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Z‹RVEDEK‹ 9. YILIMIZI
KUTLUYORUZ.
Lider teknolojisiyle enerjinin gelece¤ine yön veren global
bir enerji irketi olarak, Türkiye* ve dünyada**
9 y›ld›r üst üste madeni ya¤lar pazar lideri
olman›n gururunu ya›yoruz.

Türkiye ve dünya çapındaki gurur veren
baarımıza katkısı olan tüm müterilerimiz,
i ortaklar›m›z ve çal›anlar›m›za sonsuz
teekkürlerimizi sunarız.

* PETDER 2015 Madeni Ya¤lar Satı Verileri referans al›nm›t›r.
** Kline & Company ba¤›ms›z aratırma irketinin 2014 yılı için haz›rlad›¤› Global Madeni Ya¤lar raporu referans al›nm›t›r.
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Barkom Grup, kurulduğu 1987 yılından bu yana 
özellikle elmaslı sondaj konusunda müşterilerine 

profesyonel, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir. 
Tecrübesini yüksek kalite üretim ile birleştiren 

Barkom Grup, saha ziyaretleri, eğitimleri ve 
telefon desteği ile her zaman müşterilerinin

yanında bulunmaktadır.

Madencilik Türkiye Dergisi’nde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu 
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide 

yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez. 
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, 

işletme, jeoloji jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, 
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 

donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar 
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler 

bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın 
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik 

Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik 
Türkiye Dergisi’nden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak gösterilerek 

kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir 
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff 

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 

idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü 
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 

ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar 
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına 

iade edilmez.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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ediTörden

Onur Aydın • onur@madencilik-turkiye.com • twitter.com/OnurMadenTR

Ülkemizde 1850’lerden beri faaliyet gösterildiği kayıtlara geçen krom madenciliği alanın-
da bugünlerde oldukça zorlu bir süreç yaşanıyor. 2007-2008 yıllarında Çin’e ihracatında 
800 dolar/ton seviyelerinin görüldüğü Türk kromu bugünlerde 150 dolar/ton seviyelerine 
gerilemiş durumda. 

Düşen satış fiyatının yanında üretim maliyetleri ise her geçen gün artmaya devam ediyor. 
İşçilik, enerji, makine-ekipman ve sarf malzemesi giderlerindeki artış hız kesmiyor. Ayrıca 
yüzeyde tükenen cevher nedeniyle derin aramaların ve üretimin gerekliliği, iş ve işçi sağlığı 
giderlerinin artışı, çevre hassasiyetlerinin gelişmesiyle birlikte standartlardaki yükseliş de 
krom üretim maliyetlerini arttıran etkenlerden. Hepsinin yanında orman izin bedellerindeki 
artış, izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve benzerleri de eklenince krom madenciliğinin 
günümüzde pek cazibesinin kalmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ışığında hemen hemen tüm emtia fiyatlarında 
düşüş gerçekleşti. İşin kromu ilgilendiren kısmında ferrokrom fiyatlarındaki gerileme, fer-
rokromun hammaddesi olan kromun da fiyatlarını dibe çekti. Önemli bir ferrokrom üreticisi 
ve Türk kromunun en büyük müşterisi olan Çin, Türkiye’ye göre düşük kaliteli ve ucuz Gü-
ney Afrika kromuna yöneldi. Çin’in yaşadığı ekonomik gerileme sonrası hammadde tedarik 
sürecinde Güney Afrika’ya daha fazla önem vermesi, Türk kromunda çöküşe neden oldu.

Çeşitli ekonomik araştırma kuruluşlarının öngörülerine göre olumsuz süreç 2-3 yıl daha 
devam edebilir. Piyasa beklentilerinin olumsuz seyretmesi nedeniyle ülkemizde krom 
madenciliği de durma noktasına geldi. Türkiye’nin 2013’te 2 milyon ton civarında olan 
krom cevheri ihracatı 2015’te 1,2 milyon tona geriledi. Bu miktarın 2016’da 400 bin tona 
kadar düşebileceği öngörülüyor. Bu öngörüyü doğrularcasına geçtiğimiz günlerde, ül-
kemizin önemli krom bölgelerinden biri olan Aladağ’daki büyük bir tesiste çarkların 
durduğu haberi geldi.

Peki elimizde oldukça kaliteli bir hammadde varken ve artan dünya nüfusuna ve gelişen 
endüstrilere paralel olarak dünyada bu hammaddeye ihtiyaç hep sürerken, krom maden-
ciliğinin eski cazibesini kazanması için ne yapılabilir? Ağırlıklı olarak hammadde üreticisi 
olduğumuzdan ve son üründe pek söz sahibi olamadığımızdan emtia fiyatlarına müdahale 
edemiyoruz. Düşük seyreden fiyatları bir kenara bırakırsak -ki bu fiyatlar elbet ilerleyen ay-
larda/yıllarda yükselecektir- ülkemize özgü sorunların çözülmesi ile en azından krom fiyat-
ları kar edilebilir seviyelere ulaşana kadar sektör ayakta tutulabilir.

Orman izin bedellerinin makul seviyelere güncellenmesi, izin süreçlerinin hızlandırılması, 
işçilik ve enerji maliyetlerine devlet teşvikleri verilmesi, emtiaya özel mevzuatların geliş-
tirilmesi, yeni yasal uygulamalar devreye alınmadan önce sektörün görüş ve önerilerinin 
alınması, mevzuatlarda kısa süreler içerisinde değişiklikler yapılmaması, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve benzeri konularda yapılacak pozitif düzenlemeler, krom sektörüne bir 
nebze olsun nefes aldıracaktır. 

Bu kısa değerlendirmeye şöyle bir göz atıldığında aslında fiyat düşüklüğünün ve artan mali-
yetlerin tüm madenleri kapsadığını kolaylıkla görebilirsiniz. Aynı şekilde, ülkemiz tarafında-
ki temel sorunların çözülmesi ile yine tüm madencilik sektörünün nefes alacağını ve fiyat-
ların düşük seyrettiği bu zorlu süreçte belki de ocakların kapatılmadan istihdam sağlamaya 
devam edebileceğini de kolaylıkla söyleyebiliriz. 

Krom Madenciliği Durma Noktasında…
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Türkiye’den haberler

Mustafa Vehbi Koç Hayatını Kaybetti Ocak 2016

Türk maden endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Demir 
Export AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin bağlı bulun-
duğu ve ülkemizin ilk holdingi olan Koç Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç, geçirdiği kalp rahatsızlığı 
nedeniyle 21 Ocak 2016’da hayatını kaybetti. 
Türkiye’nin en büyük sanayi ve ticaret kuruluşlarını bünyesin-
de barındıran Koç Topluluğu ve Demir Export AŞ çalışanlarına, 
kendisinin sevenlerine ve Koç ailesine başsağlığı dileriz. 

SWEMP-16th International Symposium on Environmental Issu-
es and Waste Management In Energy and Mineral Production 
(Uluslararası Enerji Ve Mineral Üretiminde Çevre Hususları Ve Atık 
Yönetimi Sempozyumu) ve CAMI-16th International Conference 
on Computer Applications In The Minerals Industries (Uluslarara-
sı Mineral Endüstrisinde Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu) 
sempozyumları Ekim 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. 
SWEMP 2016 Sempozyum Konuları
Enerji ve maden üretiminin çevreye etkilerinin teknik, ekono-
mik, hukuki yönlerden irdelenmesinin ve hammadde temini ve 
enerji kullanılabilirliğini güvence altına alacak uygun çözümle-
rin üretilmesinin hedeflendiği SWEMP 2016’da yer alacak konu-
lar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
Kömür yakıtlı santrallerin çevresel etkileri; Çevresel etki değer-
lendirmesi ve ilgili ulusal & uluslararası vaka tarihleri; Ekolojik etki 
değerlendirmesi, rehabilitasyon ve kirlilik kontrolü; Çevre kimya-
sı ve toksiloji; Derin madencilikte-maden havalandırmada çevre 
sorunları, Soğutma ve işçi sağlığı koruması; Mineral ve enerji en-
düstrileri-milli perspektifler için sürdürülebilir kalkınma; Yaşam 
döngüsü değerlendirmesi (LCA): Enerji ve mineral üretim faali-
yetleri; Kirlenmiş maden alanının iyileştirilmesi: Toprak ve yer altı 
suyu; Küçük ölçekli madencilikte sağlık tehlikesi ve emniyet so-
runları; Metalik, kömür, uranyum, endüstriyel minerallerin yüzey 
ve yer altı madenciliğinde çevresel sorunlar; İş sağlığı, emniyet, 
maden işçilerinin rehabilitasyonu ve tükenmiş maden sahala-
rının yeniden kullanımı; Cevher hazırlama, metalürji ve kimya 
tesislerinin atık sularının kontrolü, çevre koruma maden sahası 

kapanış ve rehabilitasyon gelişen teknolojiler; Çevre korumanın 
gelişen teknolojileri; Maden sahası kapanış ve rehabilitasyon; 
Coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve uzaktan algılama; Atık depola-
ma yapılarının güvenilirliği, artık arıtma, geri dönüşüm, bertaraf; 
Ekipman seçimi, büyük ölçekli reklamasyon projelerinin kullanı-
mı ve optimizasyonu; Yeni nesil enerji taşımanın hidrojen etkisi
CAMI 2016 Sempozyum Konuları
Maden endüstrisinde kullanılan teknolojilerin ileri teknolo-
jilere (High-Tech) transferi ana başlığında gerçekleştirilecek 
CAMI 2016’nın konuları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
Maden tasarımındaki gelişmeler, maden optimizasyonu ve plan-
lama teknolojileri; Maden ekipmanları: Tasarım, seçim ve gerçek 
zamanlı sağlık ve performans izleme; Maden ve makine otomas-
yonu; GIS, GPS, telekomünikasyon, yapay zeka ve internet uygula-
maları; Kaya mekaniği ve jeoteknik uygulamaları: yer altı ve yüzey 
maden stabilitesi, yer altı suyu, maden depremselliği, artık ve atık 
bertarafı, delme ve patlama; Madencilikte risk değerlendirmesi; 
Bilgisayar simülasyonu; Gerçek zamanlı maden yönetim sistem-
leri: maden bakımı, üretim yöntemi; Değer zinciri entegrasyonun-
da üretim sistemler (Örn. Maden-öğütmeden ve maden-market); 
Madencilik eğitiminde bilgisayar uygulamaları; Petrol kumu ve 
kömür madenciliğinde özgün teknolojik gelişmeler
Sempozyum bildirilerinden seçilenler IJMRE (International 
Journal of Mining, Reclamation and Environment, SCI index, 
Impact Factor: 0.56) dergisinin sempozyumlar için basılacak 
olan özel sayısında yayınlanacaktır. 

www.swemp-cami2016.org

Şubat 2016

SWEMP&CAMI 2016 Sempozyumları
Ekim Ayında İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Aladağ ekonomisinin bel kemiğini oluşturam madencilik sek-
törünün sıkıntıya girmesi ilçede esnafı da zor bir sürece soktu. 
Özel bir şirkete ait krom işletmesinde işin durması sonucu kü-
çük ilçede yaklaşık 1300 kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor. İlçede 
yaşanan işsizlik, esnafı kepenk kapatma noktasına getirdi.
Aladağ esnafı madendeki sıkıntıyla ilgili olarak şunları söyledi; 
“Şirket Aladağ ilçemize yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım ya-
parak krom madenlerini işletmeye başladı. İlçemizin istihdam 

sorununu büyük ölçüde çözen bu işletmenin bir kaç ay önce işleri 
durdurması ve 1300 kişiyi işten çıkarması başta Aladağ’ı olduğu 
gibi çevre ilçeleri de olumsuz etkiledi. Madende işlerin durması-
nın en önemli nedenlerinden birisi de orman kira bedelleriyle il-
gili. Ayrıca madenlerde enerji maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle 
çalışmaları durdurdular. Aladağ küçük ama işsizlik büyük. Çünkü 
istihdam yaratılmıyor. Madenler de işleri durdurunca ilçede ha-
yat adeta durdu. Çünkü madencilik buranın belkemiği.” 

Şubat 2016Aladağ’da Maden Durdu, Esnaf Zor Durumda
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Demir Export, Mart 2012’de Maden İşleri Genel Müdürlüğün-
den ihale yoluyla alınan ve aynı yıl jeolojik-jeokimyasal etüt 
çalışmalarıyla beraber karotlu sondaj faaliyetlerine başlanan 
Erzurum-İspir’de bulunan Ulutaş Projesi için bir güncelleme ya-
yınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada skarn bakır-çinko 
(Faz I) ve porfiri bakır-molibden (Faz II) cevherleşmelerine yö-
nelik olarak 2012-2015 yılları arasında 189 lokasyonda toplam 
37.700 m karotlu sondaj çalışması tamamlandıği bildirildi.
Aralık 2015 tarihi itibariyle Faz I için, uluslararası raporlama stan-
dartlarına uygun olarak sınıflandırılmış 5,5 milyon ton kaynak ra-
porlanırken, 2016 yılı içerisinde jeoloji ve jeokimya çalışmalarının 
yanı sıra 9.000 m sondaj çalışması planlandığı öğrenildi.
Şirket sahada 100 ton/saat kapasiteli flotasyon tesisi kurarak 
2017 yılında üretime geçmeyi hedefliyor. 

Erzincan Mollaköy’de 1969 yılından bu yana perlit üretimi 
gerçekleştiren Erper Erzincan Perlit Maden İşletmesi, yıllık 
250 bin ton perlit üretimi ile rotasını Gürcistan’a çevirdi. Ta-
rımdan inşaata kadar geniş bir kullanım alanı bulunan perlitin 
üretimi konusunda bu yıl yatırım faaliyetlerine devam etmeyi 
planladıklarını belirten Erper Erzincan Perlit Maden İşletme-
si Genel Müdürü Düzgün Ürün, “Gürcistan pazarına açılarak, 
burada aktif olmayı hedefliyoruz” dedi. Bugün itibarıyla, üreti-
min tamamını iç pazara verdiklerini kaydeden Ürün, limanla-
ra uzak konumda bulunmaları nedeniyle nakliye konusunda 
dezavantajlı olduklarını söyleyerek “Limanlar için gerekli yol-
ların yapılmasıyla, ürünlerimizi dış pazara satmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. Bayileri aracılığıyla yaptıkları satışlarının 

2015’te önceki yıla göre %25 azaldığını bildiren Ürün, satışlar-
daki düşüşün nedenini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinde yaşanan mevcut duruma bağladı. 
İnşaatlarda sıklıkla kullanılan perlit madeni, ısı ve ses yalıtımı 
sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor ve hafifliğinden dolayı bi-
nanın yükünü azaltıp, depreme karşı mukavemetini artırıyor. 
İnşaatta çimento ve kireç tasarrufu sağlayan ürünün, sektör-
de uzun zamandır kullanıldığını belirten Düzgün Ürün, “Fakat 
yaygınlaşması için 2000’li yılları beklememiz gerekti. Son beş 
yılda inşaat sektöründe yoğun kullanılan perlit madeni, bina 
maliyetlerini kayda değer ölçüde düşürüyor. Bina maliyetlerinin 
düşmesi, gayrimenkul satış fiyatlarının da düşmesi anlamına 
geliyor” ifadelerini kullandı. 

Ocak 2016

Şubat 2016

Demir Export, İspir Projesi’nde
5,5 Milyon Ton Kaynak Belirledi

Erper Madencilik, 
Gürcistan Pazarını Hedefliyor 

Yerli kömür kullanılan Aksa Göynük Enerji Termik Santrali’nin 
ikinci fazı da ticari faaliyete başladı. Aksa Enerji tarafından te-
meli 2012 yılında atılan ve yerli kömür kullanarak enerji üreten 
Aksa Göynük Enerji Termik Santrali’nin 135 MW’lık ikinci fazının 
kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldı.
Türkiye’nin özel sektör tarafından yatırımı yapılarak devreye alı-
nan ve yerli kömür kullanılan iki santralinden biri olan Aksa Göy-
nük Enerji Termik Santrali’ne 390 milyon Amerikan Doları yatırım 
yapıldı. Toplam 270 MW kurulu gücüyle yılda 2 milyar kw saatlik 
(kWh) üretim yapacak santralde üretilen elektrikle 150 bin hane-
nin, başka bir deyişle 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. 
Şirket kurulu gücünün %12’sini temsil eden ve yerli bir kaynak 
olan linyitten enerji üretimi yapan santral, hem ülkemizin cari 
açık ile savaşına katkı sağlayacak, hem de şirketin enerji üretim 
maliyetlerini düşürerek karlılığına olumlu yansıyacak.

Türkiye’nin halka açık lider serbest elektrik üreticisi olan Aksa 
Enerji, yerli kömürden enerji üreteceği Aksa Göynük Enerji Ter-
mik Santrali’nin ikinci fazını devreye aldı. Temeli 2012 yılında 
atılan, ilk fazı 15 Temmuz 2015 tarihinde ticari faaliyete geçen 
Aksa Göynük Enerji Termik Santrali’nin 135 MW’lık ikinci fazının 
kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldı. 
390 milyon Amerikan Doları yatırımla faaliyete geçen santralle 
Aksa Enerji, kurulu gücünü 2,211 MW’a yükseltti.
Aksa Enerji, çevreye duyarlı yaklaşımıyla linyit kömürünün çev-
re ve insan sağlığı üzerine olası etkilerini bertaraf etmek üzere 
de gerekli yatırımları yapmış ve Türkiye’de bir ilk olduğu belir-
tilen “Baca gazı arıtma sistemi”ni Göynük Enerji Termik Santra-
li’ne kurdu. Santral faaliyete girdiği andan itibaren bu sistem 
ile Avrupa Birliği’nin 2018 yılında şart koştuğu düşük emisyon 
değerlerine ulaştı. 

Şubat 2016Aksa, Göynük’te Yerli Kömüre Yatırım Yapıyor
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Madencilik sektörü son yıllarda en çok göz önünde olan ve de-
ğişikliğe uğrayan sektörlerden birisi. Hiç kuşkusuz yapılan bu 
düzenlemeler maden işyerlerini olumsuz etkiledi. Bu süreçte 
maliyetlerin artması gerekçe gösterilerek birçok maden işyeri-
nin kapısına kilit vuruldu. Bu sebeple de birçok maden çalışanı 
işsiz kaldı. 14 Ocak 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 
sayılı Torba Kanun ile maden işyerlerinin mali yükünü azaltma-
ya yönelik bir düzenleme getirildi.
Madenlerin Maliyeti Neden Artmıştı?
2014 ve 2015’te çıkartılan torba kanunlarla maden işyerleri ile 
ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan bu düzenlemeler 
maden işyerlerinin maliyetinin artmasına neden oldu. Haftalık 
45 saat olan çalışma süresi yer altı maden işlerinde çalışan işçi-
ler için haftalık 37 buçuk saat olarak değiştirilmişti.
Yıllık ücretli izin süreleri maden işlerinde çalışanlar için diğer 
çalışanlara göre 4’er gün arttırıldı. Maden işyerlerinde fazla 
çalışma yaptırılması yasaklandı. Linyit ve taşkömürü çıkartılan 
işyerlerinde asgari ücret 2 kat olarak belirlendi.
Kamu-Özel Sektör Arasında Haksız Rekabet
Maden sektöründeki çalışma hayatına yönelik yapılan düzenle-
melerden sonra, maden işyerlerindeki maliyet artışı, işçi çıkar-
malar ve işyeri kapanışlarının önüne geçmek için Şubat 2015’te 
6592 sayılı kanun çıkartıldı ve Maden Kanunu’na bir madde ek-
lendi. Ancak söz konusu madde ile sadece devlete ait maden 
işyerleri için maliyetin karşılanması uygulaması getirildi. Böylece 

Finlandiyalı krom madencisi Afarak Group Plc, Türk iştiraki Türk 
Maadin Şirketi AŞ (TMŞ) aracılığı ile Eskişehir-Mihalıççık’ta bulu-
nan Eagle Field sahası için işletme ruhsatını edindiğini duyurdu.
TMŞ, sahadan çıkarılacak olan krom cevherini prosesten ge-
çirerek yüksek tenörlü konsantre veya parça krom cevheri 
haline dönüştürmeyi planlıyor. Zenginleştirilecek olan krom 
konsantresi, Afarak’ın Almanya’daki iştiraki olan Elektrowerk 
Weisweiler GmbH’ye iletilerek burada düşük karbon ve ultra 
düşük karbonlu ferrokrom üretmek maksadıyla ileri prosese 
tabi tutulacak. Öte yandan parça krom cevherleri ise direkt 
olarak satışa sunulacak.

Pasinex Resources, Pınargözü çinko madeninden elde ettik-
leri, yaş ağırlığı 1.556 ton (kuru ağırlığı 1.463 ton) olan yüksek 
tenörlü çinko materyalinin (yaklaşık olarak %35 çinko tenörlü) 
satışını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Pasinex Resources ile Ak-
metal Madencilik ortaklığı olan Horzum AŞ tarafından işletilen 
Pınargözü madeninden çıkarılarak satışı yapılan bu partinin 
aynı zamanda üretimin ikiye katlanarak 60 ton/gün rakamına 
ulaştığı anlamına geliyor.

meydana gelen maliyet artışları fiyat farkı olarak ödenmeye baş-
landı. Bu durum da kamu ile özel sektör maden işyerleri arasında 
haksız bir rekabetin ortaya çıkmasına ve özel maden işyerlerinin 
sektörde tutunamamasına neden oldu.
Artık Özel Sektör de Bu Kapsamda
Ocak 2016’dan itibaren asgari ücretin %30 artması ile birlikte 
maden işyerleri iyice zor duruma düştü ve Ocak ayı sonun-
da Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Torba Kanun ile 
devlete ait maden işyerlerine sağlanan maliyet karşılama uy-
gulamasının özel sektör maden işyerleri için de uygulanması 
öngörüldü.
Yapılan düzenlemeye göre linyit ve taşkömürü çıkartan özel 
maden işyerlerinin çalışma süreleri ve asgari ücret nedeniyle 
oluşan maliyet artışları T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesine konan ödenekten karşılanacak. Uygulamanın ne 
şekilde olacağı ise önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nca 
çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.
Brüt Ücret 5100 TL Altındaysa Destek de Var
Linyit ve taşkömürü çıkartan maden işyerleri asgari ücret deste-
ğinden de faydalanabilecek. Buna göre, 2015 yılının aynı ayın-
da SGK’ya aylık brüt 5100 TL ve altında bildirimi yapılan sigor-
talıların yarısını geçmemek üzere 2016 yılında sigortalı başına 
aylık 100 TL destek verilecek. 2016 yılı içinde ilk defa kurulan 
işyerlerinde ise SGK’ya bildirilen tüm sigortalılar için sigortalı 
başına aylık 100 TL destek verilecek. 

Projeye yatırım yapmak için en uygun zamanı beklediklerini 
açıklayan TMŞ, kar marjının yüksek tutulması maksadıyla emtia 
satış fiyatının yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyor.
Mart 1918’te İstanbul’da Osmanlı-Alman Maadin Şirketi unva-
nıyla kurulan Türk Maadin Şirketi, adının 1919’da Osmanlı Maa-
din Şirketi’ne değiştirilmesini takiben Bursa ili Orhaneli’nde bu-
lunan Dağardı İşletmesi’nde krom cevheri üretimine başlamış 
ve 30 yıl içerisinde 200.000 ton krom cevheri üretmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte 1923 yılında Türk Maadin 
Şirketi adını alan firmanın Eskişehir-Mihalıççık, Muğla-Fethiye 
ve Denizli-Beyağaç’ta aktif operasyonları bulunuyor. 

Gerçekleştirilen satış sayesinde operasyona önemli katkı 
sağlandığını söyleyen Pasinex Resources CEO’su ve Başkanı 
Steve Williams, “Maden üretiminin ikiye katlanarak yaklaşık 
olarak 60 ton/gün seviyesine çıkmış olması Horzum’u her ma-
dencilik şirketinin arzulayacağı pozitif bir nakit akışı senaryosu 
içerisine girmesini sağladı.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Şubat 2016

Ocak 2016

Şubat 2016

Madencilere Asgari Ücret Desteği 

Mihalıççık’ta Yeni Krom Sahası
İçin İşletme İzni Alındı 

Pasinex Üretimini Arttırıyor... 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)’nde görevli bilim insanları, 
mermer tozu ve yanmış kömür külünden çevreci, hafif, ısıya ve 
suya dayanıklı olduğu belirtilen beton blok geliştirdi. AKÜ Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Kısmı Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir başkanlığındaki 5 bilim insanı, TÜBİTAK tarafın-
dan sağlanan destekle yürüttükleri projede üretilen malzemenin 
patentini almak ve seri üretimine geçmek için çalışma başlattı.
14 ay öncesinde atık ürünlerin inşaat pazarında tüketimi için 
çalışma başlattıklarını ifade eden Prof. Demir, ülkemizin dünya 
mermer imalatında önemli bir yerinin olduğunu vurgulayarak 
ortaya çıkan 3 milyon ton mermer artığına dikkat çekti. Ülke-
mizdeki termik santrallerde yakılan kömürden ortaya çıkan 
külün de tahmini 20 milyon ton olduğu düşünüldüğünde bu 
atıkları şu anda randımanlı olarak değerlendirilemediğini vur-
gulayan Demir, projeyle mermer tozu ve kül kullanarak çevreci 
bir ürün ortaya çıkarmayı başardıklarını bildirdi. 
“Mermer tozu ve kül, çeşitli kimyasal maddelerle karıştırılırken 
içine organik esaslı köpük ajanı katılıyor. Köpük ajanı beton blo-
kun içinde kapalı hava odacıkları oluşturuyor. Odacıkların kapa-
lı olması su geçirgenliği sağlıyor. Suyun kütlesinden hafif olduğu 
için batmadan su üstünde kalabiliyor. Diğer betonlar gibi içine 

su almadığı için yağmurdan sonra ağırlığı artmıyor. Islanan 
betonun soğuk havada donması ve çatlaması gibi sorunlar bu 
malzemede yaşanmıyor.” şeklinde konuşan Demir ürettikleri 
ürünü inşaatlarda duvar bloku olarak kullanılmak üzere ta-
sarladıklarına dikkati çekerken, ürünün suda batmaması ve 
dayanıklılığı sayesinde küçük deniz araçlarının yapımında da 
kullanılabileceğine işaret etti. 

