih değil de bir gereklilik ya da tavır olması gerektiği 
bugün birçok kurum, kuruluş, akademisyen ve uzman tara-
fından dile getirilmektedir. 

Mevcut bilimsel araştırmalar ve yazılı eserler göz önüne alın-
dığında sanayi sektörünün başarılı ekonomik, çevresel ve 

3.  Bu standartlardan birkaçına örnek vermek gerekirse: Uluslararası Finans Kurumu (IFC) - 

Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Perfons Standartları; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD) - Çevresel ve Sosyal Politikası ve Performans Gereklilikleri; Ekvator Prensipleri; 

Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi (ICMM) - Sürdürülebilirlik İlkeleri vb.
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Bir diğer önemli sürdürülebilirlik parametresinin kaynak ve-
rimliliği olduğunu görülmektedir. Kaynak verimliliği olgusu-
nun sadece makro seviyeden ve ekonomik açıdan değerlendi-
rilmesinin eksik bir yaklaşım olduğu artık bilinen bir gerçektir. 
Kaynak verimliliğinin madencilik açısından doğrudan çevresel 
ve toplumsal anlamda çıktılarının olduğunun anlaşılması ve 
sürdürülebilir kalkınma bağlamında doğrudan katkılarının 
azımsanmaması gerekmektedir. Diğer sektörlerden madenci-
liği temel olgulardan biri kaynak verimliliğinin sürdürülebilir 
faydaya dönüşerek toplum üzerinde doğrudan ya da dolaylı 
olarak yarattığı etkidir. 

Bu çerçevede, iş sağlığı, çevre, ekonomi, kaynak verimliliği ve top-
lum bir maden işletmesinin ya da bu işletmelerin yöneticilerinin 
göz önüne alması gereken ve sektör aktörleri tarafından sistemli 
olarak üzerine düşünülmesi gereken beş temel unsurdur. 

Emniyet
Hem etik ve hem de ticari nedenlerle, bir maden işletmesi 
mutlak surette iş güvenliğini bir öncelik olarak hedeflemelidir. 
Güvenli bir maden işletmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından 
yönetici ve çalışanların olumlu tutum ve davranışlarını pekişti-
rirken doğru iş için doğru ekipman kullanımını, sürekli eğitim 
ve öğretimi, düzenli raporlama ve denetim mekanizmalarını, 
risk yönetimi yaklaşımını, toplum sağlığı ve güvenliğini mer-
keze alır ve ayrıca kamuoyuna açık taahhütler yoluyla oluştu-
rulan politika, plan ve prosedürler dahilinde faaliyet gösterir. 

Ekonomi
Madencilik faaliyeti kazanç sağlayamadığı sürece, sürdürülebi-
lir olamaz. Doğal olarak, maden şirketleri için amaç elde edile-
cek geliri maksimize ederken maliyetleri minimumda tutarak 
mümkün olduğunca uzun süreli kâr elde etmektir. Maden şir-
ketlerinin ekonomik gücü aynı zamanda kendileri ile doğrudan 
ya da dolaylı olarak bağı olan hissedarlar, çalışanlar, yöre halkı 
ve devlet dahil olmak üzere tüm paydaşlara olumlu etki eder. 

Kaynak Verimliliği
Maden şirketleri kaynaklarını doğru ve etkin şekilde kullana-
rak verimli olmak zorundadır. Madencilik faaliyetleri dahilin-
de jeologlar, maden mühendisleri, ve metalürji mühendisleri 
kaynağın tespiti, optimize edilmesi ve üretilmesi için işbirliği 
yaparlar. Maden şirketleri, kapasitesi belirli ve sınırlı bir kayna-

ğın en uygun teknolojiyle ve mümkün olan en düşük maliyet-
le yüzeye çıkarılıp işlenmesini hedefler. Kaynak verimliliğinin 
yüksek düzeyde hedeflenmesi, ortaya çıkarılacak değerin ve 
elde edilecek kazancın paylaşılmasına da doğrudan etki eder.

Çevre
Çevresel sorunların yol açtığı risklerin başında maden faaliyet-
lerinin yasal çerçevede durdurulması gelmektedir. Bu durum, 
doğrudan mevcut sermayenin zarara uğraması anlamına gelir. 
Ayrıca, toplumsal karşı çıkışlar ve protestolar yoluyla şirketlerin 
maddi kaybına neden olacak sonuçlar ortaya çıkabilir. Çevre 
yönetim sistemleri ve doğru çevresel koruma planlarının uy-
gulanması maden şirketleri ile hükümetler ve toplum arasın-
daki güven ilişkisinin kurulması açısından önemlidir. Yapılan 
araştırmalar açıkça göstermektedir ki, çevresel yönetim sis-
temlerinin geliştirilmesi ve gerekli yüksek standartların sağlan-
ması için yapılan yatırımlar; herhangi bir faaliyet durması ya da 
iptali ile ortaya çıkan maliyetlerin çok altında kalmaktadır.

Toplum
Yukarıda belirtilmeye çalışıldığı gibi, maden şirketlerinin yasal 
ruhsat ve lisansları elde etmesi zorunludur fakat yalnız başına 
yasal onaylar mevcut faaliyetlerin tek başına garanti altına 
alınmasını tamamen sağlamaz. Maden şirketleri, madencilik 
faaliyetleri yürüttükleri bölgelerde yöre sakinleriyle, bölgesel 
ve ulusal ölçekte doğrudan ya da dolaylı paydaşları ile şeffaf 
bir iletişim içerisinde olmalıdırlar. Sosyal onay eksikliği ya da 
paydaşlarla yaşanan huzursuzlukların yasal ve politik sorun-
lara yol açtığı ve ekonomik kayıplara neden olacak sorunları 
derinleştirdiği söylenebilir. Yerel faydaları ve paydaş ilişkileri-
ni hesaba katan maden şirketlerinin başarılı oldukları ve yasal 
haklarını da uzun süre koruyabildikleri görülmektedir.