Şubat 2016

AKÜ’de Mermer Tozu ve Külden
Suda Batmayan Beton Üretildi

Ariana Resources ve Proccea Construction ortaklığında ku-
rulan Zenit Madencilik tarafından sürdürülen Red Rabbit 
Projesi’nin Kızılçukur bölümüne ait sondaj programı sonuç-
ları belli oldu. Ariana Resources, projenin Kızıltepe bölümü-
ne 22 km mesafede bulunan Kızılçukur bölümünde Kasım 
ayında tamamlanan programın sonuçları için “mükemmel” 
ifadesini kullandı.
1.598 metrelik ters sirkülasyon sondajları sonucunda, yüzeyin 
60 metre altına kadar bulunan kısmında, Kızılçukur damarlaş-
ma sistemine ait yüksek tenörlü mineralizasyon tespit edildi. 
Elde edilen en iyi sonuçlar ise şu şekilde verildi:
•	8m boyunca 7,6g/t Au + 194g/t Ag,
•	5m boyunca 3,5g/t Au + 263g/t Ag,
•	11m boyunca 1,3g/t Au + 73g/t Ag.
Ayrıca tamamlanan 76 metrelik kayaç kanal örneklemesi so-
nuçları da şu şekilde verildi:
•	2,0m boyunca 10,5g/t Au + 455g/t Ag,
•	2,7m boyunca 4,4g/t Au + 229g/t Ag,
•	2,5m boyunca 3,1g/t Au + 177g/t Ag.
Elde edilen sonuçlara göre Kızılçukur projesinin Kızıltepe 
madeni için yüksek tenörlü, uydu ocak olabilecek nitelikte 
kaynak potansiyeline sahip olabileceğini söyleyen Ariana Re-
sources Genel Müdürü Kerim Şener, altın ve gümüş minerali-
zasyonunun yüzeyin 30 metre kadar derinliğinde bulunması-

nın açık ocak madenciliği yapılabilmesi adına memnun edici 
olduğunu belirtti.
Öte yandan Kızıltepe bölgesinde gerçekleştirilen sondaj çalış-
malarından da önemli sonuçlar elde edildiği bildirildi.  Sonuçla-
ra göre; keşif amaçlı sondaj çalışmalarının yapıldığı Arzu Merkez 
alanının 600 m uzunluğunda potansiyel mineralleşmeye sahip 
olduğu doğrulandı. Kesişme bölgeleri ise şu şekilde verildi:
•	22 metre boyunca 2,93 g/t Au ve 29,76 g/t Ag,
•	10 metre boyunca 2,32 g/t Au ve 46,79 g/t Ag,
•	5 metre boyunca 0,99 g/t Au ve 13,62 g/t Ag.
Açık ocak madenciliğine başlanmadan önce Arzu Güney bölge-
sinde gerçekleştirilen sondajların sonuçları ise şu şekilde oldu:
•	5 metre boyunca 3,23 g/t Au ve 68,60 g/t Ag,
•	3 metre boyunca 4,89 g/t Au ve 74,57 g/t Ag,
•	4 metre boyunca 3,38 g/t Au ve 76,40 g/t Ag.
Ek olarak, Zenit Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Jeoloji 
Mühendisi Coşkun Kuzum, Kızıltepe madeni hakkındaki son 
gelişmeleri basında duyurdu. Madende ilk dökümü 2016 son-
baharında gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Kuzum, 
projenin gelişmesi ile birlikte yaklaşık olarak 150-180 kişiye 
doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Ku-
zum ayrıca sahadaki operasyonların hem resmi hem de çevre 
bölgedeki sivil inisiyatifler tarafından denetlenmesini amaçla-
dıklarını aktardı. 

Şubat 2016

Kızıltepe ve Kızılçukur’dan
Dikkat Çekici Sonuçlar Geldi
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Danıştay 8. Dairesi, normal şartlarda T.C. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 
maden arama/işletme ruhsatlarını Başbakanlığın iznine bağla-
yan Başbakanlık Genelgesi’nin yürütmesini “maden ruhsatları” 
yönünden durdurdu!
Zonguldak Kozlu’da maden arama ruhsatı başvurusu yapan 
bir kişi, başvurusunun reddine ilişkin Başbakanlık Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının işlemi ve bu işlemin da-
yanağı olan 16 Haziran 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan 
Başbakanlık Genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.
Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi, davacının maden arama 
ruhsat talebinin reddine ilişkin işlemle dava konusu Başbakan-
lık Genelgesi’nin yürütmesini “maden ruhsatları” yönünden 
durdurdu. Dairenin kararında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile maden 
haklarıyla ilgili ruhsatları düzenlemek ve bu ruhsat sahaların-
daki madencilik faaliyetlerini takip etme görevinin Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüne verildiği belirtildi.
Maden Kanunu’nda da “madencilik faaliyetleri ve ruhsatlandır-
ma işlemlerine Bakanlık tarafından kısıtlama getirilebileceği, ma-
den arama faaliyetlerinin, bu kanunda sayılanlar dışında herhan-
gi bir izne tabi olmadığı, işletme faaliyetlerinin ise bu kanuna göre 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe göre yürütüleceği” hükümle-
rine yer verildiği anımsatıldı.
Kanun’da ayrıca madenlerle ilgili arama ruhsatının Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünce düzenleneceğinin de belirtildiği aktarılan 
kararda, 6 Kasım 2010’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nde 
de madenlere arama ruhsatı almak için Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğüne başvuru yapılacağının kurala bağlandığı hatırlatıldı.
Kararda, davacının, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu-
ğu, genel müdürlüğün de bu başvuru ile 174 ruhsat talebini, 
izin verilmesi istemiyle söz konusu Başbakanlık Genelgesi uya-

rınca Başbakanlığa gönderdiği kaydedildi. Kamu hukukunda 
yetkinin hiyerarşiden üstün olduğu vurgulanan kararda, “Yani 
bir yetki yasa ile hangi makama verilmişse o makam tarafından 
kullanılmalıdır. Dar anlamda ‘yetki unsuru’ denilen karar alma 
yeteneği, konu, yer ve zaman itibarıyla Anayasa ve yasalarla 
belli bir organ, makam ve kamu görevlilerine tanınmış bir güç-
tür. Yetkinin kimin tarafından kullanılacağını belirleyen kural-
ların varlığı halinde bu yetkinin devri ile paylaşımı konusunda 
da açık bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir” tespitleri 
yapıldı. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, maden ruhsatı ver-
me yetki ve görevinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ait olduğu, madencilik 
faaliyetleriyle ilgili her türlü kısıtlamanın ancak kanunla yapıla-
bileceği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:
“Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maden ruhsatı dü-
zenlenebilmesi için gerekli bilgi, belge ve izinlerin Maden Kanu-
nu ile ilgili yönetmeliklerde açıkça belirtildiği ve bunların arasın-
da Başbakanlık izninin gerekli olduğu yolunda bir hükmün yer 
almadığı görülmektedir.
Dava konusu genelgeyle maden mevzuatında öngörülmeyen 
ayrı izin müessesesi getirildiği, bu haliyle dava konusu genelge-
nin, maden ruhsatları bakımından kısıtlayıcı hükümler içeren ve 
üst hukuk normu olan Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri 
Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı bir düzenleme olduğu sonucu-
na varılmıştır.”
Dairenin 5 üyesinin oy çokluğuyla aldığı karara 4 üye katılmadı. 
Karşı oy yazısında, Anayasa’ya göre, başbakanın, bakanların gö-
revlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilme-
sini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü olduğu 
hükmüne yer verildiği belirtildi.
Davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, ka-
rara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu görüşecek. 

Ocak 2016

Madenciliğin Durma Noktasına
Gelmesine Neden Olan
Genelge’nin Yürütmesi Durduruldu!

Yurt Madenciliğini Geliştir-
me Vakfı (YMGV), madenci-
lik eğitimine verdiği önem 
doğrultusunda, “Cevher ve 
Kömür Hazırlama Teknolo-
jilerinde Yenilikler” konu-
sunda 2 günlük bir Çalıştay 
düzenleyecek. Konularında 

uzman konuşmacıların katılacağı Çalıştay’da, “Boyut Küçült-
me Teknolojilerinde Yenilikler”, “Fiziksel Ayırma Teknolojile-
rinde Yenilikler”, “Flotasyon Teknolojisinde Yenilikler”, “Su 
Temini ve Susuzlandırma Teknolojilerinde Yenilikler” konu-
ları işlenecek. Kömür, metalik maden, endüstriyel mineraller 
ve agrega sektörüne hitap eden Çalıştay 26-28 Mayıs 2016 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. 
Detaylar için: www.ymgv.org.tr 

Şubat 2016

YMGV’dan Cevher ve Kömür
Hazırlama Teknolojilerinde Yenilikler Çalıştayı
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Sandstorm Gold Ltd, içerisinde Türkiye’den önemli projelerin 
de bulunduğu ruhsat paketini Teck Resources’dan satın aldı. 
22 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilen anlaşma sonu-
cunda Sandstorm, 7’si yüksek önem taşıyan 56 ruhsatın yeni 
gelir paydaşı oldu. 
19 Ocak tarihinde Sandstorm tarafından yapılan açıklamaya 
göre yüksek önem taşıyan ruhsatlar arasında Türkiye’de yer 
alan projeler şu şekilde sıralanıyor:
•	Mariana Resources ve Lidya Madencilik ortaklığında bulunan 
Hot Maden projesinin %2 Net İzabe Geliri (NİG).
•	Tümad Madencilik’e ait olan ve geliştirme safhasında bulu-
nan Burhaniye projesinin %2 NİG’si.
•	Alamos Gold’a ait olan ve geliştirme safhalarında bulunan 
Ağı Dağı ile Kirazlı projelerinde gerçekleştirilecek üretimden 
ons başına 10 dolar gelir.

Mariana Resources ile Lidya Madencilik, Hot Maden Altın-Ba-
kır Projesi üzerinde kapsamlı ortaklık anlaşması imzaladı. İm-
zalanan anlaşmadaki önemli noktalar ise şu şekilde sıralandı:
•	Anlaşma sonucunda Hot Maden Projesi’nde ileri araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla Mariana ile Lidya’nın 
ortaklığı resmileşmiş oldu ve ortaklık şirketinin adı Artmin Ma-
dencilik olarak belirlendi.
•	Projede Mariana’nın payı %30, Lidya’nın payı ise %70 olarak 
belirlenirken, yönetim kurulunun üç üyesinin Lidya’dan, bir 
üyesi ise Mariana’dan atanması kararlaştırıldı.
•	Hot Maden Projesi’nin 2016 yılı bütçesi 8 milyon dolar olarak 
belirlendi.
•	5.000 metresi 1. çeyrekte olmak üzere 2016 yılında toplamda 
20.000 metre sondaj yapılmasına karar verildi.
•	Projenin ön ekonomik değerlendirme çalışmasının 2016’nın 
son çeyreğinde tamamlanması öngörüldü.
Hot Maden’de gerçekleştirilen operasyonlar Cumhuriyet ön-
cesine kadar dayanıyor. Rus yönetimi altında gerçekleştirilen 

1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemine ait geçici vergi beyanname-
si ekinde vergi dairesine sunulan mali tablolara göre, Borsa 
İstanbul (BİST) Madencilik Endeksi kapsamında işlem gören 
şirketlerin (KOZAL, PRKME, IPEKE, KOZAA, IHMAD) net kârları 
açıklandı. 
Açıklamaya göre şirketlerin kar/zarar durumları yandaki şekil-
de gerçekleşti:

•	Centerra Gold’a ait olan Öksüt projesinde gerçekleştirilecek 
üretime göre %0,5-1,5 arasında değişen NİG.
Sandstorm tarafından satın alınan ruhsat paketi içerisinde ülke-
mizde bulunan diğer projeler ve bu projelerden elde edilecek 
gelirler ise şunlardan oluşuyor:
•	Altıntepe projesi-%1,5 NİG
•	Karaağaç projesi-%1,5 NİG
•	Taç/Çorak projesi-%1,5 - 2 NİG
•	Red Rabbit projesi-%2 NİG
•	Hasandağı projesi-%2 NİG
•	Muratdağı projesi-%2 NİG
•	Tombul projesi-%2 NİG
Şirketin satın aldığı paket içerisindeki projelerin diğerleri ise 
Kanada, Meksika, ABD, Brezilya, Peru, Şili ve İsveç sınırları içeri-
sinde bulunuyor.  

operasyonların tarihi net olarak bilinmese de kayıt altında 
tutulan ilk arama çalışmaları 1942-43 yılları arasında MTA 
tarafından gerçekleştirildi. 1990 yılı başlarında Anglo Ame-
rican tarafından tamamlanan sondaj çalışmalarının ardın-
dan 2000’lerde Teck, Hot Maden’in bulunduğu bölgeye ait 
ruhsatların sahibi oldu. Aegean şirketi daha sonradan Teck’e 
ait bir ruhsatı ve proje kapsamındaki yeni bir ruhsatı elde 
ettikten sonra bölgede detaylı bir jeolojik haritalandırma 
çalışması gerçekleştirdi. 2014 yılında Lidya, Aegean ile opsi-
yon anlaşması imzalayarak saha çalışmalarına başladı. Eylül 
2014’te Mariana Resources Aegean’ın hisselerini satın alır-
ken Hot Maden projesindeki haklarını da beraberinde elde 
etmiş oldu. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen birincil sondaj 
programının ardından Lidya, 2015 yılında 10.000 metre son-
daj programı gerçekleştirdi.
Projede şu ana kadar yapılan sondajlar sonucunda tespit edi-
len mineral kaynağı (tüm kategorilerin toplamında) 11,2 g/t 
tenörlü 3 milyon ons altın eşdeğeri şeklinde… 

•	Koza Altın İşletmeleri AŞ Net Dönem Karı 374.811.024 TL
•	Park Elektrik Üretim Madencilik AŞ Net Dönem Karı 
22.874.937 TL
•	Koza Anadolu Metal Madencilik AŞ Net Dönem Karı 
18.166.507 TL
•	 İpek Doğal Enerji Kaynakları AŞ Net Dönem Zararı 20.570.991 TL
•	 İhlas Madencilik AŞ Net Dönem Karı 833.609 TL 

Ocak 2016

Ocak 2016

Ocak 2016

Sandstorm, Türkiye’deki 11 Projenin 
Yeni Gelir Ortağı Oldu 

Mariana ile Lidya Kapsamlı Ortaklık 
Anlaşması İmzaladı 

BİST Madencilik Endeksi Şirketlerinin 
2015 Kâr Durumları Açıklandı
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Ülkemizdeki maden ve enerji kaynaklarının ekonomiye kazan-
dırılmasının önemine istinaden, Doğu ve Güneydoğu bölge-
lerimiz oldukça önem arz etmektedir. Bu bölgelerdeki maden 
ve enerji kaynaklarının henüz yeterince araştırılmamış olması, 
potansiyelin ortaya konulması ihtiyacı, arama ve işletme faali-
yetlerinde ne aşamada olunduğunun belirlenmesi amaçlarıy-
la “Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel 
Gelişmeler” başlıklı Konferans gerçekleştirilecektir.
Madencilik Türkiye dergisinin medya sponsoru olduğu “Do-
ğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişme-
ler” konulu konferansa ETKB başta olmak üzere, Türkiye Petrolleri 
(TP), Maden Tetkik Arama (MTA), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
(PiGM), Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Türkiye Kömür 
İşletmeleri (TKİ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Devlet Su İşleri (DSİ) 
ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü resmi destekleriyle An-
kara MTA Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.
Konferans gündeminde Türkiye’deki maden ve enerji kaynak-
larının ekonomiye kazandırılmasının önemi, doğal kaynaklar 
yönünden zengin olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
leri’nin potansiyeli, arama ve işletme faaliyetlerinde gelinen 
noktalar olacak ve kamuoyu bu konularda bilgilendirilecektir. 
Ayrıca sektörel teşvik ve yatırım konuları kamu, özel sektör ve 
akademik çevreden oluşan kadroyla ele alınacak ve bölgenin 
petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtları; hidrolik, rüzgar ve 
güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakları ile madenlerin po-
tansiyeli ve enerji politikası değerlendirilecektir. Bunun yanı 
sıra, enerji ve maden sektöründeki firmaların bölgedeki yatı-
rım imkanları ve teşvikleri konusunda, gerek diğer enerji ve 
maden firmalarından gerekse kamu kurumlarından doğrudan 
bilgi edinebilecek, bölgesel enerji ve maden gelişmeleri hak-
kında bilgi sahibi olabileceklerdir. Hem kamuoyunu bölgenin 
enerji ve maden potansiyeli hakkında bilgilendirmeyi, hem de 

daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıyı bölgeye çekmeyi amaç-
layan konferans hakkında detaylı bilgiyi www.enerji2016.org 
internet adresinden bulabilirsiniz.
Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD) ve 
Güneydoğum Derneği (GDD)
TPJD kamu, üniversite ve özel sektördeki yerbilimcilerin üyesi 
olduğu, 57 yıldır kamu yararına çalışmakta olan bir sivil toplum 
kuruluşudur. Güneydoğum Derneği de ilgili kamu kurumları ile 
eş güdümlü olarak doğu ve güneydoğu bölgelerimize yönelik 
sosyal, kültürel ve ekonomik konuları ele alan çok sayıda kon-
ferans, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemiş kamu yararına 
çalışan bir dernektir.
Konferans Başkanlar Konseyi 
•	 İsmail BAHTİYAR, TPJD Başkanı 
•	Duygu SUCUKA, GDD Başkanı
Konferans Düzenleme Kurulu
•	Ülker AYDIN, Düzenleme Kurulu Başkanı
•	Nihat ERİ, Düzenleme Kurulu II. Başkanı
•	Ahmet ÇAPTUĞ, Üye
•	Pınar TÖZÜN, Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
•	Veysi SAYIN, Üye 
•	Elif UZ, Üye
•	Behzat Gökçen DEMİR, MİGEM Özel Kalem Müdürü
•	Mahir Kaya, Üye
Konferans Danışma Kurulu
•	 İsmail KARA, MTA Enerji Hammadde Etüd ve Arama Daire 
Başkanı
•	Abdurrahman TABLACI, MTA Maden Etüd ve Arama Daire 
Başkanı
•	Bülent SELEK, DSİ Etüd Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı
•	Kenan AKSOY, MİGEM İnceleme ve Denetleme Daire Başkanı 

Şubat 2016

“Doğu-Güneydoğu Anadolu
Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler” 
Konferansı Ankara’da Gerçekleştirilecek

2011 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan Çöllolar 
Kömür Havzası’nda meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 
11 madenci dualarla anıldı. Yaşanan kaza sonrası yaptırılan anıt 
mezarda düzenlenen törene, madenci yakınları, Afşin Kaymaka-
mı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde Afşin-Elbistan B Termik Santra-
li’ne kömür temin edilen Çöllolar kömür işletmesinde meydana 
gelen ve 11 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan göçüklerin 5. 
yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu. Yaşanan göçüğün ardın-
dan tüm aramalara rağmen bulunamayan 9 madenci için Çöllo-
lar Kömür Havzası’nda hazırlanan anıt mezarda şehit madenciler, 
Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, 

Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil 
Tatlı’nın isimleri yer alıyor.
Törende konuşan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi 
Başkanı Adil Bölükbaşı, “2011 yılında facia bir kazanın akıbe-
tini hep beraber yaşadık. Burası siyaset meydanı değil. Ailelerin 
acısını paylaşmaya geldik. Şehit aileleri ve tüm katılımcılara te-
şekkür ediyorum. Ne yazık ki 9 tane canımız orda. Ancak sözün 
bittiği yerdeyiz. Biz sendikacı olarak ve işverenleri ailelerin yanın-
da olmak zorundayız. Elimizden geldiğince Maden-İş Sendikası 
olarak yardımcı oluyoruz. Tabi ki ailelerimiz üzgün, kırgın bunu 
biliyoruz. Hiç kimse bırakın 11 canı bir can bile verilmesine razı 
olmaz.” dedi. 

Şubat 2016Çöllolar Şehitleri Yapılan Törenle Anıldı 
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Plan Bütçe 
Komisyonunda enerji sektörünün güncellenmiş yol haritasını 
sunarken madencilik sektörü ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Albayrak gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’nin elektrikte ku-
rulu gücünün 4.288 MW artarak 2015 sonu itibariyle 73.148 
MW’ye çıktığını belirtirken kurulu gücümüzün %35,4’ünü hid-
rolik, %29,1’i doğalgaz, %20,6’sı kömür, %6,2’si rüzgâr, %0,9’u 
jeotermal ve %7,8’i ise diğer kaynaklardan oluştuğunu söyledi.
Albayrak sunumunda ülkemiz enerji sektörü ile ilgili şu ifade-
leri kullandı: ”Enerji sektörünün her alanında hızlı talep artışı 
olmaktadır. Enerji ihracatçısı ülkeler talep büyümesinin merkezi 
haline gelmektedir. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sebebiyle 
oyunun kuralları yeniden belirlenmektedir.
Enerji talebi uzun dönem etkili olacak konudur. İki katına çıka-
cak enerji talebini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve arz 
güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz.
Enerji politikalarımızın en önemli noktaları rekabetçi, şeffaf, 
çevresel sürdürülebilir enerji politikaları önceliğimiz olmuştur. 
Ülkemizin zengin doğal kaynaklarından azami ölçüde ve sür-
dürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda istifade etmek, orta ve uzun 
vadede önceliğimiz olmaya devam edecektir.”

Albayrak, Plan Bütçe Komisyonu’nda doğal kaynaklar ve ma-
dencilik sektörü ile ilgili de önemli bilgiler verirken şu ifadeleri 
kullandı: “Çevre ile uyumlu, önceliği iş sağlığı ve güvenliği koşul-
larını sağlayan, sürdürülebilir madencilik için uygulanabilir poli-
tikaların oluşturulması doğal kaynaklarımızın ekonominin büyü-
mesine ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinin 
öncelikli şartıdır.
Madencilik sektörünün milli gelir içinde payını artırmak ve ma-
dencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde ve iş sağ-
lığı ve güvenliği doğrultusunda yürütülmesini sağlamak madenci-
lik sektörüne ilişkin temel stratejilerimizdir.
Bakanlığımız ülkemiz yer altı kaynaklarına ülkemiz ekonomisi-
ne yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesini 
amaçlayarak çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırmaktadır.
2023’e kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçilecek 
ve üçüncü nükleer santral için de çalışmalar başlatılacak. Lin-
yit ve taşkömürü kaynaklarının önemli bir bölümünün 2023’e 
kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesini 
amaçlıyoruz.
2019 sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi portföyünde yerli kö-
mürün payının artırılması, toplam doğalgaz depolama kapasi-
tesinin 5,3 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesinin 
100 milyon metreküp üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. 2019 
sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santral-
lerinin toplam kurulu gücünün 45 bin megavatın üzerine çıkarıl-
ması ve 2023’e kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirile-
bilecek hidroelektrik potansiyelimizin elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılması hedeflenmektedir.
Tabii kaynakların etkin yönetimi ve ekonomiye katkısını artırmak 
amacıyla da Türk madencilik işlemlerinin e-Devlet Projesi kap-
samında elektronik ortamda yürütülmesi ve 2019 sonuna kadar 
kademeli olarak enerji dışı doğal kaynaklar için kamu tarafından 
yapılan sondaj miktarının 200 bin metre seviyesine çıkarılması için 
çalışmaların sürdürülecek.” 

Şubat 2016

Bakan Albayrak, Enerji ve
Madencilik Sektörlerinin
Güncellenmiş Yol Haritalarını Açıkladı

Koza Altın İşletmeleri, 31.12.2015  tarihi itibariyle sahip olduğu 
toplam kaynak (resource) ve rezerv (reserve) miktarlarına iliş-
kin Uluslararası JORC standardına göre düzenlenen sonuçları 
açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 2015 yılı içerisinde yapılan 
38.490 metre karotlu sondaj ve diğer jeolojik çalışmalardan 
alınan numunelerin analizleri sonucunda 2015 sonu itibariyle 
görünür, muhtemel ve mümkün kaynaklar toplamı 13,2 milyon 
ons, rezervler ise 4,0 milyon ons olarak hesaplandı.
2014 yılı sonu itibariyle şirketin kaynakları 13,4 milyon ons, rezerv-

leri ise 4,2 milyon onstu. 2015 yılı içerisinde 266.000 onsluk üretim 
yapan şirket, yapılan üretim miktarı düşüldükten sonra rezervle-
rindeki yıllık artış oranının %3,7’ye tekabül ettiğini bildirdi. 
Şirket, madencilik sektörünün genelinde olduğu gibi, izin sü-
reçlerinde yaşanan gecikmeler ve 2015 yılı içinde altın fiya-
tındaki değişimlerin etkisiyle kaynak ve rezerv başabaş tenör 
değerlerinin yükselmesine rağmen aramalar, jeoloji ve maden 
ekiplerinin çalışmalarına devam ederek, şirketin kaynak ve re-
zerv rakamlarını artırdıklarının altını çizdi. 

Şubat 2016

Koza 2015’te Kaynak ve
Rezervini Arttırmayı Başardı 
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Artvin ili sınırları içerisinde yer alan Hot Maden projesinde de-
vam eden sondaj programında kayda değer sonuçlar elde edildi. 
Yüzeye yakın Hot Maden mineralizasyonunun devamlılığını işa-
ret eden güncel sondaj sonuçları aynı zamanda proje süresince 
elde edilen en yüksek tenörlü sonuçlar olma özelliğini taşıyor.
Açılan iki kuyudan elde edilen sonuçlar şu şekilde verildi:
•	HTD-34: 55 metre derinlikten itibaren 71 metre boyunca 32,4 
g/t Au ve %1,9 Cu, 89 metre derinlikten itibaren 22 metre bo-
yunca 83,9 g/t Au ve %1,8 Cu.
•	HTD-35: 46,8 metre derinlikten itibaren 63,6 metre boyunca 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerjide 
hükümetin öncelikleri arasında bulunan kömür sektöründeki 
işletmecilerle bir araya gelerek sorunlar ve çözüm önerilerini 
değerlendirdi. Bakan Albayrak, Dolmabahçe Başbakanlık Ofi-
si’nde 12 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat sü-
ren toplantıda yerli kömür madeni ve yerli kömürden elektrik 
üreten termik santrali işletmecileri ile buluştu. 
Yerli kaynakların sisteme kazandırılmasında kararlı olduklarını 
vurgulayan Albayrak, “Bunun için bakanlık olarak yol haritamızı 
belirliyoruz. Piyasa etkilerini analiz ederek gerçekçi bir iş modeli 
geliştireceğiz” dedi.
Sektör yetkilileri, madencilik alanında yapılan yeni düzenleme-
lerin maliyetleri çok artırdığını, yerli kömürün avantajının kal-
madığını aktardı. Asgari ücretteki artış ve elektrik fiyatlarındaki 
düşüşle sektörün büyük bir yükle karşı karşıya kaldığına vurgu 
yaptı. Albayrak tüm temsilcileri dinledikten sonra yaptığı konuş-
masında sorunların farkında olduklarını belirtirken, “Yerli kaynak-

14,5 g/t Au ve %3,4 Cu, 85 metre derinlikten itibaren 21 metre 
boyunca 38,9 g/t Au ve %5,1 Cu.
HTD-34’ten elde edilen sonuçların bugüne kadar açılan son-
daj kuyuları içerisinde en iyisi olduğunu belirten Mariana Re-
sources CEO’su Glen Parsons, mineral kaynak tahminin de bu 
sonuçlara paralel bir şekilde artmaya devam ettiğini ifade etti. 
Parsons, limitlerin şu an için doğu ve batı yönlerinde genişle-
diğini söylerken, sondaj çalışmalarının devam ettiği bu süreçte 
kuzey ve güney yönlerinde de bir genişleme görülebileceğinin 
sinyalini verdi. 

ların sisteme kazandırılması için özel sektörle dayanışma içinde 
olacağız. Sistemin rahatlaması için üzerimize düşeni yapacağız. 
Ancak sorunlar tek taraflı çözülmez, biz üzerimize düşeni yapa-
cağız. Sizlerin de ülkenin menfaatlerini düşünerek bu sorunların 
çözümünde üzerinize düşenleri yapmanız gerek” diye konuştu.
Berat Albayrak, üzerinde çalıştıkları modele ilişkin de ipuçları 
verdi. Çalışmayı “Yeni ve gerçekçi bir iş modeli” olarak tanım-
layan Bakan Albayrak, “Arz güvenliği ve çeşitliliği için öncelikli 
amacımız yerli ve yenilenebilir kaynaklarımıza öncelik vermek. 
Bunu yaparken teknoloji transferi ve yerli üretimi de iş modeli-
mizin bir unsuru olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan 
Albayrak, toplantıda dile getirilen sorunlarla ilgili bürokratları-
na çalışma talimatı verdi.
Albayrak, “Yerli kaynakları değerlendirmek için finansman 
modelinde de çeşitliliği ve yerelleşmeyi önemsiyoruz. Halka arz 
modelleri dahil kaynak ve varlıklarımızın tabana yayılmasını da 
arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. 

Şubat 2016

Şubat 2016

Hot Maden’de En Yüksek Tenörlü 
Sonuçlar Elde Edildi

Bakan Albayrak Kömür Sektörü 
Temsilcileriyle Buluştu

Dünyanın lider İnşaat, Yapı, Maden Makine ve Ekipmanları 
Fuarı, Bauma 2016 için geri sayım başladı. Üç yılda bir Alman-
ya’nın Münih şehrinde gerçekleşen Bauma Fuarı 2013 yılında 
420.000’den fazla ziyaretçi ve 3256 katılımcı firma ile 555.000 
metrekarelik sergi alanında gerçekleştirilirken, dünyanın en bü-
yük ve en çok etki bırakan sektör fuarı olmuştu. 

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Bauma 2016’da 600.000 metreka-
renin üzerinde alanda planlanan tüm sergi alanları 2015 sonla-
rına doğru, 3500’e yakın firma tarafından doldurulmuş durum-
da. Ziyaretçi sayısının da yarım milyonu aşmasının beklendiği 
Bauma’ya bu yıl Türk şirketlerin ilgisi de dikkat çekiyor. 
Bauma 2016’ya katılması kesinleşen 139 yerli makine ve ekip-
man şirketi ürünlerini dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen fuar 
ziyaretçilerine tanıtma fırsatı yakalayacaklar.
Şirketimiz Mayeb yayınlarından Madencilik Türkiye, Mining Tur-
key ve Tünel Teknolojisi dergilerinde bugüne kadar yer alan bazı 
şirketlerimiz de Bauma 2016 katılımcısı Türk şirketler arasında 
yer alıyor. Armador Makine, E-Berk Makine, Ersencer Mühendis-
lik, FKK Güney Oto, Gür-San İnş. Makinaları, Las Zırh, Page Ltd., 
Teknima Makine, Titan Makina, Tüfekçioğlu Kauçuk, Tünelmak, 
Z Makine, Bauma 2016’da boy gösterecek şirketlerimizden… 

Şubat 2016Türk Şirketlerinden Bauma Çıkarması
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Eti Bakır AŞ, Artvin-Cerattepe Bakır Madeni Projesi’ni ile ilgili geli-
şen olaylar sonrasında kamuoyunu bilgilendirdi. Şirket tarafından 
yapılan açıklamada; Cerattepe Projesi’nin ruhsat haklarının devlet 
tarafından yapılan ihalede Özaltın İnşaat tarafından hukuka uy-
gun şekilde devralındığı hatırlatılırken Eti Bakır’ın da yine hukuka 
uygun şekilde projenin rödovans yoluyla işletmesini gerçekleşti-
receği aktarıldı. Cerattepe Bakır Madeni’nin, kurulacak teleferik 
hattı sayesinde çevre tahribatına yol açmayacağı vurgulanan 
açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Bakır cevherinin kapalı ocak yer altı işletme yöntemi ile üretilme-
si, teleferik hattı ile Artvin-Borçka karayolunda bulunan Zelosman 
Yükleme İstasyonu’na getirilmesi ve buradan da mevcut karayolu 
ile Murgul ilçesinde bulunan Eti Bakır AŞ’ye ait flotasyon tesisine 
nakli planlanmaktadır. Söz konusu teleferik hattı sayesinde cev-
herin Cerattepe’den nakliyesi için karayolu kullanılmayacağın-
dan, yol yapımı için herhangi bir ağaç kesimi söz konusu olma-
yacaktır. Teleferik hattı inşası ve galeriler için asgari düzeyde ağaç 
kesilecektir. Madenin faaliyetinin sona ermesinin ardından bu 
toprak geri serilecek ve bölge, kesilen ağaç sayısının en az 3 katı 
kadar ağaç dikilmek suretiyle ağaçlandırılacaktır.
Artvin’in su kaynaklarıyla projenin hiçbir bağlantısı bulunmamak-
tadır. Maden arama sahası Cerattepe bölgesinde, su kaynakları 
ise Genya Dağı’nın eteklerinde bulunmaktadır. Bu nedenle çalış-
manın kesinlikle su kaynaklarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
Çalışmanın yüzey sularına hiçbir etkisi olmayacaktır. Yer altı suları 
ise çökeltme havuzlarında dinlendirildikten ve biyolojik arıtma sü-
recinden geçirildikten sonra deşarj edilecektir.
Proje, Bakır Madeni Projesi olup cevher çıkarma ve taşıma dışında 
Cerattepe’de başka tesis ya da faaliyet olmayacaktır. Zenginleştirme 
işlemi yapılmayacağı için siyanür havuzu ya da atık barajı kurulma-
yacaktır. Projede kapalı işletme yoluyla madencilik yapılacaktır. Yer 
altından çıkarılacak maden, tünelin girişine getirildikten sonra tele-
ferik sistemi ile bölgeden uzaklaştırılacaktır. Bölgeden kara taşıma-
cılığı yapılmayacağı için nakliyat sırasında toz oluşması ve projenin 
Artvin’e ve çevreye zarar vereceği iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır.”

Açıklamada, madencilik faaliyetlerinin Artvin ve çevre köylerde 
heyelan tehlikesine yol açmayacağı, heyelan tehlikesi oluşma-
yacağının bilimsel raporlarla kanıtlandığı iddia edildi. Madende 
227 kişiye istihdam sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca 
çimento, mazot, yedek parça gibi ihtiyaçların Artvin’den temin 
edileceği ve yerel inşaat sektörünün canlandırılacağı vurgulandı.
Açıklamada, madenden çıkarılan malzemenin teleferik ile Ço-
ruh Nehri geçirilerek kamyonlarla Murgul’a taşınacağı ve taşı-
macılık sektörünün de hareketlendirileceği aktarıldı.
Yapılan açıklamada, ihalenin yapıldığı 2012 yılından bu yana 
bazı sivil toplum örgütleri, Artvin’de yaşayan bir grup vatandaş 
ve eski ruhsat sahibi tarafından, projenin gerçekleştirilmesini en-
gellemek amacıyla hiçbir hukuki temeli olmayan davalar açıldığı 
ve ihale ilanının, ihale şartnamesinin, maden sahalarının Özaltın 
İnşaat’a ihale edilmesine ilişkin işlemin, şirket adına düzenlenen 
maden arama ruhsatının ve proje için verilen ÇED olumlu kara-
rının iptalinin talep edildiği belirtilen açıklamada şunlar yeraldı:
“Rize İdare Mahkemesinin 2011/915 E., 2012/26 E. ve 2012/390 E. 
sayılı dosyalarının içerikleri ile sabit olduğu üzere bu mahkeme 
kararlarında Cerattepe için yapılan maden ihalesinin, düzenlenen 
ihale şartnamesinin ve arama ruhsatının hukuka uygun olduğu 
sonucuna varılmış ve mahkeme kararları kesinleşmiştir. Daha 
sonra Yeşil Artvin Derneği ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından 
projeye ilişkin olarak alınan ÇED olumlu kararı hakkında Rize İdare 
Mahkemesinin 2013/484 E. sayılı dosyasıyla iptal davası açılmış ve 
bu davada ÇED raporunda bazı eksiklikler bulunduğu gerekçesiy-
le iptal kararı verilmiştir. Ancak daha sonra ruhsat sahibi Özaltın 
İnşaat tarafından mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri dikkate 
alınarak, konunun uzmanları olan toplam 12 öğretim üyesinden 
teknik rapor ve görüşler alınmıştır.
Bu teknik ve bilimsel görüşler doğrultusunda ilk ÇED raporunda-
ki eksiklikler giderilmiş ve proje için yeniden ÇED olumlu kararı 
alınmıştır. Yürürlükte olan bu ÇED olumlu kararı hakkında dava 
açılmış ise de bu davada verilmiş herhangi bir yürütmenin durdu-
rulması kararı ya da iptal kararı bulunmamaktadır.” 

Şubat 2016Eti Bakır’dan Cerattepe Açıklaması

Şubat 2016Shell 9 Yıldır Madeni Yağ Pazarının Lideri
Shell hem Türkiye hem de küresel madeni yağ pazarındaki li-
derliğini 9. yıla taşıdı. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türki-
ye sektör pazarına ilişkin raporuna göre Shell&Turcas Petrol AŞ 
Türkiye’nin, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın 
her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırması-
na göre de dünyanın “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” oldu.
Hem Türkiye hem de küresel pazarda üst üste 9 yıldır pazar 
lideri olmanın gurunu yaşadıklarını belirten Shell Madeni 
Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, “Müşteri bek-
lentilerini karşılamayı ve ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet 
anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle 
destekliyoruz. Bu sayede pazar liderliğimizi, tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Yüksek teknolojimizle 
enerjinin geleceğine yön veren küresel bir enerji şirketi olarak, 

madeni yağ ürünlerimizle de her sektör tarafından tercih edilen 
bir iş ortağıyız” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Hedefimiz müşterilerimize yüksek performans alacakları ürün-
ler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. 
Başarımıza katkısı olan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”
Shell&Turcas; başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, ma-
dencilik, nakliye ve genel imalat gibi kullanım alanlarında 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ 
ürünlerinin üretimini, satışını ve pazarlamasını da gerçekleş-
tiriyor. Shell’in madeni yağ markaları portföyü, otomotiv sek-
törüne yönelik Shell Helix ve Shell Rimula motor yağlarının 
yanı sıra, Shell Tellus, Shell Omala, Shell Gadus vb. endüstriyel 
yağlar ve greslerden oluşuyor.  
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Küresel emtia fiyatlarında 2015 yılında da devam eden düşüş, 
etkisini sektör genelinde hissettiriyor. Özellikle değerli metaller-
de düşen kar marjı, şirketlerin üretimlerinde kısıntıya gitmesini 
zorunlu kılıyor. Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren yabancı serma-
yeli firmaların 2015 yılsonu raporlarını incelediğimizde durum 
dünyanın geri kalanından pek de farklı gözükmüyor. Bu şirketler 
arasında yer alan Eldorado Gold (Tüprag), Alacer Gold (Anagold) 
ve First Quantum Minerals’a (Çayeli Bakır İşletmeleri) ait faaliyet 
raporlarının derlemesi, sektörün yansımasını bize gösteriyor. 
Eldorado Gold: 2015 yılını toplamda 723.532 ons altın üretimi ile 
kapadı. Bu üretimin yaklaşık olarak %52’si, şirketin Türkiye’deki 
operasyonlarından sağlandı. Avrupa’nın en büyük altın madeni 
Kışladağ, aynı zamanda Eldorado’nun en çok altın ürettiği proje. 
Yunanistan, Brezilya ve Çin’de de operasyonlarını sürdüren şir-
ket, Türkiye haricinde en çok altını 97.563 ons ile Tanjianshan ve 
149.655 ons Jinfeng madenlerinde üretiyor. 
2015 yılı başında 230.000-245.000 ons üretim öngörülen Kış-
ladağ’da, sene ortasında alınan kararla ek üretim gerçekleşti-
rilerek, 2015 yılı 281.280 ons toplam üretim ile kapatılmış oldu. 
Bununla birlikte Şirket, Kışladağ için 2016 yılı üretim hedefini 
225.000-240.000 ons altın olarak belirlemiş durumda. Ayrıca 
2015 yılı içerisinde 54 milyon dolar harcama yapılan Kışladağ 
için 2016 yılı sürdürülebilir sermaye harcamalarının toplamda 
50 milyon dolar civarında olması tahmin ediliyor. 
Diğer taraftan 2015 yılı planlarında 90.000-100.000 ons altın 
üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenen Efemçukuru’nda 2015 
yılı toplam üretimi 100.482 ons olarak açıklandı. Eldorado, 2016 
yılında da aynı şekilde 90.000-100.000 ons altın hedefi ile üre-
timine devam edeceğini açıkladı. 2015’te 24 milyon dolar har-

cama yapılan Efemçukuru’nun 2016 yılı sürdürülebilir sermaye 
harcamaları yaklaşık olarak 20 milyon dolar olarak hesaplanıyor. 
Alacer Gold: 2015 yılı Alacer açısından da olumlu tamamlandı. 
Çöpler’de 1 milyonuncu ons altınını Ağustos ayında üreten Ala-
cer, Çöpler’in üretim kapasitesini de 800.000 onsun üzerinde 
arttırdı. 2015’te 204.665 ons altın üretilen projede 2016 yılında 
üretimi nispeten düşürmeyi planlayan Alacer, Çöpler için üretim 
miktarını 150.000-170.000 ons aralığında tutmayı planlıyor. Şir-
ket ayrıca arazi izinleri için onay beklediği Sülfit Projesi’nin detay-
lı mühendislik çalışmalarına 2016’da devam edeceğini açıkladı. 
First Quantum: Türkiye’nin en önemli bakır projelerinden Çaye-
li’yi işleten First Quantum Minerals, 2015 yılında bir önceki yıla 
göre 5 ton daha az bakır üretimi gerçekleştirdi. 2015’te toplamda 
24.304 ton bakır üreten First Quantum, Çayeli projesi kapsamın-
da bakıra ek olarak 19.808 ton da çinko üretimi gerçekleştirdi. 
Çayeli’nin yanı sıra 7 projede daha üretim gerçekleştiren First 
Quantum, 2015 yılında en çok bakırı Zambiya sınırları içerisinde-
ki Kansanshi projesinde elde etmeyi başardı. Toplamda 226.674 
ton bakır üretilen Kansanshi’de ayrıca 136.257 ons altın üretimi 
de gerçekleştirildi. Bakır üretim miktarlarını sıralamaya koyduğu-
muz takdirde First Quantum, İspanya’da bulunan Las Cruces ve 
Moritanya’da bulunan Guelb Moghrein projelerinde de Çayeli’ni 
kıyasla daha çok bakır üretimi sağladı. 
İçinde bulunduğumuz yıldan itibaren Çayeli’nde üretimi azalta-
cak olan First Quantum, 2016 yılı toplam bakır üretimini yaklaşık 
olarak 22.000 ton olarak planlıyor. Şirketin aynı zamanda 2017 
ve 2018 yılları için öngördüğü bakır üretimi de 22.000 ton olarak 
açıklandı. Çayeli’nde üretilmesi planlanan çinko miktarı ise 2016 
yılı için 6.000 ton olarak öngörüldü.  

Şubat 2016Tüprag, Anagold ve Çayeli’nin 2015 Görünümü

su arıtıldı. Arıtılan atık suyun % 
92,7’sine fiziksel ya da kimyasal 
arıtma, %7,3’üne ise biyolojik 
arıtma uygulandı.
Ayrıca maden işletmelerinde 
toplamda 755 milyon ton atık 
oluştu. Bunun %99,7’si mi-
neral atıklardan kaynaklandı. 
Mineral atıkların da %99,7’si-
nin dekapaj malzemesi/pasa 
olduğu belirlendi. Toplam 
atığın %73,9’u pasa veya dü-
zenli depolama sahalarında 
bertaraf edildi, %18,2’si ocak 
içine döküldü, %6,8’i maden 
sahalarının doğaya yeniden 
kazandırılması amacıyla kul-
lanıldı, %1,1’i ise diğer yön-
temlerle geri kazanıldı ya da 
bertaraf edildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 yılına ilişkin Maden İşletmeleri Su, 
Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, maden işletme-
leri söz konusu dönemde 220 milyon metreküp su çekti. Çekilen 
suyun %54,7’si kuyu, %25,4’ü deniz ve kaynak, %6,7’si ocak içi su, 
%4,2’si akarsu, %2,3’ü göl-gölet ve %6,7’si diğer su kaynaklarından 
sağlandı. Maden işletmeleri tarafından deşarj edilen toplam 139 
milyon metreküp atık suyun %73,4’ü denize, göle veya akarsuya, 
%8,9’u atık barajına, %6,8’i ocak içine, %3,5’i araziye, %2,9’u fosep-
tiğe ve %4,5’i diğer alıcı ortamlara boşaltıldı. Anket kapsamında 
bulunan maden işletmeleri tarafından 24 milyon metreküp atık 

Şubat 2016Madenlerde 755 Milyon Ton Atık Oluştu 
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Lüksemburg, Asteroid Madenciliğinde 
Ben de Varım Diyor Şubat 2016

Şubat 2016

Şubat 2016

Şubat 2016

Avrupa’nın küçük ama zengin ülkesi Lüksemburg, madencili-
ğin geleceği olan asteroid madenciliği için atılımda bulunmaya 
hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin onayladığı uzay ma-
denciliği yasasını takiben Lüksemburg hükümeti, asteroidler-
den elde edilecek mineraller hususunda teşvik edici yasa çıkar-
ma hazırlıklarına başladı.
Lüksemburg Ekonomi Bakanı Etienne Schneider yaptığı açıkla-
mada ülkenin amacının uzayda henüz keşfedilmemiş halde bu-
lunan mineral kaynaklarını doğal habitatlarına zarar vermeden 
dünyaya kazandırmak olduğunu söyledi. Ülkenin uzay maden-

ciliğine yönelik yatırım bütçesini tam olarak hazırlamadığı söy-
lense de hükümetin bu konuda gerçekleştirilecek olan Ar-Ge 
çalışmalarının %45’ini finanse edebileceğine inanılıyor.
Başlıca uzay madenciliği şirketlerinden biri olan Deep Space 
Industries (DSI), geçtiğimiz sene içerisinde Lüksemburg’da bir 
iştirakini kurmuştu. Hâlihazırda özel sektörün uzay maden-
ciliğine yönelik yatırımının küresel çapta 2 milyar doları bul-
duğunu belirten DSI Yönetim Kurulu Başkanı Rick Tumlinson, 
teşvik edici çalışmalarından ötürü Lüksemburg hükümetine 
teşekkürlerini sundu. 

Yunanistan’da 5000 Yıllık Maden Keşfi

Arjantinli Madencilere İyi Haber

Angola’nın En Büyük Elması Bulundu

Yunanistan’ın Thorikos bölgesinde çalışmalarına devam eden 
arkeologlar 5.000 yıldır el değmemiş bir antik gümüş madeni 
keşfettiler. Ülkenin güney ucunda bulunan Thorikos Bölgesi, 
uzak geçmişte gerçekleştirilen çeşitli kurşun ve gümüş maden-
ciliği faaliyetlerinin kalıntılarını barındırıyor. New Historian’da 
yer alan bilgilere göre maden, bulunduğu tarihteki tüm ma-
denlerden ayrı bir yere sahip.  
Lorraine Üniversitesinden gelen bilim insanları tarafından keş-
fedilen maden kompleksinde gerçekleştirilen en son aktivite 
M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanıyor. Faaliyet alnının yanı sıra dü-
zeni ile de bölgedeki diğer tüm madenlerden farklı bir sisteme 

Emtia fiyatları ve küresel sıkıntılar ile mücadele eden madencilere 
Arjantin’den sevindirici haber geldi. Arjantin Başkanı Mauricio Macri, 
bir önceki hükümet tarafından madencilik ve enerji şirketlerine uy-
gulanan %5’lik stopaj vergilendirmesini iptal edeceklerini duyurdu. 
Yaptığı açıklamada maden ihracatında uygulanan bu verginin 
yatırımcıları korkutarak ülkeden uzaklaşmalarına yol açtığını 
söyleyen Macri, artık bu durumun önüne geçtiklerini ifade etti. 

Angola tarihinin en büyük elması Lulo Projesi kapsamında ger-
çekleştirilen çalışmalarda yeryüzüne çıkarıldı. 404 karat ağırlı-
ğındaki elmasın çıkarıldığı madeni Avustralya merkezli Lucapa 
Diamond Company Ltd işletiyor. 
404 karatlık elmas, Lucapa’nın bugüne kadar keşfettiği en bü-
yük elmas olmasının yanı sıra dünyanın da 27’nci en büyük el-
ması olma özelliğine sahip. 
Lulo Projesi’nde alüvyal madencilik yöntemiyle elmas arayan 
Lucapa şirketi CEO’su Stephen Wetherall, Lulo’nun sahip oldu-
ğu çok özel koşulların her zaman umut verici olduğunu ve sa-
dece bu yıl içerisinde keşfedilen 100 karat üzeri elmas sayısının 
gelecek adına çok önemli olduğunu söyledi. 
Angola’nın başkenti Luanda’ya 700 km mesafede bulunan Lulo, 

sahip olduğu belirtilen madenin içerisinde birkaç adet açık ga-
leri bulunuyor. Madenin çok sıkışık ve karmaşık bir yapıya sahip 
olmasından ötürü tecrübeli arkeologlar tarafından dahi siste-
min haritalandırılmasının yapılması oldukça güç gözüküyor. 
New Historian’a göre antik zamandaki madencilerin cevheri 
madenden çıkararak dışarıda işleme tabi tutması sadece kap-
samlı bir stratejinin değil, aynı zamanda teknolojiyi de çok iyi 
şekilde kullanmalarını gerektiriyordu. Gümüş elde edebilmek 
için muazzam miktarda kaynak ve ileri teknoloji gerektiği için 
antik zamana göre bu maden çok önemli bir yere sahip. 

Arjantin Federal Hükumeti geçtiğimiz sene içerisinde uygula-
dığı stopaj vergisi ile 223 milyon dolar gelir elde etmişti. Kal-
dırılan vergiden yararlanacak şirketler arasında dünyanın en 
önemli altın madencilerinden Barrick Gold, Goldcorp, Glenco-
re, AngloGold Ashanti ve Yamana Gold da bulunuyor. Arjan-
tin’in temel madenlerini ise gümüş, altın, bakır, alüminyum ve 
kurşun oluşturuyor. 

Angola’nın en büyük, dünyanın ise 4’ncü en büyük elmas madeni 
olan Catoca madenine de 150 km mesafe uzaklıkta yer alıyor. 
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Kolombiya’nın Paramo Bölgelerinde 
Madencilik Yasaklandı
Ülkedeki su kıtlığı ve bölgedeki madenciliğin ekosisteme zarar 
verdiği gerekçesi ile Kolombiya Anayasa Mahkemesi, ülkenin 
paramo bölgelerinde madencilik faaliyetleri yapılmasını resmi 
olarak yasakladı. Kolombiya’nın engin paramo arazilerinin petrol 
ve altının bakımından oldukça zengin olduğu söylenirken ve ül-
kenin altın ve gümüş madenciliği oldukça kârlı bir gelir kaynağı 
iken yaşanan El Nino felaketi alınan kararda önemli bir rol oynadı. 
Ant Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda madencilik faali-
yetleri aslında 2011 yılında yasaklanmıştı ancak alınan bu son 
karara kadar birtakım operasyonlarda imtiyazlar kullanılıyordu. 
Mahkeme kararında bu gibi istisnaların söz konusu olamayaca-
ğına kanaat getirildi. Bu durum sonrasında bölgedeki 347 ma-
dencilik imtiyazı iptal aşamasına geldi. 

Genellikle 3.000-5.000 m rakımlarında bulunan paramolar, an-
lam olarak alp tundra ekosistemine karşılık geliyor. Çoğunlukla 
çalılık ve çimenden oluşan bu ekosistem, yağış mevsimlerinde 
tüm suyu bünyesinde tutarak kurak mevsimlerde bu suyu bün-
yesinden tekrar bırakıyor. Sahip olduğu bu özellik ise paramo-
ların Kolombiya’nın birçok kentinde temel su kaynağı olarak 
kullanılmasına olanak sağlıyor. Öyle ki ülke toplam su kaynağı-
nın %70’inin paramo kaynaklı olduğuna inanılıyor. 
Geçtiğimiz yıl içerisinde “sıfır tolerans” prensibiyle madenci-
likte düzenlemelere giden Kolombiya, yasadışı madenciliğin 
önüne geçmeyi ve maden kanunlarını daha da sıkılaştırmayı 
hedefler hale geldi. 