Gürcistan-Shuakhevi Hidroelektrik Santrali Projesi
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Sektörlerdeki rekabet ve ih-
tiyaçlar bilim ve teknolojide 
ilerleme için temel sebepler-
den kabul edilir. Bugün birçok 

sektör çalışanı son teknoloji makinelerden, kameralardan, sen-
sörlerden, insanlardan ve burada sayamadığım bilimum diğer 
araçlardan gelen veriler tarafından kuşatılmıştır. Bu durumun 
farkında olan Kuzey Amerika’daki araştırmacılar insanların daha 
kaliteli kararlar alabilmesi amacıyla ilk bilgisayar destekli karar 
destek sistemini üretim planlamasında yakın geçmişte kullandı. 
Karar destek sistemleri bilgisayara dayalı, modelleri ve yapısal 
olmayan verisel işlemleri bir araya getirerek bir kullanıcı ara 
yüzüyle kapsamlı bir biçimde bilgileri kullanıcıların hizmetine 
sunan sistem olarak tanımlanmaktadır. Daha basit bir ifadeyle 
kullanıcıların karar vermelerini kolaylaştıran; bilgisayar tabanlı 
sistemlerdir. Bu sistemler genellikle verileri ve algoritmalari kul-
lanarak daha etkin kararlar verilmesini sağlamaktadırlar.

Yaygın bir biçimde madencilikte karar destek sistemleri uy-
gulamaları, operasyonda kritik kararlar veren personellerin 
bir araya gelmesiyle yapılmaktadır. Bunun sonucunda karar 
veren personeller sistem tarafından üretilen verileri inceleyip, 
bu bilgileri etkin bir şekilde değerlendirerek daha etkin ope-
rasyonel kararlar almayı hedeflenmektedir. Bununla birlikte 
değişik birimlerin kontrol operatörlerinin ve sistemlerin aynı 
yere taşınması sonucunda sistemler entegre edilmez, yalnızca 
merkezileşir. Entegrasyon ve merkezileştirme birbirinden çok 
farklı iki terimdir. Entegrasyonu sağlanmış olan bir sistemde 
değişik modüller birbirini tanır ve karar verirken entegrasyonu 
sağlanmış bütün sistemleri göz önünde bulundurur. Örneğin 
bir bakır madeninde sondaj makinesinden aldığı verileri kul-
lanarak patlatma dizaynını bir algoritma yapar ve buna göre 
deliklerde kullanılacak optimum patlayıcı madde miktarını ve 
delikler arası gecikmeyi tavsiye edebilir. Ancak merkezileşti-
rilmiş bir sistemde prosesler kendi başlarına sonuçları üretir 
ancak bu sonuçların diğer proseslere olan etkisini algılayamaz.

Geçtiğimiz on yıl, filo yönetim ve ekipman yönlendirme tek-
nolojilerinin, otomasyona ve uzaktan kumandaya önemli ya-
tırımlar yaptığı ve sonuçlar aldığı yıllar olmuştur. Farklı bile-
şenlerden veriler bilgisayar ağına aktarılmakta ve ekipmanlara 
yüklenen sistemlerle en emniyetli ve doğru kararlar verilebil-
mektedir. Bunun yanı sıra karar destek merkezi operatörleri 
de sistemi gözlemekte ve gerektiğinde müdahalede bulun-
maktadır. Bu tür merkezler gerçek zamanlı veriler sağlamakta 
ve karar veren kişilerde bu verilerden yola çıkarak üretkenliği 
arttırmaya yönelik stratejik değişiklikler yapmaktadırlar. Bu sis-
temlere bilinen en yaygın örnek olarak filo yönetim sistemleri 
veya ekipman sağlık gözlem merkezleri gösterilebilir. Gelenek-
sel maden yönetiminden farklı olarak bu tür merkezler karar 
vericilerin veya diğer adıyla kontrol merkezi operatörlerinin 
diğer çalışanlarla iletişimini azaltırken, bilgisayarla olan ileti-
şimlerini arttırmaktadır. Bu sebeple insan-bilgisayar etkileşimi 
böyle yerlerde oldukça önemlidir.

Bilgisayar ve kullanıcısı arasında her tür iletişim bir etkileşim 
olarak kabul edilmektedir. Otomasyon, daha büyük prosesle-
rin yalnızca bir kontrol odasından yönetilebilmesini mümkün 
kılmaktadır. Madencilikte kontrol merkezi uygulamaları ope-
ratörler için en iyi uygulama yöntemini paylaşım noktasında 
fırsat yaratmış olsa da; kalite noktasında endişeler uyandıra-
bilmektedir. Bahsi geçen etkileşimin kalitesi değişik şartlarda 
operatörlerin performansının ölçülmesiyle elde edilebilir. Ör-
neğin bir operatör gelişen bir durumu kolay algılayıp; etkili bir 
biçimde cevap verebiliyorsa bu etkileşim prosese olumlu kat-
kıda bulunur ve etkileşimin yararlı olduğu söylenebilir. 