Şubat 2016

Kömürden Düşük Maliyetle
Nadir Toprak Elementi Üretme Yöntemi Bulundu
Penn State Üniversitesinde görev alan bilim insanları, Kuzey Ap-
palachian Bölgesi’nde üretilen kömürün iki farklı yan ürününden 
iyon alışverişi yöntemiyle nadir toprak elementi elde edilebilece-
ğini keşfettiler. 
ABD Enerji Departmanı adına gerçekleştirilen çalışmalar so-
nucunda keşfedilen yeni cevher işleme yöntemi sayesinde 
Çin hegemonyası altında bulunan nadir toprak elementlerini 
(NTE) üretebilmek mümkün olabilecek. Yapılan açıklama, bu 
uygulamanın hem düşük maliyetli hem de çevre dostu oldu-
ğunu öne sürüyor. 
“Onlarca yıldır nadir toprak elementlerinin kömür damarların-
da veya diğer mineral damarlarının yakınlarında bulunduğunu 
biliyorduk.” diyen Penn State Enerji ve Mineral Mühendisliği 
Profesörü Sarma Pisupati, ancak materyali çıkarmanın yüksek 
maliyetli olması sebebiyle bugüne kadar uygulamada bulu-
nulmadığını belirtti. 
Yapılan daha önceki araştırmalarda kavurma adını verdikleri, yo-
ğun enerji kullanılarak konsantre asite maruz bırakılma prensibi-
ne dayanan bir yöntemle NTE üretmeyi başarmışlardı.  Ancak bu 

yöntem, iyon alışverişine kıyasla daha çok enerji gerektiriyor ve 
çevre açısından olumsuz etkilere sahipti. 
Keşfedilen yeni yöntemin temel prensibi kömürün özel bir solüs-
yon ile durulanması sonucunda fosil yakıta bağlı bulunan NTE’le-
rin serbest bırakılması olarak özetlenebilir. 

Ocak 2016Grönland’da Uranyum İhracatının Önü Açıldı
Danimarka ve Grönland hükümetleri, Grönland’dan uranyum 
ihracatı yapılabilmesinin önünü açacak olan anlaşmayı imzala-
dılar. Danimarka Krallığı ve Danimarka’ya bağlı otonom bir ülke 
olan Grönland arasında imzalanan anlaşma sonucunda ada 
ülkesi madencilik faaliyetlerine devam edecekken Danimarka, 
uluslararası yükümlülükler ve yüksek standartları karşılamak 
adına uğraşta bulunacak.
1988 yılında alınan karar sonrasında uranyum ve diğer radyoak-
tif elementlerin madenciliğinin yasaklandığı Grönland, ilk olarak 
2013 yılında ülke topraklarında bulunan tüm minerallerin ve 

hidrokarbonların kullanımı hakkını tamamen elde etmişti. Parla-
mentonun verdiği oylar neticesinde ülkede radyoaktif maddele-
rin ve nadir toprak elementlerinin keşfinin önü açılmış oldu. 
Adada uranyum madenciliğinin önünün açılmış olması ekono-
mik açıdan büyük önem arz ediyor. Ülkenin güneyindeki ma-
den yatağının JORC standartlarına göre önemli miktarda U3O8 

da dâhil olmak üzere çinko ve nadir toprak elementleri ile be-
raber toplamda 1 milyar ton işlenebilir cevher kaynağına sahip 
olduğu öngörülüyor. 
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1,2 Milyar Dolarlık Fosfat Projesine 
Kanada’dan Onay
Kanada’nın Quebec eyaletinde yapılması planlanan Lac à Paul 
projesine eyalet yönetiminden onay çıktı. Yapım maliyeti 1,2 
milyar dolar olarak hesaplanan fosfat kayası projesini Arianne 
Phosphate Inc üstleniyor. 
Açık ocak işletmeciliği yapılacak olan projenin tamamlanması 
halinde 475 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Ticari üreti-
me başlama tarihi ise şu an için 2019 olarak bekleniyor. 
Lac à Paul’un bulunduğu bölgedeki ilk fosfat izleri 1997 yılında 
tesadüfen keşfedilirken, artan cevher fiyatları ve gübreye olan 

talebin hızla artışının ardından şirket 2008 yılında projeyi haya-
ta geçirmek adına çalışmalara başladı. 
Haziran 2013’te Çevresel Etki Değerlendirmesini (EIA) Quebec 
Sürdürülebilir Gelişme, Çevre ve İklim Değişimi İle Savaşma Ba-
kanlığına ileten Arianne,  proje için gereken onayların tamamı-
nı 2015 sonunda almayı başardı. 
Lac à Paul projesinin yapılacağı bölge, Kanada demir madenci-
liği açısından önemli bir konum içerisinde yer alıyor.  

Şubat 2016
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Newcrest, Lihir Projesinde
1 Milyar Dolar Tasarrufa Gitti

Almanya, Hızla Altın Rezervini 
Toparlamaya Devam Ediyor

Newcrest Mining, Lihir altın madeni ömrünün uzatılması ama-
cıyla hazırlanan planın maliyetini 1 milyar dolar düşürdü ve 
projeyi fizibilite aşamasına taşıdı. 
Şirketin 2013 yılında hazırladığı ön fizibilite raporunda kurul-
ması planlanan sızma bariyerinin 1,29 milyar doları bulacağı 
öngörülüyordu. Bunun üzerine şirket tekrardan hesaplama 
aşamasına geçerek Lihir’in yeniden yapılanması için alternatif 
çözümler bulmaya odaklandı. Yapılan bu çalışmanın ardından 
bariyerin yeni maliyeti 215 milyon dolara kadar indirilebildi. 

Altın rezervinin çoğunluğunu yıllardır ülke dışında bulun-
duran Almanya, bu altınları tekrardan ülkesinde toplama 
çabalarına hız verdi. Almanya’nın merkez bankası Bundes-
bank, Paris’te bulunan altınlarından 110 tonunu, New York’ta 
bulundurduklarından ise 100 ton kadarını geçtiğimiz sene 
Frankfurt’a taşıdıklarını açıkladı. 
Altın transferlerinin kusursuz biçimde yapıldığını söyleyen Bun-
desbank Yönetim Kurulu Üyesi Carl-Ludwig Thiele, transfer hac-
minin de 2014 senesine nazaran artış gösterdiği bilgisini verdi. 

Lihir’in yeni operasyon stratejisi başlığı altında verilen değişik-
liklerden maliyeti düşüren en önemli faktör, sülfürün önemli 
ölçüde kaldırılmış olması oldu. Böylelikle Lienetz cevher küt-
lesi daha ekonomik bir hale gelebildi. 
Papua Yeni Gine’de bulunan Lihir projesine ek olarak şirketin 
operasyonunun devam ettiği geriye kalan projeleri Avustral-
ya’da yer alan Cadia Valley ve Telfer, Papua Gine’de yer alan 
Hidden Valley, Endonezya’da yer alan Gosowong ve Fildişi Sa-
hilleri’nde bulunan Bonikro’dan oluşuyor. 

Soğuk savaş zamanında altın rezervini Sovyetlerden korumak 
isteyen Bundesbank, altınlarının önemli bir kısmını batıda sak-
lama kararı aldı. Ancak Bundesbank 2013 itibariyle bu altınla-
rı tekrar ülkesine döndürmeye başladı. Bankanın Ekim ayında 
yayımladığı 2300 sayfalık envanter listesinde Frankfurt, Londra, 
Paris ve New York’ta tutulan her bir altının detayı yer alıyordu. 
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 307 ton altını daha ülkesine dön-
dürmeyi planlayan Bundesbank, böylelikle 2020 yılında altın 
rezervinin yarısından fazlasını Almanya’da bulundurmuş olacak. 

Bundesbank, Paris ve New York’taki toplam 
altın rezervinin %31,2’sine tekabül eden 210 
ton altını 2015’te, 119,7 ton altını 2014’te 36,6 
ton altını ise 2013 yılında ülkesine döndürdü. 
Geriye kalan 673,7 ton altının da 2020’ye ka-
dar Almanya’ya döndürülmesinin ardından 
Bundesbank’ın ülke dışındaki tek altın rezervi 
Londra’da bulunacak. 
Almanya’nın sahip olduğu altın rezervinin de-
ğeri yaklaşık olarak 130 milyar dolar olarak be-
lirtiliyor. Öyle ki Çin’in toplam rezervinin iki ka-
tını elinde bulunduran Almanya, ABD’den sonra 
dünyanın ikinci en büyük altın rezervine sahip. 
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Dünya üzerinde kişi başı elektrik enerjisi tüketimi her ülkede 
farklı olmakla birlikte, küresel ölçekte sürekli artmakta ve artan 
talebi karşılamak için yeni yatırımlar yapılmaktadır. Ülkemizde 
de elektrik üretim firmaları yeni enerji santralleri kurarak ve 
mevcut santrallerinin rehabilitasyonlarını yaparak artan enerji 
ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadırlar. Konya Şeker, özel-
leştirmeler sonrasında devraldığı termik santrallerde mevcut 
kapasite kullanım oranlarının arttırılması yönünde planlamalar 
yapmakta ve böylelikle güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir üretim 
rakamlarına ulaşmayı hedeflemektedir. 
ARDEF, enerji sektöründeki bu gelişmelere, enerji sektöründe 
uluslararası alanda 50 yıldan fazla tecrübe ile yüksek saygın-
lığa sahip olan Almanya menşeli VPC GmbH ile çözüm ortağı 
olarak destek vermektedir. VPC GmbH, 1963 yılında kurulmuş, 
2002 yılında Almanya’nın en büyük elektrik üreticilerinden biri 
olan Vattenfall Group bünyesine katılarak 2014 yılına kadar biz-
zat üretim, verimlilik, proje yönetimi, mühendislik tasarımları, 
laboratuvar hizmetleri konularında üstün deneyimlere sahip, 
ülkemizde de bitirmiş olduğu işler ile tanınan bir firmadır. VPC 
GmbH kendisini haklı olarak şu şekilde tanımlamaktadır:

Enerji santrallerinin faydalı ömürleri boyunca tüm döngüleri 
için:
•	Güvenilir Bir Uzman
•	Bağımsız Bir Danışmanlık
•	Geniş Çalışma Deneyimine Sahip
•	Makul Fiyatları Olan ve
•	Uzun Süreli Müşteri İlişkilerine Önem Veren
Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ’yi 2013 yılında ve 
Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ’yi 2015 yılında ger-
çekleştirilen başarılı özelleştirme ihaleleri sonrasında dev-
ralan Konya Şeker, sahibi olduğu santrallerde verimliliği ve 
üretimi artırabilmek için geçtiğimiz günlerde VPC GmbH ile 
yeni bir sözleşme imzaladı. Çalışmalarına saha durum tespiti 
ile başlayan VPC ve ARDEF uzman mühendisleri, Kangal Ter-
mik Santrali ve Soma Termik Santrali için Danışman Mühen-
dislik hizmeti kapsamında rehabilitasyon/iyileştirme yatırımı 
ile tesisin kapasitesini arttırmayı hedefliyor. 
Santraller hakkında özet bilgi 
Kangal Termik Santraline 985 milyon dolarlık ihale bedeliyle 
en yüksek teklifi vermiş ve santrali 2013’ün Ağustos ayında 
devralan Konya Şeker yaklaşık 2,5 yıldır Kangal Termik Sant-
ralini işletmektedir. 2015 yılı Soma Termik Santrali ihalesin-
de 685,5 milyon dolarlık teklifi ile en yüksek ihale bedelini 
veren firma, enerji sektöründeki büyüme arzusunu bir kez 
daha göstermiştir. Soma Termik Santrali ile birlikte elektrik 
üretimini yaklaşık 2 katı daha arttıran Konya Şeker, sahip ol-
duğu kurulu güçle ülkemizdeki elektrik üretiminin tek başı-
na yaklaşık %3,5’unu gerçekleştirecek. Soma Termik Santrali 
her biri 165 megavat kurulu gücündeki 6 üniteden oluşuyor. 
Santralin toplam kurulu gücü 990 megavatı buluyor. 

www.ardef.com

Konya Şeker, Enerji Üretim Verimliliğine Yönelik
Yatırımlarına VPC GmbH ve Ardef ile
Birlikte Devam Edecek

şirkeT haberleri
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MJD&AMD Tarafından Yeni Maden Arama
Tekniklerine Yönelik Bir Eğitim Semineri Düzenlendi

3. Jeotermal ve Barajlar & HES Fuarları

Maden Jeologları Derneği (MJD) ve Altın Madenciler Derneği 
(AMD)’nin ortaklaşa düzenledikleri “Hidrotermal Yatakların 
Aranmasında Alterasyon Minerallerinin Jeokronolojik ve İz Ele-
ment/İzotop Jeokimyası ile İncelenmesi” adlı seminer 9 Ocak 
2016 tarihinde Ankara Swissotel’de gerçekleştirildi. 
Dr. İ. Tonguç Uysal tarafından sunulan seminer maden jeolog-
ları ile farklı üniversitelerden katılan akademik personel tarafın-
dan izlenmiş, yeni maden yataklarının bulunması konusunda 
örtülü alanların araştırılması için alışılagelmiş yöntemlere ek 
olarak yeni arama teknikleri geliştirilmesi konusunda bilgi alış-
verişinde bulunulmuştur. 
Bilindiği üzere baz ve kıymetli metaller tipik olarak hem derinlik 
hem de mekansal olarak kendi cevher sınırlarını aşan alteras-
yon ve jeokimyasal anomaliler barındırmaktadırlar. Bu anoma-
liler farklı fiziko‐kimyasal koşulların ürünü olup mineralojik, iz 
element ve izotop jeokimyası ve jeokronolojik yöntemlerle yü-
zeye yakın bölgelerde bile izlenebilmektedirler. 
Bu bağlamda; Dr. Tonguç tipik alterasyon minerallerini, özel-
likle potasyum içeren kil minerallerinin mineralojisini tanıtıp 
bunlardan cevher aranmasında nasıl yararlanılabileceğini ka-
tılımcılarla paylaştı. Ayrıca iz element ve izotop jeokimyası ve 
alterasyon minerallerinin radyometrik yaş tayini hakkında te-
mel bilgiler verildi. Daha sonra bu yöntemlerin, özellikle en son 

analitik ve laboratuvar yeniliklerden yararlanarak hidrotermal 
yatakların nasıl daha iyi anlaşılmasında ve aranmasında kulla-
nılabileceğini tartışmaya açıldı. Dr. Uysal ayrıca kendi tarafın-
dan yapılan araştırmalardan ve literatürde yayınlanmış en son 
çalışmalardan örnekler verirken, seminerin sonuç bölümünde 
mineralojik, iz element, izotop jeokimyası ve jeokronolojik yön-
temlerin cevher aramalarında nerelerde ve nasıl kullanılması 
gerektiği konularında önerilerde bulundu. 
Seminer sonunda, MJD başkanı Ahmet Tukaç ile AMD başkanı 
Ümit Akdur Dr. İ. Tonguç Uysal’a değerli çalışmalarını madencilik 
sektörüyle paylaşmasından ötürü teşekkür plaketi sundular. 

eTkinlik değerlendirmeleri

3. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ile eş za-
manlı olarak düzenlenen 3. Baraj ve Hes Teknolojileri Fuarı, 
21-23 Ocak 2016 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Üç gün süren fuarın resmi açılı-
şını ve açılış konuşmasını, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu gerçekleştirdi. 
Ankara’da üçüncüsü gerçekleştirilen Jeotermal Fuarı’nda ener-
ji şirketlerinin yanı sıra enerji santrallerine ve jeotermalin kulla-
nıldığı diğer alanlara ekipman üreten firmalar, ürün ve hizmet 
tanıtımlarını gerçekleştirme 
imkanı buldu. Jeotermal 
enerji ve entegre kullanımı 
üzerine yatırım yapmayı dü-
şünen girişimciler, jeotermal 
saha kullanım ruhsatı almış 
kurumlar, mevcut yatırımcı-
lar ve sektör temsilcileri de 
fuarda bir araya geldi.
Fuar ile eş zamanlı olarak ger-
çekleştirilen Jeotermal Enerji 
Teknolojileri Konferansı da 
ziyaretçiler tarafından yakın-
dan takip edildi. 

Jeotermal Fuarı’na aynı anda gerçekleştirilen 3. Baraj ve Hes 
Teknolojileri Fuarı’nda ise hidroelektirk santrallerin kurulmasın-
da kullanılan çok sayıda vana, sondaj, boru, vinç, konstrüksiyon, 
elektrik, elektronik, projelendirme ve anahtar teslim iş bitirme 
firması katıldı. Enerji sektörü içinde önemli bir yer tutan HES’ler 
ile sulama amaçlı baraj, gölet ve su iletim hatlarının projelendi-
rilmesi, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında kullanılan teknoloji-
ler ve hizmet ekipmanlarındaki son gelişmeler de fuarda sergi-
lenenler arasındaydı. 
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Yılların Tecrübesi
Barkom Grup, kurulduğu 

1987 yılından bu yana özellikle elmaslı sondaj konusunda 
müşterilerine profesyonel, hızlı ve kesintisiz hizmet vermek-
tedir. Tecrübesini yüksek kalite üretim ile birleştiren Barkom 
Grup, saha ziyaretleri, eğitimleri ve telefon desteği ile her za-
man müşterilerinin yanında bulunmaktadır.

Üretimde Kalite
Her konuda olduğu gibi üretim alanında da kaliteye önem 
veren Barkom Grup, en iyi hammaddeyi kullanarak ISO 
9001:2008 standardına uygun üretim yapmaktadır. Toplam-
da 14 CNC torna, 5 CNC freze, 5 mekanik torna, 3 mekanik 
freze, 1 upset (içe şişirme makinesi) ve 1 indüksiyonla sert-
leştirme makinesinden oluşmaktadır. Türkiye’de sadece Bar-
kom Grup’ta bulunan bu makine boruların diş kısımlarına ısıl 
işlemle sertleştirme uygulamakta ve aşınmaları en aza indir-
mektedir. Üretim departmanı, esnek yapısı ve uzman kadrosu 
ile siparişlere hızla cevap vermeye imkan sağlamaktadır. Bar-
kom Grup, 2012 yılında kurduğu test laboratuarı sayesinde 
kalite kontrolde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmış ve ürün 
kalitesini güvenceye almıştır.

Tam Tedarik
Kendi ürünlerinin yanı sıra distribütörlüğünü yaptığı firma-
larla tedarik ağını genişleten Barkom Grup, müşterilerinin 
tüm ihtiyaçlarını karşılamayı misyon edinmiştir. Barkom Grup 
müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine 2015 yılında üre-
time başladığı yer altı sondaj makineleri ile ürün yelpazesini 
daha da genişletmiştir.

Hanjin Sondaj
Makineleri
İlk kez 2010 yılında satışı ya-
pılan Hanjin sondaj makine-
leri, kısa sürede müşterilerin 
beğenisini kazanmış ve şu 
an Türkiye’nin dört bir yanın-
da kullanılmaktadır. Hanjin 
sondaj makinelerinin bu ba-
şarısının ardındaki en büyük 
faktörlerden biri de Barkom 
Grup servis departmanıdır. 
Müşterilerine 7/24 danışma-
lık hizmet veren ve gerekli 
durumlarda sahada hızla mü-
dahale yapan servis depart-
manı, arızaya bağlı iş kaybını 
en aza indirgemektedir.

BullDrill® Markası
Barkom Grup tarafından yaratılan ve 2013 yılında tescillenen 
BullDrill® markası ilk kez firmanın kendi üretimi olan taşınabilir 
sondaj makinesi ve taşınabilir çamur karıştırıcı için kullanılmış-
tır. Müşterilerinden olumlu görüş alan markanın Barkom Grup 
tasarımı ve üretimi olan yer altı sondaj makinelerinde de kulla-
nılmasına karar verilmiştir.

Yer Altı Sondaj Makineleri
BDU 400x ve BDU 600 sondaj makineleri, yer altı maden ga-
lerilerinde ve tünel çalışmalarında farklı avantajlar sağlamak 
üzere Barkom Grup tarafından özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü 
elektrik motoru ve yüksek kalite hidrolik ekipmanlar kullanıla-
rak, makinelerin saha ömrü ve performansı arttırılmıştır. Yo-
ğun fabrika ve saha testlerine tabi tutulan ilk prototipler daha 
sonra CE belgelendirmesine uygunluk açısından geliştirilmiş 
ve son olarak EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006/AC:2010, 
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 16228-
1:2014, EN 16228-2:2014 standartlarına uygun, CE belgeli ma-
kinelerin üretimine başlanmıştır.

BullDrill® BDU 400x Yer Altı Sondaj Makinesi
Güç ünitesi ve kulenin tekerlekli bir şase üzerinde toplandığı 
BDU 400x dar tünellerde (3m çapında) kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır. Özel dişli kutusu sayesinde yüksek tork değerlerine 
ulaşılmış ve sondaj kapasitesi arttırılmıştır. Hidrolik motorlar ile 
tahrik edilen ön tekerler makinenin nakliyesini kolaylaştırmıştır. 
Kulenin bağlı olduğu redüktör 360 derece dönebilmekte ve ma-
kineye geniş bir sondaj alanı sağlamaktadır. Bağımsız kumanda 

Barkom BullDrill® Yer Altı Sondaj 
Makinaları

kapak konusu
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panosu sayesinde operatör, tehlikeden uzak bir noktadan son-
daj yapabilmektedir. CE belgesine sahip BDU 400x güvenli son-
daj için müşterilerin tercih ettiği sondaj makinesi olmuştur.

BullDrill® BDU 600 Yer Altı Sondaj Makinesi
BDU 400x sondaj makinesinde elde edilen başarı, alternatif 
modellerin geliştirilmesi konusunda Barkom Grubu teşvik et-
miştir. BDU 600 sondaj makinesinin dizel motor ile sürülen pa-
letli yapısı, nakliye ve konumlandırma konusunda kullanıcıya 
büyük avantaj sağlamaktadır. Kule üzerinde bulunan wireline 
tamburu ve şaseye monte edilmiş çamur pompası, BDU 600 
sondaj makinesinin elmaslı sondaj için tam teşekküllü hale ge-
tirmiştir. Alt tablanın hidrolik olarak kaydırılabilmesi, özellikle 
ayna sondajı sırasında büyük kolaylık sağlamaktadır.

Ölçüler ve Ağırlık Hidrolik Sistem

Uzunluğu 5,20 m Sistem 3 pompa açık döngü

Genişlik 1,35 m Yağ Tankı 250 litre

Yükseklik 2,30 m Pompa modeli Rexroth 71+28+20

Kule Yüksekliği 2,60 m Soğutma Sistemi Hava ve Su Soğutmalı

Ağırlık 3000 kg Çalışma Basıncı 280 bar

Motor Besleme

Model Gamak Kafa Hareketi 1,60 mm

Güç 55 kW Çekme Kapasitesi 6,50 ton

Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı Baskı Kapasitesi 6,50 ton

Top Head Kafa Kule

Redüksiyon 5,76:1 Kule Dönüş 90° Dikey + 360° Redüktör

Maksimum Devir 1000 rpm Kule Kayma 280 mm

Maksimum Tork 2000 Nm Alt Tabla Kayma 400 mm

Tij ve Muhafaza Boruları Sondaj Performansı

Boru Uzunluğu 1,58 m BWL 600

Boru Çapı 89 mm NWL 400

Detaylı bilgi için lütfen satış ekibimizle irtibata geçin! 
www.barkomltd.com

Ölçüler ve Ağırlık Hidrolik Sistem

Uzunluğu 5,30 m Sistem 4 pompa açık döngü

Genişlik 2,05 m Yağ Tankı 280 litre

Yükseklik 2,50 m Pompa modeli Rexroth 100+28+20+45

Kule Yüksekliği 2,60 m Soğutma Sistemi Hava ve Su Soğutmalı

Ağırlık 4000 kg Çalışma Basıncı 280 bar

Motor Besleme

Model Gamak Kafa Hareketi 1,60 m

Güç 55 kW Çekme Kapasitesi 12,0 ton

Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı Baskı Kapasitesi 7,0 ton

Top Head Kafa Kule

Redüksiyon 2,92:1 Kule Dönüş 90° Dikey + 360° Redüktör

Maksimum Devir 1000 rpm Kule Kayma 800 mm

Maksimum Tork 1400 Nm Alt Tabla Kayma 900 mm

Tij ve Muhafaza Boruları Sondaj Performansı

Boru Uzunluğu 1,58 m NWL 600

Boru Çapı 89 mm HWL 400
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“Barkom Grup’un distribütör-
lüğünü yaptığı Hanjin Sondaj 

Makineleri, maden arama sondajlarındaki başarısını jeotermal ve 
petrol arama sondajlarında da sürdürüyor. 

Hanjin Sondaj Makineları, petrol, gaz ve jeotermal sondaj 
makine seçenekleriyle müşterilerine sunulmuştur. Sondaj 
kapasiteleri 2000m’den 7000m’ye kadar ulaşan bu makine-
ler ergonomik tasarımı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına karşılık 
vermektedir. Çekme kapasitesi 45 ton’dan 450 tonlara kadar 
ulaşmaktadır. Tüm bunların yanı sıra hızlı nakliye ve kurulum 
ise bu makineleri kullanıcılar için daha da cazip kılmaktadır. 
Hanjin Sondaj Makinelerinin distribütörlüğünü yapan Barkom 
Grup, maden arama sondajlarında kullanılan Hanjin Sondaj 
Makineleri ile elde edilen başarıyı, derin kuyular için ideal ola-
rak tasarlanmış olan bu makinelerle de elde etmeyi hedefliyor. 

Detaylı bilgi için lütfen satış ekibimizle irtibata geçiniz! 
www.barkomltd.com

Bazı Modeller ve Özellikleri

Hanjin D&B Derin Sondaj Makinaları 

TanıTım

Hanjin D&B - 350 OG
Çekme Kapasitesi: 350 ton

Sondaj Kapasitesi: 5000 m.
Petrol ve Gaz

Hanjin D&B - 90 CBM
Çekme Kapasitesi: 90 ton

Sondaj Kapasitesi: 2000 m.
Hızlı Nakliye ve Kurulum

BOP Sistemi Kurulabilir
Tam Otomatik Tij Besleme Sistemi

Hanjin D&B – 350 W
Çekme Kapasitesi: 3 50 ton

Tricone Sondaj~ 5000 m.
DTH Sondaj~ 5000 m.

Derin Su Sondajı
Derin Jeotermal Kuyuları

Hanjin D&B - 450 OG
Çekme Kapasitesi: 450 ton (vinç ile)

Delme Kapasitesi: 7000 m. den fazla
Soğuk iklim koşulları (-40°C) ve

Petrol & Gaz sondajları için yoğun rüzgara
dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
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TanıTım

Enerji tasarrufu ve esnekli-
ği sebebiyle yüksek basınçlı 
öğütme merdaneleri (HPGR) 
cevher işlemede tercih edil-

mektedir. Metso’nun eşsiz ürünü HCRTM HPGR, pazardaki en 
gelişmiş yüksek basınçlı öğütme merdanesi olma özelliği ile bu 
teknolojiyi bir üst basamağa taşıyor. 