Sistemlerin ürettikleri veriler ham veriler olarak bilgisayarlarda 
saklanmaktadırlar. Ham veriler veya veri tabanı tabloları son 
kullanıcılar için tasarlanmamışlardır. Bunun yerine; verileri sak-
lamak, değiştirmek ve kullanıcı ara yüzlerinde, raporlarda veya 
diğer analiz araçlarında gösterilmek amacıyla kullanılmakta-
dırlar. Doğru dizayn edilmemiş kullanıcı ara yüzleri (HMI) yapı-

Operasyonel Karar - Destek

inovasyon

M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi

kahraman@email.arizona.edu

92





www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2015

lan işin verimini düşürebilmekte ve kullanıcılarda strese sebep 
olabilmektedir. İnsan faktörü ve ergonomi bilimi temelde me-
kanik, bilgisayar veya manuel sistemler bazında kullanıcı per-
formansıyla ilgilenmektedir.

Kullanıcı ara yüzlerinin basitleştirilmesi ve kolay kullanımı için 
kontrol merkezlerindeki ekranların standart dizayn prosedür-
lerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Dizayn gerek-
sinimlerinin doğru anlaşılabilmesi için kullanıcıların görevleri 
ve katkılarının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Etkin bir 
grafik ara yüz çoğu işlemi kullanıcıdan en az veri girişiyle ta-
mamlar. Yaygın bilinen bir diğer HMI tasarım uzmanına göre 
bir ara yüzde bulunması gerekenler şunlardır:

• Kullanıcıların kullandıkları terimler ve konseptler ara yüzde 
bulunmalıdır.
• Ara yüz değişik işlemler sırasında kullanıcı bilgilerini saklama-
malı ve mümkün olduğunca en az hafıza gerektirecek yapıda 
olmalıdır.
•Aynı işlemler aynı sonuçları vermeli, renkler ve ekran düzeni 
tutarlı olmalıdır.

Performans yönetimi maden operasyonlarındaki tüm birimler-
de olduğu gibi karar destek merkezlerinde de kritik öneme sa-
hiptir. Performansın etkin yönetilebilmesi için prosesin ölçülüp 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ölçülmeyen bir aktivite veya 
prosesin kontrol edilmesi mümkün değildir. Kontrol edileme-
yen bir şeyin yönetimi ise oldukça zordur. Kaliteli bir perfor-
mans yönetim sisteminde önemli performans göstergelerine 
odaklanılır ancak aynı zamanda kullanıcılarında bu sistemin 
çalışmasının bir parçası olması gerekmektedir. 

Birlikte çalıştığımız önde gelen maden firmalarının nerdeyse 
hepsinde karar destek mekanizmalarına oldukca büyük bir 
rağbet bulunmaktadır. Bunun için bazı firmalar kendi eleman-
larını kullanarak, bazı firmalar diğer firmalarla işbirliği veya 
ortaklık yaparak kendi kontrol merkezlerini kurmaktadırlar. 
Bugün önde gelen firmalardan bazıları milyonlarca dolar ya-
tırım yaparak birden çok madenin kontrolünü aynı noktadan 
sağlayan merkezler bile kurmuşlardır. Bu tür yatırımlar aslında 
geri dönüşü çok büyük olabilecek yatırımlardır; ancak böyle bir 
girişim için yeni iş akışı planının hazırlanması gerekmektedir. 

Bu tür bir yatırımdan sonra operasyonda halen iş fonksiyonları 
değişmeyecekse yöneticilerin bu yatırımı gözden geçirmeleri 
gerekmektedir. Üzücüdür ki birçok defa üst yönetimler farklı 
alanlardaki kontrol operatörlerinin ve devasa ekranların bir ara-
ya gelmesinden etkilenip bu tür yatırımlar için cesur davransa 
da; o ekranların kullanım fonksiyonu ve geri dönüşümü beklen-
tilerin çok altında kalabilmektedir. Bu alanda yatırım yapmayı 
düşünen operasyonların ilk etapta verecekleri en doğru karar 
tam olarak neye ihtiyaçlarının olduğunu belirlemektir.  

Bilgi çağında yaşadığımız bir gerçektir; ancak bu çağa diğer bü-
tün sektörler gibi maden sektörünün de adapte olması gerek-
mektedir. Bunun için madenlerde yönetimin daha etkin olması 
ve sürekli gelişimi hedeflemesi gerekmektedir. Bir işletmenin 
başarılı olabilmesi için verilere ulaşması ve bu verileri karar me-
kanizmasına dahil etmesi gerekmektedir. Birçok veri serverlarda, 
veri tabanlarında veya Excel tablolarında kaydedilmiştir orada 
öylece durmaktadır. Bunların kontrol operatörlerine, yönetici-
lere, mühendislere ve diğer karar mekanizmalarına durdukları 
yerde hiç bir fayda sağlamayacakları aşikardır. Bu verilerin pro-
sese yararlı olabilmesi için kritik performans indikatörlerinin tes-
pit edilmesi ve yakından izlenilmesi gerekmektedir.
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maden hukuku

Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı

Hukuk Soru Cevap Köşesi

Avukat Cemal Yeşilyurt her sayıda Maden Kanunu 
ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili olarak sizlerle 
paylaştığıı görüşlerinin yanında madencilik sek-
törüyle ilgili olarakl karşılaştığınız hukuksal sorun-
ların çözümleme yollarını göstermek amacıyla bu 
sayfadan sorularınıza cevap verecektir.

İlgili sorularınızı gönderebileceğiniz adres;
hukuk@madencilik-türkiye.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
Devlet hakkı ve özel idare 
payını düzenleyen 14’üncü 

maddesinin ikinci fıkrası 6592 sayılı Yasa’nın 10’uncu madde-
siyle değiştirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası yeni şekliyle; “Üretilen madenin ham-
madde olarak kullanılması veya satılması halinde, aynı pazar 
ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı 
satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenler-
den alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, 
bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygu-
landığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak 
başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.”, halini almıştır.

Fıkra değiştirilmeden önce ruhsat sahibinin beyanı esas alı-
nırken,  değişiklikle beyan esası ortadan kaldırılmıştır. Böylece 
Yasa’nın 10’uncu maddesi ilk fıkrasındaki, Madencilik faaliyet-
lerinin Maden Yasası hükümlerine göre devamı süresince tek-
nik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişilerce 
tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir, hükmü açıkça berta-
raf edilmiş olmaktadır.

Yeni düzenleme ile 6309 sayılı Yasa uygulamasına dönülmüş-
tür. 6309 sayılı Yasa’nın 271 sayılı Yasa ile değişik 117’nci mad-
desinde; Devlet hakkının alınmasına mesnet teşkil edecek olan 
FOB (maden ruhsat sahibinin madeni nakledecek geminin 
güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğu) veya dahili satış 
bedelleri ortalamasını gösteren tarife (Devlet Hakkı Tarifesi), 
maden cinslerine göre, her takvim yılının ilk iki ayı içerisinde, 
geçen yıl zarfında yetkili mercilerce tescil edilen bedeller ile 
fiyatların geçen yıl izlediği seyir göz önünde tutulmak ve yapı-
lan cari yıl fiyat tahminleri nazara alınmak suretiyle, her maden 
cinsi için tek bedel olmak üzere Sanayi Bakanlığınca hazırlanır. 
Mevcut olan hallerde tenzil edilmek üzere zenginleştirme ve 

izabe masrafları ortalaması da hesap ve aynı tarifede gösterilir, 
hükmü bulunmaktaydı. Aktardığımız üzere, Yasa’nın 14’üncü 
maddesinde yapılan değişiklik ile eskiye dönülmüştür. 

İdare uygulamalarında emsal bedel tespiti yapılarak 2012 yılın-
da bazı sahalarda Devlet hakkına uygulanacak ocak başı satış fi-
yatına emsal bedel tespiti yapılmış, belirlenen emsal bedellerde, 
genel ortalama, üretilen bölge, ilgili birlik ve ticaret odalarından 
da görüş alınmıştır. Bu şekilde tesis edilen idare işlemlerine karşı 
açılan davalarda, idare işlemi hukuka uygun bulunmuştur.

Devlet hakkına esas olan ocak başı satış fiyatının emsal ocak 
başı satış fiyatlarından az gösterilmesi halinde, ocak başı satış 
fiyatının emsal ocak başı satış fiyatları, ilgili birlik, sanayi ve 
ticaret odalarından alınan görüş ve geçmiş yıllara ilişkin ocak 
başı satış fiyatlarının dikkate alınarak belirlenmesi ve Devlet 
hakkı kayıplarının önüne geçilmesi elbette idarenin yetkisi 
ve görevi içindedir. Buna bir itirazımız olamaz. Ancak, MİGEM 
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 2014 yılında kurduğu komis-
yonlar ile emsal ocak başı fiyatı yerine ülke genelinde ocak başı 
satış fiyatları tespit ederek, bu fiyatlar üzerinden Devlet hakkı 
ödenmesini istemiştir.

Konuyu anlaşılır kılmak için Alçıtaşı madeninde yapılan bir uy-
gulamayı aktarmak yararlı olacaktır. Alçıtaşı madeninde ocak 
başı satış fiyatının nasıl olacağı konusunda MİGEM tarafından 
komisyon kurulmuş, komisyonun belirlediği ocak başı satış fi-
yatının ruhsat sahiplerince ödenmesi istenmiştir.

Komisyon raporunda; Makamın, 06.02.2014 tarih ve 795 sayılı 
Olur’u ile IV. Grup alçıtaşı madeninin 2013 yılı ocak başı satış 
fiyatlarının belirlenmesi için görevlendirildikleri, 2012 yılında 
Genel Müdürlüklerine verilen 127 satış bilgi formunda ocak 
başı satış fiyatının; 
• 64 ruhsat sahasında, 5,00 TL/ton altında, 
• 26 ruhsat sahasında, 5,00-10,00 TL/ton aralığında, 
• 3 sahada 10,00 TL/ton üzerinde, 

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com
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• 24 sahada ise üretilen madenin stokta olduğu bilgisi ile be-
yanda bulunulduğu, sistem kayıtlarındaki ağırlıklı ocak başı 
satış fiyatı ortalamasının 5,27 TL/ton olduğunun tespit edildiği 
belirtilerek, ocak başı satış bedelinin 15,00 TL/ton olarak alın-
masının gerekçesi şöyle açıklanmıştır.

MİGEM uygulamalarında II-a Grubu madenlerde 2012 yılı 
ocak satış fiyatlarının 5,00-7,00 TL/ton aralığında belirlendiği, 
bu gruptaki madenlerden % 4 Devlet hakkı alındığı, ayrıca bu 
gruba Yasanın 9/2’nci maddesindeki teşvikin uygulanmadığı 
göz önüne alındığında, alçıtaşı madeninin IV. Grupta yer al-
ması nedeniyle Devlet hakkının % 2 üzerinden alınması, teş-
vik uygulaması ve kamulaştırma hakkının olması hususları da 
dikkate alınarak 2013 yılı alçıtaşı madeni ocak satış fiyatının 
asgari 15,00 TL/ton olarak belirlenmesi, KDV ve nakliye hariç 
olmak üzere belirlenen satış fiyatının 15,00 TL/ton üzerinde 
fatura düzenleyen ruhsat sahiplerinden ise fatura ortalama-
ları üzerinden ocak başı satış fiyatının belirlenmesi görüşüne 
yer verilmiştir. 