Teknoloji
HPGR’ler, cevheri daha etkin şekilde parçalamak amacıyla biri 
sabit diğeri hareketli olmak üzere iki adet ters dönüşlü mer-
daneye sahiptir. Hidrolik silindirler sisteme çok yüksek basınç 
uygulayarak iki merdane arasında hareket eden cevherin tane-
cikler arası etkileşim ile parçalanmasını sağlıyor. 

İlk olarak çimento endüstrisinde kullanılan HPGR’ler 1980’lerin 
ortalarından beri başarılı bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. 
Geçen süre içerisinde bu teknoloji, daha da sert ve aşındırıcı uy-
gulamalarda kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise HCRTM, hâli-
hazırda gelişmiş olan HPGR teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. 

Enerji Tasarrufu Üzerine
HPGR’lerin arkasında yatan temel çalışma prensipleri bu ekipma-
nın yüksek enerji tasarrufu sağlamasını sağlıyor: Malzeme, üzeri-
ne kontrollü bir şekilde yüksek basınç uygulanan kırma alanına 
iletilir. Devamlı olarak uygulanan bu basınç, cevher üzerinde 
mikro çatlaklar oluşturarak boyutun daha etkili bir şekilde küçül-
mesini sağlıyor. Küçük mikro çatlaklar parçacıkları zayıflatarak, 
-cevher parçalanmamış olsa dahi- son ürün boyutunun elde edil-
mesi aşamasında daha az enerji sarf edilmesine olanak sağlıyor.

Uygulama Alanları
Kullanılacak olan HCRTM HPGR modelini belirlerken maden ope-
ratörünün cevher boyutunu, kapasiteyi ve tüm devre dizaynını 

Metso HPGR Teknolojisinin Evrimi

Model Bilgisi
Model adı: HCRTM 3000
Değirmen çapı (mm): 3.000
Değirmen uzunluğu (mm): 2.000
Maksimum kurulu güç (kW): 2x5.700
Maksimum kurulu güç (HP): 2x7.644
Nominal dönüş hızı (rpm): 19,1
Nominal dairesel hız (m/s): 3,0
Üst boyut (mm)*: 75
Genel kapasite (tph)**: 4.500-6.300
Kurulu ağırlık (ton): 900 üstü
Makine yüksekliği (tabandan silonun üstüne kadar): 15,2 m
*Uygulamaya göre değişkenlik gösterir

**Uygulamaya göre değişkenlik gösterir, değerler nominal ekipman hızına ve 250-350 ts/m3h girdi çıktı 

oranına göre baz alınmıştır. Değerler makinaya göre verilmiştir ve dolaşan yük buna dâhil değildir.

göz önünde bulundurması gerekmektedir. HRCTM HPGR için en 
uygun kullanım alanı yüksek tonajlı ve sert kayaların kırılmasını 
gerektiren işlemlerdir. 

Alışagelmiş devrelerde yüksek basınçlı öğütme merdaneleri, 
birkaç şekilde kullanmaktadır:
•	Tersiyer kırıcı olarak HRCTM ve onu takip eden bilyalı değir-
men ya da VERTIMILL®.
•	Dördüncül kırıcı olarak HRCTM onu takip eden bilyalı değir-
men ya da VERTIMILL®.
•	Çakıl kırıcı devre içerisinde SAG/AG değirmeni.

HCRTM HPGR’lerin Temel Özellikleri
•	Patentli, bükülmeyen Metso “arch-frame”.
•	Tungsten karbür çivili tamburlar ile birlikte patent aşamasın-
daki HCRTM HPGR flanşları. 
•	Malzemenin kırma alanına yönlendirilmesini sağlayan besle-
me silosu ile kılavuz plakaları.
•	Optimum kırma kuvvetini sağlamak amacıyla ayarlanabilen 
hidrolik silindirler. 
•	Tam hızın %110 ile %30’u* arasında ayarlanabilmesini sağla-
yan değişken hız kontrolü (*seçili boyutlar tam hızın %110’u ile 
%50’si arasında çalıştırılır).
•	Temel aksamın korunmasını sağlarken toz ve gürültü bariyeri 
de sağlayan toz duvarı.

Kilit Faydaları
•	Artırılmış devre verimi ve kapasitesi-malzemeyi kırma ala-
nına yönlendiren flanşlar, cevherin maksimum oranda kırıl-
masını sağlıyor. Kapalı devre yapılan bir deneme de, devre 
kapasitesi %20 oranında artarken, devre özgül enerjisinde 
%10 azalma göstermiştir.
•	Gelişmiş kullanılabilirlik-patentli “arch-frame” sayesinde bü-
külme kaynaklı gecikmelerin önüne geçiliyor.
•	Gelişmiş güvenlik-bükülme önleyici “arch-frame”, hiza bozul-
ması sebebiyle aksamın zarar görmesini engeller.
•	Düşük üretim maliyeti- enerji tasarrufu, çivili tamburlar da 
dâhil olmak üzere parçalarda uzun ömür ve öğütme ortamının 
kullanılmaması sayesinde daha düşük üretim maliyeti.
•	 Esnek operasyon parametreleri- cevher şartlarının veya talep edi-
len ürünün değişmesi durumunda ayarlanabilen hız ve basınç. 

www.metso.com/hrc
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HRC™ HPGR tesis verimliliğinizi en 
yükseklere taşır

Nasıl büyük farklar yarattığımızın sırrı Metso tarzında 
saklı.

Metso HRC™ verimliliği, dayanıklılığı ve emre amadeliği en yüksek 
seviyelere çıkaran şu ana kadarki en sağlam dizaynı sayesinde HPGR 
teknolojisini farklı seviyelere taşıyor.

Patentli kemer-çerçeve(Arch-Frame) ve flanş dizaynımız, tesiste 
kırılan cevher miktarını maksimum seviyelere çıkarıyor.
Kapalı devre bir uygulamada flanşlar, spesifik enerji ihtiyacında 
yaklışık %15’lik bir düşüş sağlarken, geri dönüş yükünü %25 
oranında azaltarak devre kapasitesinde %20 oranında artış 
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra tungsten karbür çivili tamburlar 
sayesInde yüksek emre amadelik sunar.

#TheMetsoWay

Mining Magazine Awards Winner
her yıl düzenlenen ve madencilik sektöründe en iyi performans
gösteren yeni teknolojilerin ve ekipmanların ödüllendirildiği 
mining magazine ödüllerinde metsohrC™ hpGr 2015 yılı
mineral proses dalında en iyi ekipman ödülüne layık görüldü

İLETİŞİM
sales.turkey@metso.com

www.metso.com/hrc
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İnşaat mühendisleri ve ta-
sarımcılar yüksek derecede 
sıkıştırılabilir zeminlerin yarat-
tığı komplikasyonların üste-
sinden gelmek zorundadırlar. 
Özellikle yer altı su seviyesi-
nin yüksek olduğu yumuşak 
killi formasyonlarda yaşanan 
uzun vadeli konsolidasyon 
her zaman hesaba katılmalı-
dır. PVD (Prefabricated Ver-
tical Drains-Prefabrik Dikey 
Drenaj) aracılığıyla yapay 
olarak açılan dikey drenaj yol-
ları, bu sorunun üstesinden 
gelmek için oldukça etkilidir. 
PVD imalatını takiben uygu-
lanacak bir sürşarj yükü, killi 
zeminlerde yapı yükünü andı-
racak şekilde boşluk suyu ba-
sıncını arttırır. Oluşan basınç, 
zemindeki suyun rezistansın 
en düşük olduğu yoldan, yani 
PVD içerisinden, çıkmasıy-
la sönümlenir. Sönümlenmeyle paralel olarak konsolidasyon 
oturması gerçekleşir ve zemin iyileştirilmiş olur. PVD malzemesi, 
drenajın mümkün olduğunca çabuk ve fazla olması için tasar-
lanmıştır ve onu çevreleyen bir geosentetik filtre tarafından tı-
kanması engellenir. 

Z Makina, PVD makinası tasarım ve imalatı üzerinde uzmanlaş-
mıştır. 2002 yılından bu yana Türkiye’de PVD makina imalatı 

yapmakta olan firma, küresel faaliyetlerini de genişletmektedir. 
2011 yılından bu yana Z Makina SOLETANCHE-BACHY grubu-
nun bir üyesidir ve Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Mısır 
ve Orta Amerika gibi önemli pazarlara PVD ekipman ve parçaları 
ihraç etmektedir. Z Makina tarafından tasarlanan ve inşa edilen 
PVD makinaları İstanbul 3. Havalimanı, Soçi Kış Olimpiyat Komp-
leksi, Türkmenbaşı Uluslararası Limanı ve Bakü Ticaret Limanı 
gibi prestijli inşaat projelerine müdahil olmuştur.  

Z Makina çeşitli tiplerde PVD 
makinası üretimi gerçekleş-
tirmektedir. Zemin koşulları 
ve istenen PVD derinliğine 
bağlı olarak uygun direk tipi 
seçilmelidir. Örneğin PVD uy-
gulanırken geçilmesi gereken 
sert kum cepleri olduğu za-
man sözkonusu katmanın üs-
tesinden gelmek için titreşim 
(vibro) fonksiyonunu sahip 
PVD ekipmanı kullanılmalıdır. 

TanıTım

Z Makina, Zemin İyileştirme Metodu 
Fitil Dren (PVD) (Wick Drain)
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Öte yandan, homojen yumuşak kil zeminleri altında titreşime 
gerek duyulmadan, sadece baskı ile çalışan PVD makinası ima-
latı yapabilir. Her iki tip PVD makinası da  Z Makina  tarafından 
tedarik edilebilmektedir. 

Z Makina fore kazık, diyafram duvar, jet grout, mini kazık ve PVD 
gibi jeoteknik uygulama işleri için müşterilerine dünya çapında 
kalite ve teknoloji sağlamaktadır. En yüksek uluslararası stan-
dartlara uygun olarak parça ve ekipmanları Türkiye’de tasarlayıp 
üretmekten gurur duymaktadır.

PVD Uygulaması Aşağıdaki Gibi Özetlenebilir
Uygun büyüklükte ekskavatöre monte edilmiş olan PVD makinası 
üzerinde bulunan tambura PVD malzemesi monte edilir. Z Maki-
na’nın üretimi olan PVD makinaları, herhangi bir marka ve model 
ekskavatöre takılabilmektedir. Ekskavatörün iş güvenliği ve ve-
rimlilik açısından uygun bir platform üzerinde çalışması gerekir.

İlk adım olarak drenaj noktalarının genellikle 1 m ila 2 m ara-
sında değişen karelaja göre işaretlenmesi gerekir. PVD maki-
nası bir drenaj noktasına konuşlanır ve dikey bir pozisyonda 
mili hizalanır. Ekskavatörün hidrolik gücünü kullanarak zemine 
PVD malzemesi sürülür. Gerekli derinliğe ulaşıldığında mand-
rel geri çekilir. PVD malzemesi, bir ankraj çubuğu ile tasarım 
derinliğine çakılır. Üst tarafta ise çalışma platformunun yakla-
şık 50 cm yukarısından kesildiğinde imalat tamamlanmış olur. 
Zeminin üstünden kalan bölüm su tahliyesine olanak sağlar ve 
çoğunlukla geçirgen dolgu yapılmış bir drenaj tabakası içinde 
bırakılır. PVD malzemesinin içinden gelen yer altı suyunu top-
lamak ve/veya yönlendirmek için bir drenaj sistemi kurmakta 
fayda vardır. PVD çakım işlemi karelajda işaretlenen bütün 
noktalarda üretim tamamlanana kadar devam eder. 

PVD zemine sürüldükten sonra konsolidasyon sürecini hızlan-
dırmak amacıyla sürşarj uygulanmalıdır. Böylelikle konsolidas-
yon için gereken zaman birkaç yıldan birkaç aya kadar düşürü-
lebilir. Oturma süreci ciddi şekilde kısaltılmış olur. 

PVD metodunun kullanılabileceği zemin iyileştirme proje 
tipleri aşağıdaki gibidir:
•	Otoyol güzergahı ve şevleri 
•	Köprü ve viyadükler
•	Barajlar 
•	Demiryolu 
•	Hava ve deniz limanları 
•	Depo ve silolar 
•	Ticari binalar ve konutlar 

www. zmakina.com.tr

Zemin Gözlem ve  Kayıt Sistemleri 
Konferansı

10 Mayıs 2016
Davetlisiniz
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Alagrup, Personel Takibinde
Uzak Ara Lider

TanıTım

Alagrup; faaliyete başladığı 
2011 yılından itibaren, özel-
likle yer altı kömür maden-
ciliği ekipmanlarının tedariki 
konusunda aranan firmalar-
dan biri haline gelmiştir. Ken-
di alanında uzun yıllar Türki-

ye’nin en köklü firmalarında tecrübe edinmiş mühendislerden 
oluşan kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir. Uluslara-
rası boyutta ekipman tedariki yapan üreticilerin Türkiye tem-
silciliğini üstlenmenin yanı sıra, proje bazlı çalışmalara da imza 
atmaktadır. Aynı zamanda yer altı madenleri için elektrik proje-
leri hazırlamakta ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Alagrup, bünyesinde ürünlerin bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını 
karşılamak adına, müşterilerine en hızlı şekilde hizmet verecek 
bir teknik servis ekibi de barındırmaktadır.

Bunların yanı sıra anahtar teslim konveyör bant üretimi de ger-
çekleştirerek yerli, üretimin de önünü açmakta ve yer altında 
kullanılan ve özel sertifikalara tabi bazı ürünlerin de üretimi 
için Türkiye’de yabancı ortakları ile yatırım yapmaktadır.

HANSEN ELECTRIC: Alev sızdırmaz elektrik ekipmanları: Kon-
veyör haberleşme, trafo, yol verici, devre kesici, vakum kontak-
tör, kontrol butonları ve kablo ek kutuları.

CELMA Indukta: Alev sızdırmaz yüksek verimli elektrik motorları.

MATHELLAS: Alev geciktirici ve anti statik özelliklere sahip ha-
valandırma fantüpleri.

PDPROFI: Alev sızdırmaz, hava tahrikli yer altı malzeme trans-
fer ekipmanları başta olmak üzere hava tahrikli el aletleri.

LINTER: Konveyör bant sistemleri, cevher zenginleştirme ekip-
manları ve anahtar teslim endüstriyel tesisler.

EKO-WIN: Alev sızdırmaz fanlar ve toz tutma sistemleri.

WIRMAX: Alev sızdırmaz dalgıç pompalar.

ENELEX: Kömür kalite sistemleri, kalori ölçüm cihazları ve nu-
mune alma sistemleri.

HUTALAB: V profiller (TH Bağlar) ve bağlantı elemanları.

SHANDONG MACHINERY: Yarı ve tam mekanize ayak ekip-
manları.

CARBOMECH: Yer altı transfer ekipmanları.

MATBON: Yer altı kimyasalları.

ZAM-SERVIS: Merkezi gaz izleme sistemi ve sensörleri, kablo-
suz haberleşme, personel takip sistemleri.

Alagrup, tedarik ettiği personel takip sistemleri ile son yıllarda 
sektörde lider haline gelmiştir. Bünyesinde barındırdığı teknik 
servis ile ekipmanların projelendirilmesi, kurulumu, bakım ve 
onarımı gibi hizmetleri de vererek sahadan gelen taleplere en 
kısa zamanda cevap vermektedir.

Personel takip için bazı referanslarımız aşağıdadır:

www.alagrup.com

Firma Adı Personel Sayısı Galeri Uzunluğu

İmbat Madencilik 5100 8000m

Polyak Eynez 200 2200m

Hattat Enerji 1200 6400m

Tarkom Madencilik 30 1000m

Tire Linyit İşletmeleri 90 3200m

Özcoşkun Madencilik 10 800m

Adularya Enerji 5 400m

Park Teknik İğdekuzu 5 200m

Kayaca Madencilik 40 600m

Havza Madencilik 100 1400m

Söylemez Madencilik 25 800m

Park Teknik İğdekuzu 650 6400m

KCKR Madencilik 45 1200m

Coşkun Madencilik 25 800m

Soma Kömür 2300 10000m

Bahadır Kardeşler 25 800m

Cenne Madencilik 50 2000m

Cenma Madencilik 40 1200m

Siyah Elmas Madencilik 30 800m

Gediz Madencilik 100 2600m
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YERALTINDAN ÇIKAN EN DEĞERLİ MADEN; 
ÇALIŞANLARINIZ… 
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Personel Takip, Sesli Haberleşme 
ve Gaz İzleme Sistemleri 

Alev Sızdırmaz Elektrik 
Motorları, Havalandırma 
Fanları ve Dalgıç 
Pompalar. 

Alev Sızdırmaz Trafo, Yol Verici, Devre 
Kesici, Frekans Konvertörleri, Vakum 
Kontaktörler, Güç Merkezleri, Aydınlatma 
Ekipmanları ve Konveyör Haberleşme 
Sistemleri. 

Havalandırma Fantüpleri, 
Tahkimatlar (V Profil – TH) 
Ve Yeraltı Kimyasalları 

Diğer Alev Sızdırmaz Ekipmanlar 
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TanıTım

Madenlerde koyulaştırma, 
posadaki su oranının posa-
nın hala akıcı ve pompalana-
bilir kalacağı kıvama kadar 
azaltılması işlemidir. Genel 
olarak ham çamur tikinere 
(koyulaştırıcı) merkezden 
beslenmektedir. Tanka flo-
külant dozajlanmasıyla bel-
li bir çökelme hızında katı 
partiküller tank tabanına 
oturur. Tabanda yer alan sı-
yırıcı paletler ile posa tank 
merkezindeki çukura itilir ve 
buradan susuzlaştırma için 
emilir. Atık su tesislerinde olduğu gibi maden proseslerinde 
de sıkça kullanılan bu yöntem; atık yönetimi, suyun prosese 
geri kazanımı ve cevherin susuzlaştırılıp yoğunlaştırılması 
için önemli bir uygulamadır. Bu sebeple işletme performansı 
için önemli bir konuma sahiptir.

Tikiner prosesinde, prosesin nasıl çalıştığını gösteren, doğru ve 
güvenilir bir şekilde ölçülmesi gereken çok sayıda kritik para-
metre bulunmaktadır. Hidrolik basınç, çökmüş battaniye taba-
kasının yüksekliği, çökmüş battaniye tabakasının kütlesi, alt çı-
kış yoğunluğu, alt çıkış akış oranı, taşma bulanıklığı ve kuru katı 
besleme oranı bu kritik ölçüm noktalarından bazılarıdır. Verim-
li bir tikiner prosesi elde etmek için tüm bu verilerin izlenmesi 
ve kontrol edilmesi işletmeler için zorunluluk halini almıştır. 
Şekil 1’de de görüldüğü üzere en iyi sonucu elde edebilmek 
ve tikiner prosesini optimize edebilmek için Endress+Hauser 
olarak geniş ürün portföyümüz ile müşterilerimize entegre ve 
paket bir çözüm sunabilmekteyiz. Prosesteki her nokta için 
farklı gereksinimler ön plana çıkmakta ve dolayısıyla da farklı 
ölçüm prensiplerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçüm noktaları ve 
burada kullanılan enstrümanlar hakkında uygulama detayları 
yazının bundan sonraki kısmında yer almaktadır.

Hidrolik basınç, hidrolik palet sürücülerde çıkış hattının tıkan-
ması ya da yetersiz alt çıkış pompalama oranı gibi proses prob-
lemlerini izlemek için ölçülmektedir. Böyle durumlarda ya sis-
tem kapatılır ya da daha düşük tork değeri için palet yükseltilir. 
Bu ölçüm Cerabar M/S basınç transmiteri ile gerçekleştirilmek-

tedir. Battaniye yüksekliği çökmüş katı miktarını gösterdiği için 
öncelikli ve en değerli parametredir. Bu yükseklik bilgisi analiz 
edilerek flokülant dozajlama miktarını değiştirmek üzere gön-
derilir. Bu ölçüm için temizlik aparatlı Turbimax CUS71 dalgıç 
ultrasonik seviye sensörü kullanılmaktadır. Tikiner içindeki 
çökmüş katı miktarının raporlanması bu katının artışına duyarlı 
olan basınç transmiteri ile gerçekleştirilir. Sensör çökmüş katı 
miktarını sabit tutmak için pompanın hızını kontrol etmek üze-
re alt çıkış hattının konik bölgesine takılır. Doğrudan bu çamur 
medyasıyla temas halinde bulunan sensör yüzeyleri aşındırıcı 
partiküllere dirençli olmalı ve sensör üzerinde oluşan yapışkan 
birikmelerden düzenli olarak temizlenmelidir. 

Tikinerlerde Kritik Ölçümler ve 
Verimlilik Takibi

Cem Özen
Endüstri Yöneticisi

cem.ozen@tr.endress.com 

Şekil 1: Tikiner prosesindeki ölçüm noktaları

Şekil 2: Tikiner tankı
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Nihai katı madde yüzdesini kontrol etmek amacıyla alt çıkış hat-
tının üzerine temassız radyometrik yoğunluk ölçer monte edilir. 
Dengeli operasyonun sürdürülmesi ve tikinerin çıkışında posa 
birikmelerinden kaçınmak için alt çıkış hattı yoğunluğunun öl-
çülmesi önem arz etmektedir. Tikinerden çıkan ve atığa gönde-
rilen posanın toplam hacimdeki kuru katı madde kütlesi hacim-
sel ölçüm sağlayan elektromanyetik debimetre Promag 55S’in 
radyometrik yoğunluk ölçer Gammapilot ile haberleşmesini 
sağlayarak gerçekleştirilmektedir. Taşma hattından çıkan suyun 
kalitesinden ve netliğinden emin olmak için bulanıklık ölçer 
Turbimax CUS51 ile taşınan katı partikülleri takip edilmektedir. 
Ayrıca flokülant dozaj kontrol döngüsüne ileri besleme sinyali 
göndermek amacıyla tikiner besleme hattının üzerine Promag 
55S ve CUS51 monte edilebilir. Alınan katı madde miktarıyla 
tanka girmesi planlanan bu miktara göre flokülant dozaj miktarı 
ayarlanabilir. Bu proses için en önemli parametrelerden biri flo-
külant dozaj miktarıdır dersek yanlış yapmış olmayız. Bu sebeple 
bu ölçüm yüksek hassasiyetli coriolis prensiple çalışan Promass 
80H ya da Dosimass ile gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıda anlatılan tüm bu parametre takip ve kontrolleri sa-
yesinde daha güvenli, daha verimli, öngörülebilir ve sürdürü-
lebilir bir tikiner prosesi elde edilmiş olur. Bu prosesin maden 
işletmeleri için önemi düşünüldüğünde, bu konuda verimi yük-
seltecek yatırımların artarak devam edeceği beklenmektedir. 

www.tr.endress.com Şekil 3: Flokülant dozajlaması genellikle Promag manyetik debimetreleri ile gerçekleştirilir.

Earth. Insight. Values.

Serving the Turkish 
Natural Resources Sector 
Geology - Mining Consulting & Engineering

Our Services

 Evaluation of Resource and Reserve Data 

 Deposit Modelling 

 Exploration Geophysics 

 Hydrogeology and Water Management  

 Coal Mine Safety  

 Gas Management in Coal Mines  

 Greenfield Mine Planning and Development  

 Mine Production Planning and Design 

 Bankable Investment Studies (Scoping-, Pre- and Feasibility-) 

 Due Diligence 

 Competent Person‘s / Mineral Expert‘s Reports 

 Safety and Operational Training 

DMT Group  

Tel +90 538 829 60 17 (Turkey)  

Tel +49 201 172-1507 (Mining) · consulting@dmt-group.com  

Tel +49 201 172-1917  (Geology) · exploration@dmt-group.com 

www.dmt-group.com
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Dar-damar maden ocakla-
rı işletmelerini geliştirilmiş 
güvenlik ve verimlilik konu-
sunda modernize etmek için 

artan bir baskı hissetmektedir. Yeni Sandvik DD211 jumbo dar 
yer altı koşullarında bu hedeflere ulaşmak için madencilere yar-
dımcı olması için tasarlanmıştır. 

Yeni Sandvik DD211 jumbo, dar-damar uygulamaları ve sert 
kayaç koşulları için tasarlanmış elektrohidrolik gelişimli (özel-
likli) yer altı delicisidir. Geniş açık kazı yüzeylerinin ya da diğer 
kitlesel madencilik faaliyetlerinin aksine, dar veya dar-damar 
madencilik ortamlarında, genellikle 2-3 metreden daha geniş 
olmayan maden yataklarında çalışmayı ifade eder. Genellikle 
maden yatağının yatay bir düzleme eğimli hale getirdiği değiş-
ken ve sıklıkla çok dik bir eğim açısı ile ilişkilendirilirler.

Avantajları
Bu tip maden ocakları Güney Amerika, Güney Afrika, eski Sovyet 
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da yaygındır. Ge-
nellikle bu oluşumlarda meydana gelen mineraller temel metalle-
rin yanı sıra altın, gümüş ve elmasları içerir. Başta Güney Amerika 
ve Afrika’da olmak üzere, birçok dar-damar madenindeki cevher 
geleneksel olarak çok sınırlı mekanizasyon ile çıkarılmaktadır. 

Daha Güvenli Bir Madencilik

Uzmanlar, “Maden şirketlerini, dar-damar madencilik faaliyetle-
rini yeni teknoloji ile modernleştirme konusunda ikna edecek pek 
çok faktör vardır.” der. Kolay çıkarılabilir cevherlerin çoğu tüke-
tilmiştir ve geriye kalan zor ulaşılabilir rezervler ise daha geliş-
miş bir teknoloji gerektirmektedir. Kalifiye işçiye yönelik yüksek 
talep, güvenliğin ve çalışma koşullarının iyileştirmesi için işve-
renlere baskı uygulamaktadır. 

DD211, kazaları önlemeye yardım eden ve aynı zamanda nitelikli 
işgücünü çekmeyi ve korumayı kolaylaştıran gelişmiş güvenlik ve 
ergonomik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle manuel 
yöntemlerle karşılaştırıldığında güvenlik gelişimi olağanüstüdür. 
Daha iyi ve daha güvenli çalışma koşulları verimliliği de artırır. 