Açıklandığı üzere MİGEM, 6592 sayılı Yasa’dan önce de ülke ge-
nelinde ocak başı satış fiyatlarını belirleyerek fiili bir uygulamaya 
gitmiş ve Maden Yasası’na açıkça aykırı hareket etmiştir. Böylece 
dolaylı olarak Devlet hakkı oranları da artmıştır. Ocak başı satış 
fiyatının emsal fiyatlardan az gösterilmesi halinde ne yapılacağı 
Yasada kurallara bağlandığı halde buna uyulmamıştır.

Maden Yasası’nın 14’üncü maddesi 14. fıkrasında; Devlet hakkı 
oranlarında, madenin cinsi, üretildiği bölge ve benzeri kriterler 
gözetilerek Bakanlar Kurulunca en fazla % 25 oranında indirim 
yapılabilir, kuralı ile sadece Bakanlar Kuruluna tanınan Devlet 
hakkı indirim yetkisi, MİGEM tarafından yetkisiz olarak, Maden 
Yasasına da aykırı bir şekilde dolaylı olarak artırılmıştır. 

Komisyon raporlarında, IV. Grup ile II-a Grubunun karşılaştırıl-
ması da kabul edilemez. Maden Grupları Yasa ile belirlenmiş-
tir. İdarenin Yasanın üzerine çıkarak kendince çıkarımlarda 
bulunarak grupları kıyaslaması ve bu kıyaslamaya dayalı mali 
mükellefiyet getirmesi düşünülemez. Böylesi bir durum ruhsat 
sahibini de iki ayrı beyan vermeye zorlar. Böylece satışlarda 
gösterilen fiyatlarla MİGEM’e yapılan beyanlar farklı olacak, 
mali bir denetimde satılan madenin iki ayrı satış bedeli kaçınıl-
maz hale gelecek ve bu durum açıklanamayacaktır. 6592 sayılı 
Yasa ile ocak başı satış fiyatları liste halinde ilan edileceğinden 
iki ayrı beyanın yasal bir açıklaması da olacaktır.

Yasanın 14’üncü maddesi 4. fıkrasıyla Devlet hakkı oranları aşa-
ğıdaki şekli almıştır.

a-I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince be-
lirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piya-
sa satış fiyatı üzerinden % 4 oranında alınacaktır. 

Devlet hakkında bir artış görülmemekle birlikte, “piyasa satış 
fiyatı” üzerinden % 4 oranında Devlet hakkı alınacağı ifadesi 

yanıltıcıdır. Burada piyasa satış fiyatını valilik veya il özel idaresi 
belirleyecektir. Ve belirlenen ve ilan edilen fiyat üzerinden de 
Devlet hakkı alınacaktır. Örneğin piyasaya 1 TL olarak satılan I. 
Grup (a) madenin valilik veya il özel idaresi tarafından 2 TL ola-
rak piyasa satış fiyatı tespit edilirse, ocak başı satış fiyatının 1 
TL olarak gösterilmesi mümkün değildir. Maddenin, I. Grup (a) 
bendi madenlerin valilik veya il özel idaresi tarafından belirle-
nen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış halinden % 4 oranında 
alınır, şeklinde kaleme alınması daha uygun olurdu. 

b-I. Grup (b) bendi madenlerden % 4 oranında, 

Bu grupta da bir artışa gidilmemiştir.

c-II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden % 4 (Kaba inşaat, ba-
raj, gölet, liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde 
dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandırılmış fiyat üze-
rinden alınır.) oranında,

6592 sayılı Yasa ile II-a Grubu; II-a ve II-c olarak ikiye ayrılmıştır. 
Daha önce de II-a Grubunda % 4 olan Devlet hakkında bir deği-
şiklik yoktur. Ancak parantez içinde yer alan ifade ile ne söylen-
mek istendiği tam anlaşılamamaktadır. Kaba inşaat, baraj, gö-
let, liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında 
ile ne söylenmek istenmektedir? Yoksa bu sayılanlardan farklı 
bir Devlet hakkı mı alınacaktır? Değişiklikten önce, mıcır, kaba 
inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü 
yapı hammaddelerinde ocak başı satış fiyatı boyutlandırılmış 
ve/veya yıkanmış olarak satılan fiyattan alınacağı şeklinde ku-
rala bağlanmıştı. Konunun Uygulama Yönetmeliği ile açıklana-
cağını umuyoruz.

ç-II. Grup (b) bendi madenlerden doğaltaşın özelliklerine ve 
bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üze-
rinden % 4 oranında,

Değişiklikten önce bu gruptaki madenin yurt içinde kendi te-
sisinde işlenerek uç ürün haline getirilmesi durumunda Devlet 
hakkı % 1 oranında alınacağı kurala bağlanmıştı. İşin özü ma-
deni uç ürün haline getirmekti. Örneğin mermer ruhsat sahibi 
blok mermeri yurt içinde kendi tesisinde işleyip döşenebilecek 
plaka haline getiriyor ise maden uç ürün haline gelmiş demek-
tir. Ve Devlet hakkı % 1’dir.