Bu jumbonun başlıca güvenlik özelliklerinden biri, operatö-
rü hem devrilmekten (ROPS, ISO 3449’a göre) hem de düşen 
cisimlerden (FOPS, ISO 3471) koruyacak olan tavan plakasıdır. 
Birçok rakip tasarımdaki güvenlik tavanları ya da kabinleri bu 
durumlardan yalnızca birine karşı koruma sunmaktadır. 

Bir başka önemli güvenlik özelliği de delici modülünün hareket ön-
leyici fonksiyonudur. Pratik açıdan bakıldığında, delme sisteminin 

TanıTım

•	Üstün güvenlik standartları
•	Yüksek, verimli darbe sıklığı için kompakt kaya delgisi
•	Dar-damar madenciliğinde gerekli üç ana görevi tamamıy-
la yapabilme kapasitesi: 
•	1) Genişletme sondajı ya da ulaşım tüneli kazısı; 2) Rekup 
sondajı; 3) Çatılardaki ve duvarlardaki deliklerin hem yapım 
hem de civatalama sondajı
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rot değişim sürecinde güvenli olarak kapalı kalması anlamına gel-
mektedir. Bu özellik, süreç içindeki en tehlikeli görevlerden birini 
operatör için daha güvenli kılar. Mevcut otomatik rot değişim op-
siyonu ile hareketli parçalara yaklaşma ihtiyacı neredeyse tamamen 
ortadan kaldırılabilir.

Yeni DD211 jumbonun tasarım sürecindeki önceliği ürün güven-
liği olmuştur.

Uzmanlar, Sandvik’in bu yeni ürünle, kullanım kolaylığından, 
operatör rahatlığından ve delme performansından ödün ver-
meden güvenlik düzeyini artırmayı büyük ölçüde başardığını 
söylemektedir. 

Dar-damar madenciliği ekonomisindeki esas zorluk seyrelti 
kontrolüdür. Başka bir deyişle, madenle birlikte mümkün oldu-
ğunca az atık madde çıkarılmalıdır. Etkili seyrelti kontrolündeki 
en önemli noktalardan biri sadece delme işlemini etkili ve titiz 
yapmak değil aynı zamanda çıkarılmış her atık taş tonunun ma-
den karını etkilemesinden dolayı, şarj ve patlatma işlemlerinin 
de dikkatle planlanmasıdır.

Yeni DD221 gevşek materyallerin kazı esnasında çökmesini ifa-
de eden minimum sökülme ile maksimum duyarlılık sağlamak 
için sonraki evrelere yardım eden yüksek düzeyde delme kont-
rolü ve isabetlilik sağlar.

DD221 jumbo 51 milimetre çapına kadar kazmaya ayarlan-
mış RD314 vurmalı delgiyi kullanmaktadır. 559 milimetre 
uzunluğundaki şanksız kompakt tasarım, daha uzun rotlar 
kullanmayı mümkün hale getirir ve dar alanlarda çok yönlü 
delme yapımına olanak sağlar. Sandvik, güç değerini aza-
mi seviyeye çıkartmak yerine makinanın uzun ömürlüğü ve 
yüksek duyarlılığı için en uygun hale getirilmiş darbe ener-
jisini hedefler. Eski modellerden 30 Hz fazla olan 110 Hz’lik 
yüksek darbe sıklığı vasıtasıyla verimli delme hızları elde 
edilmiştir. Küçültülmüş boyutlar dar-damar madenciliğin-
de önemli bir kazançtır. İyi delme hızları daha yüksek dar-
be sıklığı sayesinde çok iyi verimlilik sağlamaktadır. Düşük 
darbe enerjisi, doğrudan güvenlik ve verimlilik yararlarına 
etki eden daha uzun araç ömrü ve daha az araç değişikliği 
anlamına gelmektedir.

Azami seviyeye çıkartılmış darbe sıklığına odaklanmak, daha 
isabetli püskürtmeye ve böylece daha az seyrelti ve sonuç ola-
rak daha iyi ekonomiye yol açan daha isabetli delikler açmayı 
sağlar. Kompakt CFX feed modülü ve iki oynar başlıkla güçlen-
dirilmiş SB20NV kombinasyonu özellikle rekup delme ve dik 
eğimli civatalama işleminde kullanılır.

3,66 metre uzunluğundaki bir rot ile CFX modülünün genişletil-
miş biçimi, delme işlemini ilerletmek için daha uzun rotlar kul-
lanılmasını sağlar. Maden yatağına ulaştıktan sonra, kompakt 
teleskopik besleme modülü tekrar 1,83 metre rot uzunluğuna 
çekilebilir ve böylelikle hareketlilik artar ve sıkışık tünellerde 
delme işlemine olanak verir. 

mining.sandvik.com  

Teknik Özellikler 
•	Tavan plakası: FOPS & ROPS
•	Delme alanı: 26 m2

•	Delik çapı: 33-89 mm
•	Feed uzunluğu: 10-14, 6/12 teleskopik
•	Delici tabanca: RD314, 14 kW, 110 Hz
•	Uzunluk: 10,7 m
•	Yükseklik: 2,5/2,7 m (tavan plakası şekline bağlı) 
•	Genişlik: 1,4 m
•	Dönüş uzunluk ve çapı : 2,5 mx2,5 T-crossing
•	Çalışma ağırlığı: 13 ton
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SUPERVAC® kullanan endüstrilerde sadece üretim alanlarının 
temizliği kolayca ve çok kısa bir sürede, ayrıca çok az bir mali-
yet ve işçilikle sağlanıp, kayıp ürünler tekrar kazanılmamış fakat 
çok daha önemli kazançlar elde edilmiştir. Şöyle ki; saçılmış ve 
dökülmüş malzemeler emilerek toplanıp vakum boru hatları 
ile kesinlikle dış ortamla temas etmeden toplama bunkerine 
iletildiği için, süpürge ile yapılan temizlikte olduğu gibi havaya 
kalkan toz bir başka yere, motorlar veya yapı elemanları üzeri-
ne yapışmaz. Bu sayede korunan makina ve ekipmanın ömrü 
uzar, üretimde kalış süresi de arttığı için üretim seviyesi yük-
selir, planlanan üretime hatta daha fazlasına ulaşılır. Bunun ya-
nında önleyici ve koruyucu bakım planlarınız da sizin belirlenen 
şekilde ve zamanında yapılır. Beklenmedik zamanlarda onarım 
yaptırma ve üretime ara verme zorlukları ortadan kalkmaktadır. 
Doğal olarak, yedek parça masrafları da azalmaktadır.

Bütün bu sayılan yararlar SUPERVAC® Endüstriyel Vakumla Temiz-
leme ve toplama sistemleri kullanılmaya başlanmasıyla hemen ve 
o kadar belirgin bir şekilde kendini göstermektedir ki, birçok kul-
lanıcı ilk sistemden sonra ikincisini hatta üçüncüsünü de almakta 
ve kullanmaktadır. Bugün İskenderun Demir ve Çelik İşletmelerin-
de sabit ve mobil 5 adet SUPERVAC® hizmetini sürdürmektedir.

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden olan Arcelor Mittal Firması 
Romanya’daki fabrikası için bizi, yani dünya markamız olan SUPER-
VAC®‘ı seçmiştir. Ülkemizde de, bu konunun devleri olan İSDEMİR, 
KARDEMİR bizim T.C. Patent Enstitüsünce Faydalı Model Belgesi ile 
korunan SUPERVAC® tasarımımızı kullanmaktadır. Kaptan Demir 
Çelik bir diğer SUPERVAC® kullanıcısıdır. Çimento üretim devleri, 
Eti Maden Grubunun birçok üretim tesisi ve sayıları 40’ın üzerinde 
olan endüstrimizin lider yıldızları da SUPERVAC®’ları seçmiştir. 

2015 yılı içinde en çok uygulaması yapılan ürünlerimiz arasında; 
döner fırın intikal kamaralarında, hammadde bunkerlerinde, si-
lolarda, şutlarda yapışma ve tıkanmayı önleyen patlaçlarımız, 
yüzlerce çeşit uygulama yaptığımız metal separatörlerimiz ile 
metal detektörlerimiz ve de üstün hassasiyetleri ve kendi ken-
dilerini kalibre etme özellikleri ile bant kantarlarımız ilk sıraları 
paylaşmışlardır. Bu arada Danimarka’dan M&W firması ile bera-
ber uyguladığımız numune alma sistem ve tesisleri de önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Son on senede ortaya konan bu başarıda, Ar-Ge çalışmalarımız-
da tüm müşterilerimizin payı büyüktür, hepsine şükran borç-
luyuz. 2016 yılı için planlanan Ar-Ge çalışmaları ve yeni üretim 
tesislerimiz ile şimdiye kadar olduğu gibi her ürünümüzde, 
dünyadaki teknolojik liderler arasındaki yerimizi koruyacağız. 
Bu mutluluk her şeyin üzerindedir. 

www.yunel.com

Yünel Elektromekanik olarak, 
31. faaliyet yılımızda, geniş 
ürün portföyümüzün sağla-
mış olduğu çeşitlilik ile müş-
terilerimizin farklı alanlarda-
ki problemlerine en uygun 
çözümün bulunmasına yar-

dımcı olmayı sürdürdük. Firmamız için her anlamda olumlu ve 
verimli bir yıl olan 2015’i hedeflerimizin üzerine çıkarak başarılı 
bir şekilde tamamladık. Artan müşteri talepleri doğrultusunda 
ortaya çıkan yeni yapılanma gereksinimi ile müşterilerimize çok 
kısa sürede hizmet götürme imkânımızı oluşturduk. Tecrübeli 
teknik ekibimiz ile çözümü zor olarak nitelendirilen problemleri 
tek tek ele alarak, memnuniyet odaklı çalışmalar gerçekleştirdik.

Türk mühendisliğinin eseri olan yeni projelere imza attık. Bu pro-
jeler arasında Endüstriyel Vakum Sistemleri uygulamalarımız en 
dikkat çekenlerinden birisi olmuştur. Artan yoğun istekler netice-
sinde, her seferinde müşterinin uygulama şartlarının doğasından 
kaynaklanan farklı taleplerini yerine getirdik. Birçok uygulama 
bölgesi için Endüstriyel Vakum Sistemi boru hatları ve emiş nok-
taları projelendirmesi, uygun sistemin seçimi yönünde çalışma-
larımız ve gerçekleştirdiğimiz projelerimiz oldu. 

Dünya üzerinde de, sektörlerinin öncü firmalarının tercihi, yine 
Yünel tarafından üretilen SUPERVAC® Endüstriyel Vakumla Te-
mizleme ve Toplama Sistemleri olmuştur. Çimento fabrikaları 
ve demir-çelik işletmelerinde bu sene içerisinde bir birinden 
çok farklı ve çok özel uygulamalara imza attık. Çimento fabri-
kasında gerçekleştirmiş olduğumuz bir uygulamada, mobil ya-
pıdaki vakum sistemi ile kablo kanalları içerisinde yoğun olarak 
birikmiş olan çimento ve tozların ortamdan uzaklaştırılmasını 
sağladık. Paketleme binaları, döner fırın siklon ve prekalsinas-
yon kuleleri, değirmen bölgeleri, daha önce ulaşılan/ulaşılama-
yan her nokta temizlendi. 

Demir-çelik endüstrileri de SUPERVAC® Endüstriyel Vakumla Te-
mizleme ve toplama sistemlerinin önde gelen isteklileri olmaya 
başladı. Büyük tonajlarda kullanılan her tür hammaddenin, daha 
sonra sinter gibi maddelerin, taşınırken veya prosese girerken sa-
çılması kaçınılmaz bir sorun halinde yaşanmaktaydı. Bu sorunların 
ortaya getirdiği kirlilik ve üretim kaybı, SUPERVAC®lar sayesinde 
ortadan kalkmış ve kayıplar tekrar üretime dahil edilerek ayrıca 
kazanç sağlanmıştır. Bu endüstrilerdeki başka bir uygulamada ise 
değirmen binası içerisinde bulunan ve katlarda biriken kömürün 
tozumaya mahal vermeyecek şekilde toplanması, ATEX kural ve 
standartları da kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kurulan endüstri-
yel tesis, bu toplanan kömürlerin aynı anda sürekli olarak kömür 
silolarına otomatik olarak beslenmesini de sağlamıştır.

TanıTım

Yünel Elektromekanik 2015’i 
Verimli Geçirdi
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Madencilerinizin 

        garantileyin...  güvenliğini 

REFUGE ONE 
Hava Merkezi

THE TOMMYKNOCKER 
Hareketli Maden Yaşam Odası
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Boşluk 
tarama 

geosıght
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

Yüzlerce metre karanlık ve ne olduğu 
bilinmeyen bir alanın kontrolü nasıl 
yapılır?

Yenilikçi 3D kablosuz lazer sistemi 
insanlar için denenmesi ve tespit 
edilmesi zor ve tehlikeli olan yeraltı 
boşluklarının yoğunluğunu 
hesaplamaktadır. En yaygın tarayıcı 
uygulamaları boşluk tarama, tripod 
tarama ve düşey taramadır. 

Geosight boşluk izleme sistemi 
(CMS) ile maden ocağındaki katlar 
arası ölçüm, azami cevher verimi 
sağlamakta, ocağın ömrünü uzatmakta 
ve kaybın açıklanmasına yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca, işyeri ve işçi 
güvenliğini arttırmakta, potansiyel 
olarak tehlike arz eden bölgelere insan 
gönderme ihtiyacını or tadan 
kaldırmakta ve gerçek zamanlı veriler 
sağlamaktadır.
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söyleşi

Kensan’ın Kırıcı Seçimi
Sorunsuz Üretimin Anahtarı!

Madencilik Türkiye (MT): Ön-
celikle kendiniz ve firmanız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Savaş Başar Tonguç: Kensan Makina’nın satış ve proje sorum-
lusuyum. Maden Mühendisiyim.  Uzun yıllar açık ocak ve kırma 
eleme tesislerinde üretim faaliyetlerinde bulundum. Madenin 
jeolojisi ve analizi, kırma eleme tesisleri, gradasyon ve teknik 
şartnameler konusunda deneyimlerim bulunuyor. 

Firmamız kurulduğu günden bu yana maden ocakları için taş 
kırma eleme ve yıkama makineleri imalatı yapmaktadır. Kalite-
li, sağlam makineler yapmayı ve dürüst çalışmayı kendisine ilke 
edinmiş olan firmamız, toplam kalite anlayışına sadık kalarak ve 
konusunda sürekli araştırma, geliştirme yaparak, kalite standart-
larına uyarak sektöründe seçkin bir isme sahip olma yolunda 
hızla ilerlemektedir. Firmamız bütün faaliyetlerini profesyonelce 
gerçekleştirip hizmet esnasında ve sonrasında müşterilerini zor 
durumda bırakmayacak şekilde tüm enerjisi ile çalışmaktadır.

Bu sektöre yatırım yapmak isteyen müşteriler neden sizi 
seçmelidir?

“Sizin için durmadan çalışır” sloganıyla yola çıktık. Zincirin 
en zayıf halkası sizin kapasitenizi belirler. Kırma eleme tesisi 

seçimi taş ocakçılığında en önemli faktörlerden birisidir. Ma-
deni üretmek değil, en verimli biçimde üretmek bizim için 
temel esastır. Aynı personel sayısı ile ne kadar fazla üretim 
yaparsanız işçilik maliyetiniz o kadar düşer. Kırma eleme 
alanında yanlış bilinen noktalardan birisi de besleyici bun-
kere dökülen bir kamyon malzemeyi kırmak için geçen süre 
ile yapılan hesaplardır. Aslında tesiste ne kadar az duraksa-
ma olursa aylık üretim ortalamanız o kadar artar. Bizde bu 
konuda iddialıyız. Sorunsuz tesisler imal etmekteyiz. Tesisi 
kurmadan önce, uzman ekiplerimiz aracılığıyla incelemeler 
yapıyoruz. Madenin laboratuvar analizlerine, müşteri yelpa-
zesine, ürün dağılım verimine bakarak en uygun, en gerçekçi 
kapasite hesaplanarak ve en güncel tesis projesini müşteriye 
sunmaktayız. Tesisi ürettiğinden fazla kapasite vaatleri ile 
satmak, yanlış beyanlarla müşteriye umutlar vermek firma-
mızın dürüstlük ve etik prensiplerine aykırıdır. Müşterileri-
miz de bunları bildiğinden sürprizlerle karşılaşmamak adına 
bizi tercih etmektedirler. Kabul edersiniz ki kırma eleme tesi-
si ilk yatırım giderleri yüksek olan, ağır hizmet makineleridir.

Ürün çeşitliliğiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Madencilikte kırma eleme tesisi denildiğinde akla gelen tüm 
çeşit kırıcıları imal etmekteyiz. Çeşitli ebat ve kapasitelerde pri-
mer darbeli ve çeneli kırıcılar, sekonder darbeli, çeneli ve konik 
kırıcılar, tersiyer darbeli ve dik milli kırıcılar. Ayrıca bunların birle-
şiminden oluşan komple tesisler, konveyör taşıyıcılar, elek çeşit-
leri ve yıkama tesisleri ürün çeşitlerimiz arasında yer almaktadır. 

Projelendirme süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle müşterinin isteklerini dinliyoruz. Daha sonra uzman 
ekibimiz ile maden işletmesine giderek görsel olarak saha in-
celememizi yapıyoruz. Madenin analiz değerlerini istiyoruz. 
Eğer yok ise istediğimiz analizleri yaptırıyoruz. Hangi standart-
lara göre (TS706 Hazır beton, karayolları ya da hızlı tren vb.) 
üretim yapılacaksa nihai ürün yüzde dağılımını hesaplıyoruz. 
Bütün bu bilgiler ışığında en uygun, en verimli, en kapasiteli 
tesis projesini ortaya çıkarıyoruz.

Kensan Makina, makine mühendisi olarak bilfiil 15 yıllık kırma eleme tesisi imalat 
deneyimi bulunan, şu an şirketin müdürlüğünü yapan Kenan Döker tarafından 2011 
yılında kuruldu. Şirket kurulduğu günden bu yana yeni teknolojik gelişmeleri de göz 
ardı etmeden pazarda hatırı sayılır bir yer edinip, ürettiği makinelerle son günlerde 

adından fazla söz edilir bir hale geldi. Sektörde yükselişiyle dikkat çeken Kensan 
Makina ile ilgili bilgi almak için, şirketin satış ve projelendirme sorumlusu Maden 

Mühendisi Savaş Başar Tonguç ile bir görüşme gerçekleştirdik.

2 3 4

1

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik Dergisi

Yer Altı Kaynakları 
Konulu Bilimsel Yayın

Fuar ve Etkinlik 
Organizasyonları

Madencilik Ürünleri 
Online Mağazası

Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni

Türk Maden Endüstrisi 
Seçkin Tanıtım Platformu

Tünel Teknolojileri Dergisi

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 (3 Sayı): 30 TL
12 Aylık Dijital Abonelik (3 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

www.mayeb.com.tr/abonelik
abonelik@mayeb.com.tr
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İşe oldukça detaylı bir bakış açısı ile başlıyorsunuz. Sanıyo-
ruz farkınız burada ortaya çıkıyor?

Kırma eleme tesisi ilk yatırım maliyetleri yüksek olan ma-
kinelerden oluşmaktadır. Üretilen tesislerde sonradan ya-
pılacak değişiklikler iş kaybına neden olmakta ve üretim 
maliyetlerini arttırmaktadır. Satılmadığı halde gereksiz yere 
üretilmek zorunda kalınan ürünlerin dağ gibi yığılması, kirli-
likten dolayı ürün iptal ve iadeleri, yanlış makine seçimi yü-
zünden çabuk aşınma ve kırılmalar, kalitesiz parça kullanımı 
gibi faktörler bunların başlıca nedenidir. Neden üreticiler 
bu işlemleri en başında hesaplayıp sorunu baştan çözmesin 
ki? Madencilikte elektriğin mazota göre tercih edilmesinin 

sebebi daha ucuz oluşudur. Tekrar malzeme taşınıp tekrar 
kırıldığında zaten düşük kazançlarla yapılan bu işleri daha 
da zora sokmaktadır. 

Üretim yapılacak sahaya ait analiz ve tetkiklerin öneminden 
bahseder misiniz?

Piyasada en çok kullanılan kireçtaşının bile birçok çeşidi vardır. 
İçeriğine, oluşumuna, kristal şekline sertliğine göre farklı ad-
landırılırlar. Mesela dolomitik kireç taşı ile killi kireç taşı gibi L.A 
değeri ve mohs sertliği farklı iki kireçtaşını aynı olarak değer-
lendirirseniz farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlar gibi daha 
nice faktörler sizin üretim oranınızı, kapasitenizi, ince malzeme 
muhtevanızı, maliyetlerinizi ciddi anlamda etkiler. Bu yüzden 
işin başında analiz sonuçlarını değerlendiriyor tesis planlama-
sını ona göre yapıyoruz.

Çeneli kırıcı ya da darbeli kırıcı seçimi neye göre yapılmalıdır?

Çeneli kırıcılar daha çok sert ve aşındırıcı madenlerde tercih 
edilirler. Çalışma prensibi gereği malzemeleri ezerek kırar-
lar. Boyut küçültme oranlarının düşük olması ve doğrudan 
nihai ürün vermemelerinden dolayı düşük sertlik ve aşın-
madaki madenlerde tercih edilmezler. Darbeli kırıcılar ise 
direk olarak ürün vermesi, boyut küçültme oranının yüksek 
olması ve kapasitelerinin fazla olması gibi nedenlerden do-
layı tercih edilirler. 
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Konik kırıcı ürününüzün adı son günlerde çok duyulmaya 
başlandı. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

KC1000, %100 Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve 
imal edilen aşındırıcı ve yüksek aşındırıcı (kuvars, boksit, 
granit, demir cevheri) ve endüstriyel anlamda (kalsit, ba-
zalt) balast boyutlarda üretilmek istenilen maden cevher-
lerini kırmak için üretilmiş rulmansız, bronz yataklamalı bir 
sekonder kırıcıdır.

Konik kırıcımızın ilk olarak KC1000 modelini ürettik. Uzun yıllar 
süren Ar-Ge çalışmaları sonucu imal ettiğimiz konik kırıcımızı 
8 ay bir granit madeninde denedikten sonra dere malzemesi 
üreten bir firmaya kurduk. Kırıcımız toplamda 2 yıla yakın bir 
süredir çalışmasına sorunsuz olarak devam etmektedir. 

Daha önceleri ilk yatırım giderlerinin çok yüksek olması, ülke-
mizde kullanım amacının tam olarak bilinmemesi, yerli imala-
tının olmayışı, yedek parçada dış ülkelere bağımlı olmak, servis 
ve yedek parçaların dövize indeksli oluşu konik kırıcıyı geri 
planda bırakmıştır.

Aslında konik kırıcılar; çalışma prensibi gereği çok az miktarlar-
da aşınma gösterir. Yüksek kapasitelidir, besleme boyutu bü-
yüktür (200 mm). Nihai ürünün verimi yüksektir. Birim elektrik 
sarfiyatı düşüktür yani üretilen malzeme tonajına bakıldığında 
düşük elektrik harcar. Dayanımlı bir gövde bütünlüğüne sa-
hiptir. Kapalı devre otomatik yağlama sistemine sahiptir. Yağ 
değişimi ortalama 1000 saatte bir olup günlük bakım gres ve 

duraksama gerektirmez. Ayrıca balast malzeme üretiminde 
darbeli kırıcılara göre daha verimlidir.

Peki neden konik kırıcı imal etme ihtiyacı duydunuz? 

Çok sert ve aşındırıcı minerallerde primer kırma işleminden son-
ra sekonder kırmada çene kullanırsanız kapasite düşmekte ancak 
darbeli kırıcı kullanırsanız da maliyet artmaktaydı. Bu boşluğu 
dolduracak bir kırıcıya ihtiyaç vardı. Konik kırıcı hem kapasitesi 
yüksek olan, çalışma prensibi gereği çok az aşınan ve rulmansız 
oluşu nedeniyle çok dayanımlı bir kırıcıdır. Biz de Kensan Makina 
olarak ilk yatırım gideri daha düşük olan, %100 yerli imalat olan 
konik kırıcıyı ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve uygun fiyat-
la kullanıcılara ulaştırmak amacıyla imal etmeye karar verdik.  
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Konik kırıcıyı kimler kullanmalı?

Konik kırıcıyı özellikle aşınmadan dolayı yüksek palet ve as-
tar gideri olan, bunların montajı ve tamirinden zaman kay-
beden, sekonder kırma işleminde yüksek elektrik sarfiyatı 
olan, balast boyutlarda ürün ihtiyacı olan müşterilerimize 
tavsiye ediyoruz.

Konik kırıcının besleme ve nihai ürün boyutları hakkında 
bilgi verir misiniz?

Konik kırıcımızda farklı kavite ve eksantrik seçenekleri olmak-
la birlikte, müşterinin ihtiyacına göre imalat yapmaktayız. 
KC1000 modelimizin maksimum besleme boyutu 200 mm 
olup, çıkış ayarı ise ihtiyaca göre hidrolik piston ve kumanda 
aracılığıyla saniyeler içerisinde ayarlanabilmektedir. 

Konik kırıcının günlük bakımı ve elektrik sarfiyatı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Konik kırıcı günlük bakım gerektirmez. Kapalı devre yağlama 
sistemine sahiptir. Yağ değişimi yaklaşık olarak 1000 saatte bir 
yapılır. Makine kendi yağ sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. 
Elektrik sarfiyatı çok düşüktür. Aynı kapasitede çalışan darbe-
li kırıcı 200-250 kw motor kullanır, 350-400 amper aralığında 
çalışır ve yıldız üçgen geçişini 1-1,5 dakika arasında yaparken, 
konik kırıcı 132 kw motor ile 160-200 amper aralığında çalışır 
ve yıldızdan üçgene 4,5 saniyede geçiş yapar.

Kensan Makina konik kırıcı olarak tek bir model mi üretiyor?

Şu anda KC1000 modelimiz müşterilerimize hizmet vermekte-
dir. KC1400 modelimiz ise imalata hazır olup 300 mm besleme 
boyutu ve 300 t/h kapasiteyle yakında hizmetinize sunulacak-
tır. Konik kırıcılarımız ihtiyaca göre farklı kavite ve eksantrik 

ayarları ile üretilebilmektedir. Modeller ve kapasite hakkında 
daha fazla bilgiye web sitemizden ulaşılabilir.

Madencilikte darbeli kırıcı hangi nedenlerle tercih edilmelidir?

Darbeli kırıcıların boyut küçültme oranları yüksek olup mohs 
sertliği düşük olan minerallerde verimlidirler. Kapasiteleri yük-
sektir, primer kırma sonrası nihai ürün alınabilmektedir. Ürü-
nün yassılık indeksleri düşüktür. 