Yasanın 9’uncu maddesi 2. fıkrasında da; Ürettiği madeni yurt 
içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlar-
dan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için 
Devlet hakkının % 50’si alınmaz kuralı bulunmaktadır.

Uygulama Yönetmeliğinin 87’nci maddesi ilk fıkrasında da; 
Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya mamul hale getir-
mek üzere işlemek amacı ile yurt içinde kendine ait tesisinde 
işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretim-
de değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının % 50’si 
alınmaz, düzenlemesi vardır.
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Yukarıda açıklandığı üzere, değişiklikten önce aynı konuda II-b 
Grubu için İki ayrı Yasa maddesi kuralı vardır. 

i-14’üncü maddeye göre uç ürün elde ettiğinde Devlet hakkı %1,

ii-9’uncu maddeye göre yarı mamul veya mamul hale getir-
mesi halinde Devlet hakkının yarısı ödenmeyecektir. Ve yine % 
1’dir. Her ne kadar böyle farklı bir durum olsa da Yasa koyucu 
uç ürün ile yarı mamul veya mamul hale getirmek için ikinci 
bir indirimi kabul etmemiş, 14’üncü madde kapsamındaki özel 
indirimlerde yararlananlarının, Yasanın 9’uncu maddesi 2. fık-
rasının teşviki dışında tutmuştur. 

6592 sayılı Yasa ile II-b grubunun Devlet hakkı %2’den %4’e 
çıkartılmış, uç ürün elde etme indirimi de ortadan kaldırılmıştır. 

d-III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer 
madenlerinden %5 oranında,

Değişiklikten önce III. Grup madenlerden genel olarak %4 ora-
nında Devlet hakkı alınmaktaydı. Kaynak tuzlarında %4’ten 
%1’ e inilmiş, grubun diğer madenlerinde ise %4’ten Devlet 
hakkı %5’e çıkarılmıştır.

e-IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, 
çinko, krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden Ya-
saya ekli 3 sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dı-
şındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden 
% 8 oranında, diğerlerinden ise %2 oranında,

Değişiklikten önce sadece, altın, gümüş ve platin madenlerin-
den %4 Devlet hakkı alınırken, bu madenlere, bakır, kurşun, 
çinko, krom, alüminyum da eklenmiştir. Sayılanların dışında 
IV. Grup madenlerde Devlet hakkı oranı artırılmamış, %2 ‘de 
kalmıştır.

VI. Grup, 6592 sayılı Yasa ile kaldırılarak bu grup IV. Grup içine 
alınmıştır. VI. Grupta değişiklikten önce Devlet hakkı oranı % 
4’tür.

14’üncü maddenin 5. fıkrası da 6592 sayılı Yasa ile değişikliğe 
uğramıştır.

Madde yeni şekliyle; Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen 
ocak başı satış fiyatı Bakanlık tarafından denetlenir ve eksik 
beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatların-
dan her yıl en az ruhsat taban bedeli kadar Devlet hakkı alınır. 
Ancak, kaynak tuzlalarında alınacak Devlet hakkında bu şart 
aranmaz, halini almıştır. 

Madenlerden alınacak Devlet hakkına esas olan emsal ocak 
başı satış fiyatı, bölgeler dikkate alınarak her madene ait ayrı 
ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenip Genel Müdürlükçe ilan 
edilecek ise ocak başı satış fiyatının denetlenip eksik beyanla-
rın tamamlanmasının anlamı nedir sorusu akla gelebilir. Ocak 

başı satış fiyatının MİGEM tarafından belirlenen fiyatta fazla 
olması halinde bu miktar üzerinden Devlet hakkı alınacaktır. 
Ayrıca, madenin tüvenan halden herhangi bir zenginleştirme 
işlemine tabi tutulduktan sonra satış fiyatının oluştuğu durum-
larda da ocak başı satış fiyatı, madenin ocakta üretiminden ilk 
satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleştir-
me ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipman amor-
tismanı dahil giderler çıkarılarak oluşan fiyattır. 

Bu fıkra ile hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madencilik fa-
aliyetlerinden Devlet hakkının %30 fazlasıyla alınacağı, hükmü 
kaldırılmış ve isabetli olmuştur. Yasanın 46’ncı maddesindeki, 
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarru-
fundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için kira, ecri-
misil alınmayacak hükmü de korunmuştur. Madenler Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında ise hazine arazilerinden Devlet 
hakkının %30 fazla alınması zaten anlamsızdı. 

Yasanın 14’üncü maddesi 16. fıkrasına eklenen cümlelerde; 
08.06.1994 tarihli Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki 3996 sayılı Yasa 
kapsamında kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde ham-
madde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne 
bırakılması halinde hammadde üretim izni sözleşme konusu 
işte kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli 
şirkete de verilecektir. Bu durumda kullanılan hammaddenin 
ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan her yıl haziran 
ayı sonuna kadar Devlet hakkı ile aynı grupta bulunan işletme 
ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında çevre 
ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak ayı-
nın sonuna kadar teminat alınacaktır. Devlet hakkı ve temina-
tın eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması halinde de 20.000 
TL idari para cezası verilecek ve üç ay içinde tamamlanması is-
tenecektir. Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulacaktır, kuralı 
getirilmiştir.

Düzenleme ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hammadde Üretim İzin Belgesi (HÜİB), artık 3996 sayılı Yasa kap-
samında kamu yatırımlarını üstlenen şirketlere de verilebilecektir. 

Maddeye eklenen 17. fıkrada da; HÜİB sahalarda faaliyette 
bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Maden Yasası uyarınca verilen 
idari para cezasının muhatabı olacaktır. Bu güne kadar yapı-
lan uygulamalarda da HÜİB sahibi kamu kurum ve kuruluşları 
adına üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere idari 
para cezası verilmiştir. Getirilen değişiklikle fiili durum yasal 
çerçeveye oturtulmuştur. Kanımca HÜİB sahibi kamu kurum 
ve kuruluşu kendisine verilen HÜİB’ni gerçek veya tüzel kişi 
aracılığı ile çalıştırması halinde faaliyeti günü gününe izlemek 
durumunda olmalıydı. Ne yazık ki, buna uyulduğunu söylemek 
zordur. İdare uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşunun 
sorumluluğuna gitmemiş HÜİB’ne dayalı olarak çalışan gerçek 
ve tüzel kişiyi muhatap almıştır. Esasen uygulama değişmeye-
cek ancak, yasal bir dayanağı olacaktır.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ekim.15 Keles krible +40 mm 150 KLİ 2.766

Ekim.15 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 302 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.009

Ekim.15 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

302 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.465

Ekim.15 Kısrakdere krible +20 mm 340 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

Ekim.15 Soma Deniş yıkanmış +18 mm 230 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ekim.15 Çan krible +30 mm 232 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2014)
Birim

CM
E G

roup

5.Ekim.15 Altın 1139,4 -7,62 1233,40 USD / tr. oz

5.Ekim.15 Gümüş 15,37 -10,69 17,21 USD / tr. oz

5.Ekim.15 Platinyum 915,00 -26,92 1252,00 USD / tr. oz

5.Ekim.15 Rodyum 850,00 -28,87 1195,00 USD / tr. oz

5.Ekim.15 Palladyum 703,00 -13,42 812,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim London M

etal Exchange

5.Ekim.15 Aluminyum 1545,00 -17,60 1875,00 USD / ton

5.Ekim.15 Bakır 5081,00 -20,49 6390,00 USD / ton

5.Ekim.15 Çinko 1655,50 -22,73 2142,50 USD / ton

5.Ekim.15 Kalay 15700,00 -22,87 20355,00 USD / ton

5.Ekim.15 Kurşun 1619,00 -16,40 1936,50 USD / ton

5.Ekim.15 Nikel 9930,00 -38,44 16130,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2014)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

3.Tem.15 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD / ton

3.Tem.15 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD / lb.

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

21.Ağu.15 İridyum 510,00 -1,92 520,00 USD / tr. oz

3.Tem.15 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD / lb.

5.Ekim.15 Kobalt 12,70 -11,93 14,42 USD / lb.

5.Ekim.15 Magnezyum 2,07 -14,11 2,41 USD / ton

5.Ekim.15 Manganez 1,75 -25,53 2,35 USD / ton

5.Ekim.15 Molibden 11800,00 -41,29 20100,00 USD / ton

LM
E

5.Ekim.15 Rutenyum 42,00 -27,59 58,00 USD / tr. oz

N
M

3.Tem.15 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD / lb.

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

13.Tem.15 Tungsten 29,54 -91,56 350,00 USD / ton

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

U
XC

13.Tem.15 Vanadyum 22,10 -9,69 24,47 USD / lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Eylül.15 18/150 PARÇA (DÖKME) 380 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Eylül.15 18/150 PARÇA (DÖKME) 380 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Eylül.15 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Eylül.15 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Eylül.15 18/150 PARÇA (DÖKME) 340 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.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

Temel Maden Fiyatları

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
dmte : kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları

ekonomi
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eTkinlik Takvimi

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, 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=108
4 - 6 Kasım 3 EIF - 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, 
www.energy-congress.com
4-6 Kasım EIF - Jeotermal Enerji Kongre ve Fuarı, Ankara, 
www.geothermalfair.com 
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
25 - 26 Kasım Afrika Madencilik Zirvesi, İstanbul, 
www.africaminingsummit2015.com
26 - 27 Kasım 5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, maden.org.tr
1 - 3 Aralık MTA 80. Yıl Sempozyumu, Ankara, mta.gov.tr
3 - 5 Aralık 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Trabzon, 
ktu.edu.tr/maden-mt
9 - 11 Aralık 3. Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr

18 - 21 Ekim 24. Dünya Madencilik Kongresi (World Mining Congress 
2015), Rio de Janerio, Brezilya, www.wmc2016.org.br/port
20 - 23 Ekim Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı 2015 (China Mining Con-
gress & Expo 2015) Tianjin, Çin www.chinaminingtj.org
3 - 5 Kasım 10. Fennoscandian Arama ve Madencilik Fuarı, Levi, Finlandiya, 
fem.lappi.fi
4 - 5 Kasım 2. Coaltrans Orta Doğu  - Kömür Ticaret ve Nakliyat Forumu 
(2nd Coaltrans Middle East - Coal Trading And Shipping Forum) Dubai, 
BAE, www.coaltrans.com/middle-east/details.html
9 - 13 Kasım 2. Uluslararası Madencilik ve Kaynaklar Konferansı (2nd 
Annual International Mining and Resources Conference and Exhibition) 
Melbourne, Avustralya, www.imarcmelbourne.com
16 -19 Kasım Flotasyon ‘15 (Flotation 2015) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/flotation15/ 
30 Kasım - 4 Aralık Maden ve Para (Mines and Money 2015) Londra, 
İngiltere, www.minesandmoney.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