Madencilikte çeneli kırıcıyı hangi nedenlerle tercih etmeliyiz?

Çeneli kırıcılar sert ve aşındırıcı madenlerde, çok ufak boyutla-
ra indirgemek istemediğimiz (balast üretim vb.) maden işlet-
melerinde çeneli kırıcıyı tavsiye etmekteyiz.

Uygun kırıcı seçimi bu kadar önemli midir?

Yanlış makine seçimi ile kar edebileceğiniz bir işte zarar edebi-
lirsiniz. Satılmadığı halde fazla üretilen ürünler elinizde stokta 
kalabilir, makineniz erken yıpranarak çok masraf açabilir, za-
manında taahhüdünüzü yerine getiremeyebilirsiniz, verimsiz 
üretim nedeniyle rakiplerinizle rekabet edemezsiniz, işçilik 
maliyetiniz artar. 

Doğru seçimde ise yüksek kapasiteli, uygun maliyetli, kaliteli, ge-
rekli standartlarda, istenilen % oranlarda ve gerekli gradasyonda 
ürün elde edebilirsiniz. Firmamızın bünyesinde tesisleri geliştir-
me ve düzeltme amaçlı kurulmuş bir ekibimiz var. Bu ekibimiz ve-
rim analizi yaparak hata tespiti ve tadilatını gerçekleştirmektedir. 

Sorularımıza verdiğiniz detaylı cevaplar için teşekkür ederiz. 

Derginizde bize de yer ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. 
www.kensan.com.tr
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Madencilik Türkiye: Pasinex’in ülkemize girişinden günü-
müze çalışmaları, projeleri hakkında kısaca bilgi verir misi-
niz? Sermaye ve hissedar yapısına değinebilir misiniz?

Soner Koldaş: Pasinex Resources Mart 2012’de Kanada To-
ronto merkezli bir şirket olarak kurulmuş ve aynı sene Toronto 
Borsası’nda kote olarak sadece Türkiye maden arama ve ge-
liştirme faaliyetlerine odaklanacak şekilde faaliyetlerine başla-
mıştır. Şirketimizin Türkiye genel merkezi Ankara’da olmakla 
beraber, Haziran 2012’de Akmetal firması ile çinko madenciliği 
yapmak üzere Horzum AŞ adı altında 50/50 ortaklık kurmuştur. 

Pasinex olarak ortaklarımızla çalıştığımız ruhsatlarımız dışında, 
elimizde bulunan daha önce alınmış ruhsat sahalarımızı tekrar 
gözden geçirerek şirket olarak uygun görmediklerimizi düşür-
dük. Sadece Sivas Gölcük’te bizim için çok önemli olan ve ciddi 
bakır potansiyeline sahip işletme ruhsatlı sahamız üzerinde ça-
lışmakla beraber, Adana Kozan bölgesinde de arama ruhsatlı 
bir sahamız bulunmaktadır. 

Üretime geçtiğiniz Horzum sahası hakkında biraz daha detay 
bilgi verir misiniz? Sahanın rezervi, yıllık üretim miktarı yanın-
da Akmetal firması ile ortaklığınızdan da bahseder misiniz? 

Horzum sahamız bizim için amiral gemisi bir projedir. Bu bölgede 
geçmişte 1 milyon ton %30 tenörlü çinko cevheri üretimi yapıldı-
ğını biliyoruz. Pasinex olarak bu bilinen Horzum bölgesi dışında 
çalışmalarımızı havzaya yayarak, Horzum’a mücavir Pınargözü ve 
Akkaya bölgelerine yaydık ve 2014 senesinde kadar arama şirketi 
olan Pasinex’i 2015 senesinde Türkiye’nin önemli bir DSO çinko 
cevheri üreticisi ve ihracatçısı durumuna getirdik. Halen 150 kişi-
nin üzerinde istihdam sağlanan Horzum madenimizde yerüstü/
yer altı sondajlarımız, yer altı cevher üretimimiz ve yüksek tenörlü 
(+%30) satışlarımız devam etmektedir. Firmamız Kozan’ın şu an 
önemli istihdam sağlayıcısı ve bölgenin kalkınmasına yardımcı 
olan madencilik firması durumundadır. Sahalarımızı Akmetal ile 
yürüttüğümüz arama ve rezerv geliştirme çalışmalarımız sonu-
cunda üretime aldık ve uzman yerli-yabancı mühendislerimiz 
gözetiminde en üst standart, kalite ve güvenilirlikle, NI (National 
Instrument) standartlarında devam etmektedir. 

Akmetal ile birlikte kurdu-
ğumuz Horzum AŞ firmamız, 
uyumlu ve planlı bir şekilde 
faaliyetlerine devam etmek-
te olup firmamız işletme-
mizde işçi sağlığı, emniyeti 
ve çevreye olan bilinç üst 
düzeyde tutulmaktadır. Mis-
yonumuz, ortaklığımız olan 
Hozrum AŞ’yi, Türkiye’nin 
ve bölgenin en önemli çinko 
üreticisi yapmaktır. 

Diğer projelerinizden de kısaca bahsedebilir misiniz? Başka 
şirketlerle de ortaklıklarınız var mı?

Şu an için sadece Sivas Gölcük ve Adana Horzum projelerimiz 
üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen dönemde konjonktüre bağlı ola-
rak yurtiçi ve yurtdışı projelerine de bakacağız. Akmetal dışın-
da başka ortaklığımız henüz yok ama Sivas projelerimiz ile ilgili 
kapımız sürekli çalınıyor ve en son Centamin Plc UK ile bir MoU 
anlaşması imzalamış bulunmaktayız. 

Şirketinizin ülkemizdeki kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri 
nelerdir? 

Kısa vadede en önemli planımız Horzum’daki rezerv geliştir-
me çalışmalarını tamamlamak ve aynı zamanda mevcut DSO 
çinko cevheri üretim ve satışlarımızı arttırmaktır. Orta vadede 
bölgedeki havza çalışmalarını ruhsat alımları ve ortaklıklarla ile 
büyütmek istiyoruz. Uzun vadede ise Gölcük projesini geliştir-
mek en önemli hedeflerimizdir. 

Ülkemizde yatırım yapan yabancı sermayeli şirketlerin ge-
nellikle değerli metallere odaklandıklarını görüyoruz. Ancak 
Pasinex çinko, bakır yataklarına odaklanmış durumda. Bu-
nun özel bir sebebi var mıdır? 

Evet, Pasinex’in ana misyonu baz metal arama ve üretimi. 
Özellikle de dört ana metalden biri olan çinko ve bakır…  

Pasinex, Bölgenin
Çinko Liderliğine Oynuyor

söyleşi

Pasinex Resources Ülke Direktörü

Pasinex Resources Ltd. ülkemizde çinko ve bakır başta olmak üzere baz metal 
madenciliğine odaklanmış bir şirket. Özellikle Akmetal Madencilik ile gerçekleştirdiği 

ortaklık ile adından söz ettiren Pasinex, bugüne kadar ki arama-etüt faaliyetlerini 
üretime döndürerek ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağlamaya da başladı. 

Pasinex Resources Ltd. Ülke Direktörü Soner Koldaş’a şirket ve projeleri
hakkında sorularımızı yönelttik.
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ZORLU YERALTI ŞARTLARINDA YÜKSEK PERFORMANS

Teknima
Cleanair Technology

Madenlerin ağır ortam koşullarında işçi sağlığı, iş güvenliği ve işletme
verimliliği için Teknima Cleanair Technology havalandırma fanları ve
frekans ayarlı yol vericileri kaliteli temiz hava sağlamaya devam ediyor.
Teknima ile projenizin enerji maliyetlerini düşürüp, yüksek temiz hava
performansı ile başarınızı artırırsınız. www.teknima.com

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK - Kayseri Karaçat Yeraltı Demir İşletmesi
TF-2200-250/1000 (2200mm 250kW) 2 Adet Ana Havalandırma Fanı
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İlgi alanımız ise sadece Türkiye’dir. Çinko, çelik endüstrisinin 
çok önemli bir girdisidir ve sektörün sürekli ihtiyacı olduğu 
metaldir. Ayrıca bildiğiniz gibi çinko, galvaniz endüstrisinin 
ana ham maddesi olan bir metaldir. Türkiye’nin, özellikle de 
çalıştığımız bölgenin çinko açısından çok önemli bir potansi-
yeli olduğuna inanıyoruz.

Ülkemizdeki çinko madenciliği hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Çinko üretiminin ülke ekonomisine katkısı nedir? Siz bu katkı-
nın neresindesiniz ya da neresinde olmayı hedefliyorsunuz?

Ülkemizde çinko provensleri belirli ama çinko üretimi tabiki is-
tenildiği gibi değil ve bu konuda yeterli arama, etüd ve üretim 
yapılamıyor. Çinko, demir-çelik endüstrisinin için çok önemli-
dir. Galvanizleme, korozyona dayanıklı çelik üretimi, kimya ve 
otomotiv endüstrisinin önemli bir girdisidir. Ülkemizde 2015 
rakamlarına baktığımızda yaklaşık 166 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleşmiş fakat cevher ihracatında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre miktarda %17 ve değerde %30 oranında azalma 
yaşanmıştır. Bu konuda en ciddi arama, etüt ve karbonat tipi 
cevher (CRD) DSO üretim ve satışını biz yapıyoruz. Çinko ma-
denciliğinde hedefimiz Horzum AŞ’yi ülkemizde ve bölgede 
en önemli oyuncu yapmaktır. Bu konuda teknolojinin en iyi 
teknik ve uzman personelini kullanıyor, işçi sağlığı ve emniyeti 
ile çevre bilincini sıfır tolerans politikası ile yürütüyoruz. Gerek 
Pınargözü madeninde gerekse de havza bazında çalışmaları-
mızı sürdürüyor, rezervlerimizi geliştirmeye ve maden üreti-
mimizi arttırarak hem bölge hemde ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. 

Genel olarak metal fiyatları son dönemde düşük seviyelerde 
seyrediyor. Çinko fiyatlarında durum nedir? Öngörülerinizi 
alabilir miyiz?

2014 senesinde başlayan fiyatlardaki düşüşler Çin’in etkisiyle 
2015’te daha da hızlandı. Bu süreçte çinko yılı, bir önceki yıla 
göre yaklaşık %26 düşüşle kapattı ve bize göre taban yaptı. 
Fakat bunun 2016 senesinde tam tersi olacağı ve arz talep 
dengesinin etkisiyle yükselişe geçeceğine inanıyorum. Fiyat 
tahminini sadece çinko için değil tüm metal fiyatları için yap-
mak çok zordur. Çok dinamik bir global ortamda yaşıyoruz. 
Ekonomik ve siyasi dinamikleri ve değişikler fiyatlarda da artı 
ve eksi etki yapabiliyor. Ben özellikle çinko için 2016 senesinin 

performans yılı olacağına inanıyorum. Bunun en temel nedeni 
dünyada birçok çinko madeninin kapanması, mevcut olanların 
üretimi kısması ve arama-etüd çalışmalarına ayrılan bütçelerin 
azaltılmasıdır. Ben gerek çinko gerekse diğer metal fiyatlarının 
daha fazla düşmeyeceğini öngörüyorum. Çünkü bunun ötesi 
global anlamda bir felakettir.

Son birkaç yıldır ülkemiz madencilik sektöründe yaşanan sı-
kıntılar, sizlerin de zorluklar yaşamasına sebep oldu mu? Pasi-
nex yaşanan zorlukları aşma konusunda neler yaptı/yapıyor?

Evet, mevcut sıkıntılar tabi ki bizi de etkiledi. Global ortamda 
düşen fiyatların üstüne izinlerde yaşanan sıkıntılar ve legal de-
ğişiklikler bizleri strateji değişikliği yapmaya, bütçe ve yatırım 
planlarını tekrar revize etmeye zorladı. Bunun sonucunda bazı 
ruhsatlarımızı düşürmek zorunda kaldık. Ayrıca eleman potan-
siyelimizi azalttık, yatırım ve operasyon harcamalarını da kıs-
mak zorunda aldık.

Tabi bildiğiniz gibi madencilik sektörünün en büyük problemi 
risk sermayesidir. Bizim gibi uluslararası borsalara kote olmuş 
firmalar nakdî yurtdışından Türkiye’ye getirir ve bunu ara-
ma-etüd çalışmalarına harcar. Bu nakdî getirmek için, mevcut 
projeniz ne kadar iyi bir proje olsa da, bulunduğunuz ülkenin 
yatırım cazibesi olması, yatırımcıyı teşvik edecek imkanlar ve 
ruhsat güvencesi sağlanması, ayrıca izin süreçlerinin karmaşık 
ve zor olmaması gerekiyor. İşte bizim şu an mücadele ettiğimiz 
en önemli başlıklar bunlardır.

Ülkemiz madencilik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsu-
nuz? 

Son bir kaç yıldır sektörümüzde bir güneş batımı yaşıyoruz. 
Mevcut hükümetimiz 2012 öncesindeki ivmeyi, bu sene tek-
rar bizlere yaşatabilir. Sürekli değişmeyen ve tüm paydaşların 
yararına bir mevzuata ihtiyacımız var. Harçların madenciye yük 
getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve sektöre acilen 
teşvik ve vergisel kolaylıklar getirilmesi gerekiyor. Yeni baka-
nımız Sayın Berat Albayrak ve ekibi ile bu çıkışı yaşayacağımı-
za inanıyorum. Ayrıca bizlere her ortamda yardımcı olmaya 
çalışan başta MIGEM Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili 
bakanlıkların bürokratlarına sizlerin aracılığı ile ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. Pasinex Resources Ekibi
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Yıldırım Şirketler Grubu’nun 
metal ve madencilik iştirak-
lerini tek çatı altında topla-

mak amacıyla 2014 yılında kurulan Yılmaden Holding; Türki-
ye, İsveç, Kazakistan ve Rusya olmak üzere 4 ülkede faaliyet 
gösteren 5 şirketten oluşmaktadır. Bu şirketler, Yılmaden’i kü-
resel krom ve ferrokrom pazarında 4. en büyük oyuncu yap-
mıştır. Ayrıca 4 ülkede krom cevheri ve yüksek kaliteli yüksek 
karbonlu ferrokrom (YK FeCr) üreten tek şirket konumuna 
gelmiş durumdayız.

Türkiye’de Eti Krom AŞ ve Kazakistan’da Voskhod Oriel LLP ile 
krom madenciliği alanında faaliyet gösteriyoruz. Ferrokrom 
alanındaysa Elazığ, Rusya ve İsveç’te çalışan fabrikalarımızla 
kısa sürede uluslararası alanda büyük başarılar elde ettik. Bu-
gün Türkiye ve dünyada metal madenciliği sektöründe önemli 
bir aktör haline gelmiş durumdayız. Yılmaden Holding olarak, 
30’dan fazla ülkede yer alan müşterilerimize en yüksek kalite-
de ürünler ihraç etmekteyiz.

Madencilik sektörünün daha iyi hale gelmesi, sektörel sorun-
ların dile getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaçla-
rın belirlenmesi ve çözümlerin sunulması adına, gerek Türki-
ye’deki sektörel temsilcilerle, gerekse Bakanlıklar ve ilgili kamu 
kurumlarıyla sürekli görüşmelerde bulunuyoruz. Çalıştaylara 
katılarak görüşlerimizi paylaşıyoruz.

Sektörün sorunlarının değerlendirilmesi için özellikle lobi çalış-
malarına devam ettiğimiz bu dönemde dikkat çekmek istedi-
ğimiz bazı konular bulunuyor.

Dr. Alp Malazgirt,
Yılmaden CEO

değerlendirme 

Krom Piyasasının Öncüsü
Yılmaden Holding

Krom Madenciliği Nereye Gidiyor?
2015 yılı emtia piyasaları için belirsizliğin etkin olduğu bir 
yıldı. 2016 yılının ilk dönemi ise volatilitenin devam edece-
ği yönünde sinyaller veriyor. Örneğin birkaç karamsar analiz 
dışında bu dönemde petrolün varil fiyatının 30 USD’nin al-
tına ineceğini kimse tahmin etmiyordu. Nikel, bakır, demir 
cevheri, alüminyum vs gibi emtiaların fiyatlarında dramatik 
düşüşler yaşandı. Enerji fiyatlarındaki çöküş, zayıflayan dünya 
ekonomisi ve USD’nin hızlı tırmanışı, A’dan Z’ye emtia piya-
salarını etkiledi. Bu dönemde dünyanın en büyük madencilik 
firmaları milyarlarca dolar zarar açıklarken şirket yapılanma-
larında ciddi tahribatlar oluştu. 

Dünya’nın en büyük madencilik şirketlerinden Anglo American 
Plc, 2015 yılında 5,62 milyar ABD doları zarar etti. Bu rakam bir 
önceki yıl açıklanan 2,51 milyar ABD doları zararın iki katından 
fazla. Oluşan zararda şirketin çalışma alanları olan bakır, nikel, 
demir, krom ve kömür gibi hammadde fiyatlarındaki düşüşler 
önemli rol oynadı. Yine dünya devlerinden Güney Afrikalı pla-
tin ve krom konsantresi üreticisi Lonmin düşen metal fiyatları 
sebebiyle son 4 ayda 5.077 çalışanını işten çıkarmak zorunda 
kaldı (Kaynak: Eyewitness news).

Uluslararası emtia piyasalarında yaşanan ciddi gerileme, ham-
madde tedarikçisi konumunda olan ülkemizde de madenciliği 
olumsuz etkiledi. Özellikle krom sektöründe, kârlılıklar son bir-
kaç yıldır ciddi oranda düşüş eğiliminde. Düşen kârlılığa rağ-
men birçok işletmeci, piyasaların düzeleceği beklentisiyle üre-
time devam etmekteydi. İleriye dönük piyasa beklentilerinin, 
en azından önümüzdeki 2-3 yıl için olumsuz devam edeceği 
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öngörüsünün yaygınlaşmasıyla bir çok maden ve konsantre 
tesisi 2015 sonu itibariyle üretimlerini durdurma noktasına 
geldi. Maden kapatma maliyetinin altından kalkamayacak olan 
bir kısım işletmeciler ise nakit akışını devam ettirme mecburi-
yetiyle zarar etmeyi göze alarak üretime devam ediyor. Ancak, 
bu durum hiçbir krom işletmecisinin uzun süre katlanamaya-
cağı bir külfete dönüşmüş durumda.

Son yıllarda; bakır, çinko, kurşun gibi metallerle kıyaslandı-
ğında oransal olarak en ciddi düşüşün krom metalinde (fer-
rokrom) yaşandığını görüyoruz. Metal hammaddesi olan 
cevherin tedarik edildiği madencilik sektörü de bu olumsuz-
luklardan doğrudan etkileniyor. Madencilik üretim maliyetleri 
bu süre zarfında katlanarak artmasına rağmen krom fiyatları 
son yılların en düşük seviyelerinde. Maliyetlerin artmasında 
işçilik, elektrik, makine ekipman ve sarf malzemesi giderlerin-
deki birim fiyat artışları etkili oldu. Bunun yanı sıra, tükenen 
hammadde dolayısıyla daha derinlere inilmesi gerekliliği, İSG 
ve çevre standartlarının yükselmiş olması gibi unsurlar da hâlâ 
maliyetlerin artışında büyük rol oynuyor.

Global krom talebindeki düşüşün yanı sıra, Çin’in ithalatta 
Güney Afrika cevherlerine yönelmesi de Türkiye’yi olumsuz 
yönde etkiliyor. Global metalürjik  parça ve konsantre krom 
cevheri talebinin büyük bir kısmını oluşturan Çin, son yıllar-
da krom ihtiyacının önemli bir kısmını ucuz fiyatlı ve Türk 
cevherine kıyasla görece düşük kaliteli Güney Afrika  cev-
herleriyle sağlamaya başladı. Bu durum Türkiye cevherleri-
ne olan talebi durma noktasına getirdi. Türkiye’nin 2013’te 
2 milyon ton civarında olan krom cevheri ihracatı 2015’te 
1,2 milyon tona geriledi. Bu miktarın 2016’da 400 bin tona 
kadar düşeceği öngörülüyor.

Krom Madenciliği Yatırımları Durma Noktasında
Bu zorluklara ek olarak, yatırım maliyetlerinin daha da art-
masına sebep olan orman izinleri ve Çevresel Etki Değerlen-
dirme (ÇED) süreçleri, üreticilerin yeni yatırım planlarını da 
askıya almalarına neden oluyor. Devletin bu konuda yatırım-
cıyı ve üreticiyi teşvik edici çözümler sunması, kötü gidişatın 
hâkim olduğu Türkiye madencilik sektörüne bir umut ışığı ya-
kabilir. Birkaç örnek vermek gerekirse; ödenen izin ve lisans 

bedellerinde belirli oranda indirimler yapılması, yeni maden 
kanunuyla artan maliyet artışlarının karşılanması tasarısının 
yer altı kömür işletmeleriyle sınırlandırılmayıp daha geniş bir 
tabana yayılması gibi konular göz önünde bulundurulabilir.

Krom Çalışma Grubu ve Krom Çalıştayı
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu, 2015 yılı 
sonunda sektörün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sektör 
temsilcilerini bir araya getirdi. Krom madenciliğinin sorunları-
nın çözümüne yönelik bir platform olan “Krom Çalışma Gru-
bu”nun kurulmasına öncülük etti. 29 Aralık 2015 tarihinde sek-
tör temsilcileri bir araya gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun’u ve Bakanlık Müsteşarı Fatih 
Dönmez’i ziyaret edip sektör hakkındaki görüşlerini paylaştılar.

TMD tarafından Mart 2016 içerisinde gerçekleştirilmesi planla-
nan “Krom Çalıştayı”, sektör temsilcilerini buluşturarak sorun-
ların belirlenmesi ve çözüme yönelik bir planın ortaya konması 
açısından önemli bir platform olacak. Bu süreçteki büyük kat-
kılarından dolayı TMD Yönetim Kurulu Başkanı Atılgan Sök-
men’e teşekkür ediyoruz.

Sektörün tüm temsilcilerinin bu çalıştaya destek vermesi, 
değerli fikir ve çözüm önerilerini paylaşmaları çalıştayın ba-
şarıya ulaşması açısından büyük önem arz ediyor. Yılmaden 
Holding olarak biz de bu süreçte her türlü katkıyı sağlamak-
tan memnuniyet duyacağız.

Krom Çalıştayı sonrasında hazırlanacak olan kapsamlı bir rapo-
run, Meclisimize, Başbakanlığımıza ve ETKB’ye sunulması sonra-
sında, devlet tarafından Türkiye’de krom madenciliğinin yaşatıl-
ması adına atılacak adımların somutlaşacağına inanıyoruz. Krom 
madenciliğine verilen desteğin, istihdam ve ekonomik anlamda 
ülkeye geri dönüşünün yadsınamaz olacağı kanısındayız. 

Kaynak: indexmundi.com, Yılmaden Holding ferrokrom verileri
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Çevre ve İş Güvenliği alanında neler oluyor?
Son 2 yıl içinde tüm ülkemizi etkileyen büyük felaketlerden 
ve acı tecrübelerden sonra, sektörde olumlu gelişmeler de ya-
şandı. İş ve işçi sağlığını korumaya yönelik olarak çok kısa bir 
sürede güncellenen ve yeni çıkartılan mevzuatlarla başlatılan 
iyileştirme çalışmaları bu alandaki olumlu atılımlar arasınday-
dı. Yılmaden Holding olarak biz, tüm bu düzenlemeleri sonuna 
kadar destekliyoruz. Çalışma alanlarımızda iş güvenliğini en ön 
planda tutmaya özen gösteriyoruz. Proaktif güvenlik yaklaşımı 
Yılmaden Holding’in DNA’sında yer alıyor. Uluslararası maden-
cilik yapıyor olmamız nedeniyle, global deneyimlerimiz bize 
bu alanda çok şey öğretti.

2015 yılı içinde Kazakistan’daki madencilik faaliyetlerimiz için 
EBRD ve UniCredit gibi finans kuruluşlarıyla birlikte çalışma-
ya başladık. Global standartlarda çalışma konusunda önemli 
adımlar attık. Çevresel güvenlik, sosyal güvenlik ve çalışma 
güvenliği alanlarında gerçekleştirdiğimiz projeleri, birer iyi 
uygulama örneği olarak, Türkiye’deki madenlerimizde de uy-
gulamak istiyoruz. Ülkemiz madenciliğine bu alanda öncülük 
etmek en büyük amaçlarımızdan biri. Bu sebeple ciddi bir en-
tegrasyon süreci başlattık. Tüm şirketlerimizde, aynı standart-
larda ve aynı kalitede iş ortaya koymak üzere çalışıyoruz.

Bu alanda yönetmeliklerin yürürlüğe konulmasından önce, 
ilgili kamu kurumlarının ve sektör paydaşlarının bir araya gel-
mesini de önemsiyoruz. Kamunun ve endüstrinin birlikte çalı-
şarak fikir paylaşımında bulunmasının, sorunlara etkin çözüm-
ler getireceğine inancındayız.

Uygulamalar esnasında karşımıza çıkan en önemli sorun, faa-
liyet alanları dikkate alınmadan madenciliğin tek bir öğeymiş 
gibi ele alınması oluyor. Metal madenciliği ile kömür maden-
ciliğinin eşdeğer riske sahip olduğu algısı mevzuatlara yansı-
tılıyor. Örneğin, yer altı çalışanlarına yaptırılan zorunlu ferdi 
kaza sigortalarında, madenciliğin tüm kollarında riskler eşde-
ğer görülüyor ve tek tip prim uygulanıyor. Tedbirsizlikler ya da 

ihmaller dolayısıyla sürekli kaza yaşanan bir maden ocağıyla, 
iş güvenliğini öncelik haline getirmiş ve kaza oranı düşük bir 
firmadan aynı prim talep ediliyor. Bu şirketlerin istihdamlarının 
çok büyük olduğu dikkate alınırsa, teminat bulmakta zorlanan-
lar için gerekirse İşveren Mali Mesuliyet Sigortası ürünü çıkar-
tılabilir. Sigorta şirketleri buna belli yüzdelerle dâhil edilebilir. 
Devletimiz ayrım yapmaksızın tüm yer altı ve yer üstü maden-
leri ile taş ocakları için çalışan sigortalarının yapılmasını zorun-
lu tutarsa, sigortalanacak iş yeri sayısı artacağı gibi sigortalana-
cak madencilerin sayısı da artacaktır. Bu da sigorta şirketlerinin 
yaklaşımını daha olumlu kılacaktır. Diğer taraftan, eksperlerin 
yetersizliği ve tecrübe eksikliği bu alanda çözülmesi gereken 
bir başka husus olarak karşımıza çıkıyor.