21 - 23 Ocak Expo Geothermal, Ankara, demosfuar.com.tr
23 - 26 Mart Marble 2016, İzmir, marble.izfas.com.tr
23 - 26 Mart IV. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, 
uluslararasitaskongresi.com
11 - 15 Nisan 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 
Ankara, www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
4 - 6 Mayıs Türkiye 20. Kömür Kongresi, Zonguldak, 
komur.maden.org.tr
4 - 6 Mayıs 7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, jeokimya.ankara.
edu.tr
1 - 5 Haziran Ankomak, 21. Uluslararası İş Makineleri Fuarı, 
İstanbul, www.ankomak.com
25 - 28 Eylül SEG 2016 - Tethyan Tectonics and Metallogeny, İzmir,
seg2016.org
5 - 7 Ekim SWEMP 2016, 16. Uluslararası Enerji ve Maden Üreti-
minde Çevre Sorunları ve Atık Yönetimi Sempozyumu İstanbul 
www.swemp-cami2016.org
5 - 7 Ekim CAMI 2016, 6. Uluslararası Maden Endüstrisinde Bilgisa-
yar Uygulamaları Konferansı İstanbul www.swemp-cami2016.org
9 - 11 Aralık Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul,
madenturkiyefuari.com

22 - 24 Şubat SIMFE 2016, Khartoum, Sudan, www.sudansummit.com
6 - 9 Mart PDAC 2016, Toronto, Canada, www.pdac.ca/convention
8 - 11 Mart Asya Madencilik Kongresi 2016, Singapur, Singapur,
www.terrapinn.com/conference/asia-mining-congress
11 - 13 Nisan SPE İSG Konferansı (SPE International Conference and 
Exhibition on Health, Safety, Security and Environment, and Social Re-
sponsibility 2016), Stavanger, Norveç, www.spe.org/events/hse/2016

11 - 17 Nisan Bauma 2016, Münih, Almanya www.bauma.de
25 - 29 Nisan Expomin 2016, Santiago, Şili, www.expomin.cl
26 - 28 Nisan Madencilik Dünyası Rusya (Mining World Russia), 
Moskova, Rusya, www.miningworld.ru
9 - 11 Mayıs MassMin 2016 (VII. International Conference & Exhibition 
on Mass Mining) Sydney, Avustralya  www.massmin2016.com
23 - 25 Mayıs Moğolistan Madencilik Fuarı (Expo Mongolia)
Ulaanbaatar, Moğolistan, www.expomongolia.com
30 Mayıs - 2 Haziran 78. Eage Konferansı ve Fuarı (78th EAGE Confer-
ence & Exhibition 2016), Viyana, Avusturya,  www.eage.org
16 - 17 Haziran Astana Maden ve Metalurji Kongresi ( Astana Mining 
and Metallurgy Congress 2016) Astana, Kazakistan www.amm.kz
20 - 22 Haziran BiyoHidroMetalurji ‘16 (Biohydrometallurgy ‘16) Fal-
mouth, Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/biohydromet16/ 
23 - 24 Haziran Sürdürülebilir Madencilik ‘16 (Sustainable Minerals ‘16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere
www.min-eng.com/sustainableminerals16/ 
11 - 15 Eylül Metalürjistler Konferansı (COM 2016), Quebec, Kanada, 
com2016.metsoc.org
12 - 16 Eylül Electra Mining 2016, Johannesburg, Güney Afrika, 
www.electramining.co.za
26 - 28 Eylül Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.
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3. JEOTERMAL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

VE EKİPMANLARI FUARI

21-23 OCAK 2016

CONGRESIUM ANKARA - TURKEY

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.



www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2015

1 Madencilik Türkiye, Tünel Teknolojisi ve
Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:
12 Aylık Standart Abonelik (8 Sayı):120 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (8 Sayı): 60 TL

2 Tünel Teknolojisi Dergisi Aboneliği
12 Aylık Standart Abonelik (4 Sayı): 40 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (4 Sayı): Ücretsiz

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği
12 Aylık Standart Abonelik (2 Sayı): 25TL
12 Aylık Dijital Abonelik (2 Sayı): Ücretsiz

4 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği
12 Aylık Standart Abonelik (8 Sayı): 80 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (8 Sayı): 60 TL

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik DergisiTünel Teknolojileri Dergisi

2 3 4

1

Sayfa Firma
33 ABB

65 Ak Sigorta

17 Anadolu FLYGT

45 Ant Group

41 Argetest

43 Atlas Copco

5,9,50,51 Barkom

27 Bauma

79 Besson

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

29 Castrol

Sayfa Firma
63 Çayeli Bakır

25 Çukurdere Sondaj

59 DBC

103 Demos Fuarcılık

91 Denge Teknik

53 DMT

13 Doğanak Kollektif

93 Ersencer

81 Esit

55 FKK

19 Global Magnet Group

Sayfa Firma
85 Kayen Sondaj

101 Ketmak Makine

95 Labris Madencilik

A. Kapak Mapek Makine

15 Martin Engineering

99 Metrans

11 Metso

83 Minevra Mühendislik

Ön Kapak Otkonsaş

73 Özfen Makina

21 Pena Maden

Sayfa Firma
3 Pozitif Sondaj

37 Sandvik

Ön Kapak İçi Shell

22,23 Sibelco

49 Sika

1 Spektra Jeotek

71 SPT

77 Victaulic

7 Weir Minerals

67 Zitron

seri ilanlar

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi
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