Bilindiği üzere, 2016’da madencilerden yeni yatırımlar bekle-
niyor. Zorunlu hale getirilen yer altı personeli anlık izleme sis-
temleri, sığınma odaları ve mekanik havalandırma sistemleri 
mevzuatlarda yerini aldı. Yılmaden Holding gibi sürdürülebi-
lir şekilde madencilik yapmaya çalışan firmalar, bu yatırımları 
halihazırda yapmış veya planlamış durumdalar. Bu sebeple, 
regülasyonların ortaya konması öncesinde, sektörden görüş 
alınarak ilerleme kaydedilmesinin ya da güncellemelerin ikili 
diyalog içinde yapılmasının daha etkili çözümler ortaya koya-
cağına inanıyoruz. Örneğin, geçmişte kamu iştiraki olup uzun 
yıllar faaliyet gösteren, sonradan özelleşen maden ocakların-
daki sığınma odalarının teknik özelliklerinin belirlenmesi için 
devletin ve sektörün eşgüdümle ve karşılıklı görüş alışverişi 
içinde çalışması kritik önem taşıyor.

Maden atıkları ile ilgili çıkartılan yeni bir yönetmelikte zen-
ginleştirme tesisinden çıkan ürünler “atık” vasfı taşıyor. Oysa 
sektörümüzün “ara ürün” tabir ettiği bu materyaller, ekonomik 
değere kavuşturma ve geri kazanım için bekletiliyor. Bu ürün-
lerin geri kazanımıyla hem atık miktarı oldukça azalıyor hem 
de ekonomik bir varlık sağlanabiliyor. Zenginleştirme faaliyet-
leriyle ilgili ayrıca bir düzenleme yapılmasından ve atık geri ka-
zanımının teşvik kapsamına alınmasından yanayız.

Yılmaden Holding ailesi olarak, üzerimize düşen her türlü 
sorumluluğu yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Taahhüdümüz, tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getir-
mek. Bu noktada devletin de bize sağlayacağı destek, teşvik 
ve imkanlar, kuşkusuz daha güçlü bir şekilde ayakta durma-
mıza katkı sunacaktır. 
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Geçtiğimiz seneler içerisinde azalan talep doğrultusunda gü-
cünü giderek kaybeden gümüş için dönüm noktasının 2016 
olabileceği düşünülüyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Capital 
Economics tarafından hazırlanan rapora göre küresel elektro-
nik sektöründe yaşanacak olan iyileşmeye paralel bir şekilde 
gümüşe olan talep de artış gösterebilecek ve gümüş madenci-
liği için hareketlilik tekrar başlayabilecek. 
Metal fiyatlarında geniş tabanlı zayıflık, elektronik ürün talebin-
deki düşüş ve arzda yaşanan artış sonrası gümüş fiyatlarının ta-
bana doğru ilerlediği belirtilen raporda 2016 başından beri bu 
durumun tersine döndüğü açıklandı. Sene başından bugüne 
dolara göre  %16 değer kazanan gümüş küresel pazarda tek-
rar tutunmaya başladı gibi görünüyor. 
Ancak gümüş bu dönem içerisinde aynı 
oranda değer kazanan altına göre en-
düstriyel kullanım açısından kendisini 
yeterince gösteremedi. 
Gümüşe gelen taleplerin %50 si başta 
ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üze-
re birçok ülkedeki endüstriyel faaliyet-
lere yönelik gerçekleşiyor. Gümüşün 
endüstriyel kullanım alanlarının elekt-
ronik, lehim, güneş panelleri, etilen 
oksit katalizörler ve eczacılık uygula-
malarına kadar genişleyen bir yelpazesi 
var. Tüm bunlar içerisinde ise elektronik 
sektörüne yönelik kullanımlar %25 ile 
birinci sırada bulunuyor. 
Rapor, yapılan hesaplar sonucunda 
geçtiğimiz 15 yıl içerisinde gümüşün 
altını üç aydan uzun süre boyunca 
geçtiği 13 durum olduğunu belirtiyor. 
Dikkat çeken nokta ise, bu durumların 
%70’inin elektronik Markit Global Ma-
nufacturers of Electronic Equipment 
PMI (Purchasing Managers’ Index) en-
deksinin 50 üzerini gösterdiği zamanla-
ra denk geliyor olması (Şekil 1).
2016’daki gidişata bakıldığı zaman yı-
lın ikinci yarısında gümüş üretiminde 
bir tırmanış öngörüldüğünü söyleyen 
Capital Economics analistleri, en büyük 
gümüş tüketicileri olan ABD ve Çin’in 
ekonomilerinde nispeten yaşanmasını 
öngördükleri olumlu perspektifin bu ko-
nudaki büyük payını vurguluyorlar. Mar-
kit tarafından Şubat ayı içerisinde payla-
şılan duyuruda elektronik talebinin son 
zamanlarda yükseliş trendinde olduğu 

ve PMI’nın Ocak ayında 51,4 seviyesine kadar ulaştığı açıklandı. 
Dahası, 2015 boyunca düşük seyreden Consumer Electronics As-
sociation tarafından hazırlanan ve ABD tüketicisinin elektroniğe 
karşı yönelimini derecelendirmeye yarayan Tüketici Teknoloji 
Beklenti Endeksi de geçtiğimiz birkaç ay içerisinde artış eğilimi 
içerisine girdi (Şekil 2). 
Sonuç olarak endüstriyel uygulamalar kaynaklı gümüş talebi-
nin artmasını bekleyen analistler, beraberinde gümüş fiyatının 
da 2016’da daha iyiye gitmesini öngörüyorlar. Rapor, endüstri-
yel üretim ve arzda gerçekleşecek kesinti sonrasında gümüşün 
2016 sonunda 18 $/ons, 2017 sonunda ise 18$/ons seviyesine 
çıkabileceğini öngörüyor.  
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Silver to outperform gold in 2016 
• While subdued industrial demand has been one of the main reasons behind the weakness in silver 

prices over the last few years, 2016 could be the turning point. Indeed, a recovery in the global 
electronics sector should boost silver usage for industrial applications, helping to underpin our 
positive view on prices. 

• To recap, the price of silver followed the gold price lower driven by the prospect of Fed tightening and 
US dollar strength. The broad-based weakness in metals prices, sluggish electronics demand and 
abundant supply were further factors depressing prices. Since the beginning of 2016, the silver price has 
rallied, rising by over 13% in US dollar terms, on the back of the recent global markets turmoil. 
However, silver failed to benefit from safe-haven demand as much as gold (which is up 16% over the 
same period), as its extensive use in the industry saw it underperform. 

• Silver derives about 50% of its demand from industrial applications, with the US, China and Europe 
accounting for about two-thirds of fabrication consumption. Industrial uses include electronics brazing 
and soldering, solar, ethylene oxide catalysts and pharmaceutical applications. Of those, electronics is 
by far the largest sector, accounting for about 25% of total silver demand.  

• We have argued before that we would need to see a recovery in industrial demand for silver to 
outperform gold. (See our Precious Metals Watch, “Silver price to rally as market falls into deficit”, 
published on 28th May.) Indeed, according to our calculations, over the past fifteen years, silver has 
outperformed gold for longer than three consecutive months on thirteen occasions. 70% of the times 
the outperformance has occurred when the Markit Global Manufacture of Electronic Equipment PMI, 
a proxy for electronics fabrication, was above 50, the level which is usually associated with 
manufacturing expansion. (See Chart 1.) 

• Looking at 2016, we anticipate an upturn in silver fabrication demand in the second half of this year, 
in line with our relatively positive outlook for both the US and Chinese economies, the two biggest 
industrial consumers of silver, and an anticipated recovery in industrial metals prices. Data released by 
Markit last week confirmed that electronics demand is showing signs of improvement lately, with the 
Global Manufacture of Electronic Equipment PMI reaching 51.4 in January. (See Chart 1 again.) 
Furthermore, after remaining subdued for most of 2015, the Consumer Electronics Association Index of 
Consumer Technology Expectations, a gauge of consumer sentiment towards the electronics sector in 
the US, has ticked up over the past couple of months (see Chart 2), suggesting that electronics demand 
could soon rebound. 

• Overall, we expect silver prices to recover further in 2016, driven by a rebound in demand for industrial 
applications. While silver’s prospects will remain closely tied to those of gold this year, a recovery in 
global industrial production, coupled with supply cuts, should see silver outperform, reaching $16.5 
per ounce by end-2016 and $18 by end-2017, from about $15.7 today. 
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• Looking at 2016, we anticipate an upturn in silver fabrication demand in the second half of this year, 
in line with our relatively positive outlook for both the US and Chinese economies, the two biggest 
industrial consumers of silver, and an anticipated recovery in industrial metals prices. Data released by 
Markit last week confirmed that electronics demand is showing signs of improvement lately, with the 
Global Manufacture of Electronic Equipment PMI reaching 51.4 in January. (See Chart 1 again.) 
Furthermore, after remaining subdued for most of 2015, the Consumer Electronics Association Index of 
Consumer Technology Expectations, a gauge of consumer sentiment towards the electronics sector in 
the US, has ticked up over the past couple of months (see Chart 2), suggesting that electronics demand 
could soon rebound. 

• Overall, we expect silver prices to recover further in 2016, driven by a rebound in demand for industrial 
applications. While silver’s prospects will remain closely tied to those of gold this year, a recovery in 
global industrial production, coupled with supply cuts, should see silver outperform, reaching $16.5 
per ounce by end-2016 and $18 by end-2017, from about $15.7 today. 
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Madencilik endüstrisinde yaşanan ekonomik gerileme çoğu 
kişi tarafından normal bir süreç olarak adlandırılıyor. Ancak Mo-
ody’s analistleri tarafından hazırlanan rapora göre bu gerileme, 
olağanın ötesinde bir durumun habercisi olabilir.
Uluslararası derecelendirme ajansı Moody’s tarafından 26 Ocak 
tarihinde yayımlanan raporda, baz metal, değerli metal, demir 
cevheri ve kömür endüstrisine yönelik hizmet veren 55 firma-
nın yanı sıra petrol ve doğalgaz sektöründe yer alan 120 firma-
nın düşüş trendi içerisinde bulunduğu açıklandı. 
Yaşanan durumun sıradan bir konjonktürel düşüş olmadığının 
altını çizen Moody’s, bu manzara ile daha önce karşılaşmadık-
larını belirtti. Metal ve madencilik sektörü 2008/2009 dönemi 
krizinin üstesinden gelebilmişti. 2012 yılında zirveye ulaşan baz 
metal fiyatları 2013 ve 2014 yıllarında kademeli olarak düşmeye 
başlamış ve madencilik şirketlerinin planlarını yeniden gözden 
geçirmesine yol açmıştı. Ancak fiyatlardaki düşüş 2015 ortasına 
gelindiğinde ivmelenmeye başladı ve bu kötü gidişat 2016’da 
da hızını kesmeden devam ediyor.
Çin’deki ekonomik büyümenin düşüşü ve küresel taleple-
rin azalmasına paralel olarak düşen metal fiyatları alt sınırları 

değerlendirme

zorlamaya başladı. Bazı emtialarda fiyatlar 2008/2009 krizi es-
nasındaki rakamların da altına geriledi. ABD Arz Yönetim Ens-
titüsü’ne ve Caixin Çin Genel Üreticiler Satın Alma Yöneticileri 
Endeksleri (PMI), Aralık ayında 48,2 rakamını gösterdi. Öyle ki 
bu rakam, devam eden küçülmenin ve gelişmeye dair herhangi 
bir ibare olmayışının işareti. 
Tüm bu gidişatın sonucunda rapor, yakın gelecek için düzelme 
umudunun düşük olduğunu işaret ediyor. Tahminler arz-talep 
farkının artacağı, endüstriyel şartların giderek zayıflayacağı ve 
normal çizgiler içerisinde seyretmesinin yıllar alacağı şeklin-
de… Faizlerdeki artışın sürmesi ile beraber Amerikan Doları’nın 
değerinin de artmaya devam etmesini beklediklerini belirten 
analistler bu durumun baz metal fiyatları üzerinde yarattığı 
baskıyı artıracağını öne sürüyorlar. 
Yaşanan dönemi altın özelinde değerlendirmek gerekirse; 
2015’te %8 değer kaybederek 1.100 dolar/ons seviyesinin al-
tına düşen altın, para rezervi yerine geçmesi ile birlikte sahip 
olduğu dinamikler sayesinde diğer metallere nazaran daha 
dirençli durumda.  
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Grafik 1: Baz Metal Fiyatları, Ocak 2008-Aralık 2015
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  tamamen madenciliğe odaklı B2, C2, C3 
holleri ve bauma Forumu  

  605,000 m2 sergileme alanında madencilik 
ürünleri, komponentleri ve daha birçok ürün

Biletinizi s̨imdi alın: 
www.bauma.de/tickets/en

Connecting Global Competence

11–17 Nisan, Münih

31. Uluslararası Dünya‘nın Lider İs̨  ve İns̨aat Makineleri,  
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Toryum ilk kez 1828 yılında 
Norveçli mineralog Morten 
Thrane Esmark tarafından 
keşfedilmesine rağmen İs-
veçli kimyager Jöns Jacob 

Berzelius tarafından tanımlanarak periyodik cetveldeki yerini 
almıştır. Element adını İskandinav mitolojisinde savaş tanrısı 
olarak kabul edilen Thor’dan almaktadır. Toryum, atom numa-
rası 90, atom ağırlığı 232 g/mol, yoğunluğu 11,72 g/cm3 fizik-
sel özellikleri ile periyodik tabloda aktinit serisinin ikinci üyesi 
olarak yer almaktadır. Aktinitler arasında en yüksek erime ve 
kaynama noktasına sahip elementtir. Ergime noktası 1750 °C, 
kaynama noktası 4785 °C, asıl rengi gümüş beyazı olan tor-
yum, oksitlendiğinde önce gri renge bürünen sonrasında ise 
siyahlaşan ve nükleer enerji kaynağı olarak kullanılan radyoak-
tif bir elementtir. Toryumun bilinen 6 izotopu bulunmaktadır. 
Bunlar; 227Th, 228Th, 230Th, 231Th, 232Th ve 234Th dür. Sadece 232Th 
izotopu duraylıdır.

Dünya Toryum Rezervleri
Toryumun yerkabuğundaki ortalama konsantrasyonu yak-
laşık 7 ppm olarak kabul edilmektedir. Diğer bir radyoaktif 
element olan uranyuma göre birkaç yüz kat daha fazla bu-
lunmaktadır. Toryumun doğada bulunma sıklığı molibden, 
arsenik ve kalaydan yaklaşık 2 kat daha fazladır. Bununla bir-
likte kayaçlar içerindeki konsantrasyonları oldukça düşüktür. 
Toryum, uranyum gibi doğada serbest halde bulunmayıp 
50’den fazla mineralin yapısı içinde yer almaktadır. Bu mi-
neraller genellikle nadir toprak elementleri (NTE) cevherleş-
meleri ile birlikte bulunmaktadır. Üretim yapılabilen mine-
rallerin en önemlileri monazit, torit ve torianit’dir (Tablo 1). 
Allanit de içerdiği %0,1-2 toryum konsantrasyonu ile önemli 
bir mineraldir (Şekil 1).

2015 verilerine göre Dünya’da bilinen toplam toryum rezervi-
nin yaklaşık 5,8 milyon ton olduğu ve ortalama %6-7 civarında 
toryum oksit içerdiği tahmin edilmektedir. Rezervler ağırlıklı 
olarak Hindistan, Brezilya, Avustralya, ABD ve Türkiye’de yer 
almaktadır (Tablo 2).

Geleceğin Enerji Kaynağı Toryum 
ve Türkiye Potansiyeli

İbrahim Hakan Ünal
Jeoloji Yüksek Mühendisi,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
ibrahim.unal@mta.gov.tr

makale

Mineralin Adı Kimyasal Formülü Toryum İçeriği

Monazit (Ce, La, Nd, Th, Y)PO4 %2,5

Torit (Th, U)SiO4 %1-2

Torianit (ThO2+UO2) %12

Allanit (Ce,Ca,Y,La,Th)2(Al,Fe+3)(SiO4)3(OH) %0,1-1

Tablo 1. Toryum içeren önemli mineraller

Şekil 1. Önemli toryum mineralleri.

Monazit                  Torit                          Torianit                  Allanit

Ülke Rezerv Ülke Rezerv

Hindistan 963.000 Güney Afrika 148.000

Brezilya 632.000 Norveç 132.000

Avustralya 489.000 Mısır 100.000

ABD 440.000 Grönland 86.000

Türkiye 380.000 İsveç 50.000

Venezuela 300.000 Kazakistan 50.000

Kanada 172.000 Diğer Ülkeler 1.725.000

Rusya 155.000   

Toplam 5.822.000

Tablo 2. Dünya Toryum Oksit (ThO2) Rezervleri (ton)

Kaynak: USGS Mineral Commodity Report (2015), IAEA (2005) Report.

Torit içeren ağır mineral tabakaları, Chennai, Hindistan.
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Idaho-Montana sınırında yer alan Lemhi Pass yatağı ABD’nin 
bilinen en büyük toryum yatağıdır (Şekil 2a). 5,5 km2 alana ya-
yılan cevherleşme bölgesinde 64.000 ton kesin monazit rezervi 
bulunmaktadır. Mümkün rezervin 121.000 ton olduğu öngörül-
mektedir. Bu yatağın NTE konsantrasyonuda ortalama %0,073 ile 
2,2 arasında değişmektedir. Toryum konsantrasyonu ise ortala-
ma %0,43 olarak hesaplanmıştır. Diğer önemli bir toryum yatağı 
ise Colorado’da yer alan Wet mountains yatağıdır. Siyenitik ve 
karbonatit dayklar içerisinde damarcıklar ile birlikte gelişmiş bir 
cevherleşmedir. Ortalama tenör %0,04-0,6 arasında değişmekte, 
58.200 ton kesin, 145.600 ton mümkün rezerve sahiptir (Şekil 2b). 

Türkiye Toryum Yatakları
Eskişehir-Sivrihisar
Ülkemizde toryum elementine yönelik ilk çalışmalar 1959 yı-
lında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafın-
dan havadan uçak ile gerçekleştirilen jeofizik prospeksiyonu 
çalışmalarıdır. Eskişehir-Sivrihisar ilçesinin kuzey batısında Kı-
zılcaören, Karkın ve Okçu köyleri arasında kalan bölgede tespit 
edilen doğal radyoaktivite anomalilerinden yola çıkılarak uran-
yum ve toryum elementlerine yönelik etütler yapılmıştır. Yak-
laşık 15 km2’lik bir alanı kaplayan cevherleşme zonu içerisinde 
toryumun yanı sıra nadir toprak elementlerinin de varlığı tes-
pit edilmiştir. Yürütülen arama faaliyetleri sonrasında 1977 yı-
lında, “Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi Bast-
nazit-Barit-Florit Kompleks Cevher Yatağı” Nihai Etüt Raporu 
hazırlanmıştır. Bu rapor sonuçlarına göre bölgedeki cevherin 
ortalama tenörü %0,2 ThO2 olup, toplam rezervin yaklaşık 
380.000 ton olduğu belirtilmiştir. Sahadaki ekonomik mineral-
ler ise; monazit, florit, barit ve bastnazit olarak tespit edilmiştir. 

Toryum, kompleks bünyesindeki monazit ve torobastnazit mi-
nerallerinin kafes yapısında yer almaktadır. Kompleks cevhere 
klasik yöntemler uygulandığında toryumun bir fonksiyonda top-
lanamayacağı, sadece toryumun kazanılmasına yönelik cevher 
çözündürme işlemleri uygulandığında toryumun yüksek verimle 
kazanılabileceği fakat işletme maliyetinin çok yüksek olması ne-
deniyle cevherdeki NTE’lerin elde edilmesi sonucu toryumun yan 
ürün olarak kazanılmasının daha uygun olacağı belirtilmektedir.

Burdur-Çanaklı
2006 yılında AMR Minerals firması tarafından Burdur-Çanaklı 
bölgesinde başlatılan arama çalışmalarında, Çanaklı-1 sahasında 
ortalama 49 ppm Th, 806 ppm NTE ve %6,1 Fe2O3 olmak üzere 

80 milyon ton, Çanaklı-2 sahasında 38 ppm Th, 636 ppm NTE ve 
%5,92 Fe2O3 olmak üzere 414 milyon ton cevher tespit edilmiştir. 
Bölgede arama çalışmalarını sürdüren yatırımcı pilot tesis kura-
rak ilk fazda magnetit üretimi yapmakta olup, 2016 yılında cev-
herden toryum ve NTE eldesine yoğunlaşacağı belirtilmektedir. 

Yataklardan Toryum Üretimi
Toryum ağırlıklı olarak monazit kumlarından üretilmektedir (Şe-
kil 4). Bu mineral kumu nitrik asit ile reaksiyona alınarak toryum 
nitrat ve tribütil fosfat elde edilir. Çözelti içerisindeki nadir toprak 
elementleri ortamın pH oranının artması ile solüsyondan ayrılır. 
Diğer bir ayırma metodu ise monazitin %45’lik sulu çözelti haline 
sodyum hidroksit ile getirilerek 140 °C’de karıştırılması ve sonra-
sında 80 °C’ye soğutularak metal hidroksitler filtrelenmesidir. Son-
rasında ise su ile yıkanarak konsantre hidroklorik asit ile çözülmesi 
sağlanır. Son aşamada asidik solüsyonun pH’ı hidroksitler ile nöt-
ralize edilerek toryum hidroksitin Th(OH)4 çökelmesi gerçekleşir. 
Çökelmiş olan toryum hidroksit içerisinde yaklaşık %3 oranında 
nadir toprak elementleri emprütesi bulunmaktadır. Bu element-
lerde inorganik asitler ile çözülerek ortamdan ayrılırlar. En çok 
tercih edilen toryum üretim tekniği ise nitrik asit kullanımıdır. 

Th(OH)4 + 4 HNO3            Th(NO3)4 + 4 H2O

Şekil 3. Burdur Çanaklı Toryum+NTE açık ocak işletmesi (Resim AMR minerals sitesinden alınmıştır)

Yatak 
Adı

Cevher 
Minerali

Cevherleşme 
Türü

Th
(ppm)

NTE
(ppm)

Zr
(ppm)

Manyetit
(%)

Sivrihisar Monazit, 
Torobasnazit

Alkali
magmatizma 2000    

Çanaklı-1
Thorite, 

Uranothorit 
ve Betafit

Kül-döküntü 
çökelleri 49 808 490 6,1

Çanaklı-2
Thorite, 

Uranothorit 
ve Betafit

Kül-döküntü 
çökelleri 38 676 414 5,92

Tablo.3 Türkiye Bilinen Toryum Yatakları 

Şekil 4. Monazit kumu.

Şekil 2.a: Lemhi Pass monazit (toryum) cevherleşmesi yüksek derecede oksitlenmiş silisleşmiş anakayaç 

içerisinde demir oksit mineralleri ile birlikte gözlemlenen altere olmuş torit minerallerinde örnek alınması, 

b: Wet mountain yatağında gnayslar arasında quartz+barit+limonit+torit damarcığı.

a b
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Toryumdan Nükleer Enerji Üretim Çalışmaları
Toryum kendiliğinden bölünebilme yeteneğine sahip değil-
dir. Bu yüzden doğrudan nükleer yakıt olarak kullanılamaz. 
232Th izotopunun, bir nötron yutarak, fisyon yapabilen (fisil) 
bir izotop olan 233U’e dönüştürülmesi gerekir. 232Th’nin dü-
şük enerjili nötronlarla reaksiyonu (nötron yutumu) sonu-
cunda, önce kararlılığı daha az olan 233Th oluşur. Radyoaktif 
yarılanma süresi 23 dakika olan 233Th ise, bir beta ışıması (β) 
yaparak yarılanma süresi 27 gün olan, 233Pa’a dönüşür. 233Pa, 
bir beta (β) ve bir gama parçacığı (γ) yayarak bölünebilen 
233U’a (radyoaktif yarılanma süresi 163 bin yıl) dönüşmek-
tedir. Böylece 232Th, 235U veya 239Pu gibi bir fisil maddeyle 
birlikte kullanılır. Toryumun radyoaktif yarılanma süresi 14 
milyar yıldır. 

Toryumlu yakıt denemeleri 1960 yıllarının ortalarında başla-
mış olmasına rağmen deneysel olarak enerji reaktörlerinde 
kullanılmasına 1976 yılında başlanmıştır. Almanya, Hindis-
tan, Japonya, Rusya, İngiltere ve ABD’de Ar-Ge çalışmaları 
sürdürülmektedir. Almanya’da geliştirilen 300 MWe gücün-
deki toryum yüksek sıcaklık reaktörü, yarısından fazlası Th/U 
olan yakıtla 1983-1989 yılları arasında başarıyla işletilmiştir. 
60 MWe Lingen kaynar sulu reaktöründe ise Th/Pu tabanlı 
yakıt test elemanı kullanılmıştır. Hindistan’da 2016 yılında 
toryum ile çalışacak bir nükleer santral faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır.

Toryum-uranyum karışık yakıtlar, uranyum yakıtına göre 
daha az plütonyum üretmektedir. Ayrıca yüksek yanma sı-
caklığında çalışabilmektedir. Bu da yakıtın reaktörde kalma 
süresini yani yakıt yeniden yükleme periyodunu uzatarak 
tesis kapasite faktörünün artmasına katkı sağlamaktadır. 

Kullanım Alanları
Toryum yakıt döngüsünde uranyumdan daha az plütonyum 
ve diğer trans-uranyum elementleri üretildiğinden, toryum, 
nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak kabul edilir. Çev-
reye daha az zarar vermesi açısından da ileride nükleer reak-
törlerde uranyum yerine kullanılması düşünülmektedir. Tor-
yumun nükleer yakıt olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar 
halen devam etmektedir. Ancak günümüzde toryumla çalı-
şan ticarî ölçekli bir nükleer reaktör bulunmamaktadır. Yük-
sek sıcaklıklarda magnezyumun direncini artırmak amacıyla 
alaşımlarda, elektronik cihazlarda ve aydınlatmada tungs-
ten filamanların kaplanmasında, yüksek ısıya dayanıklı po-

taların yapımında, yüksek kaliteli kamera merceklerinde ve 
nükleer teknolojide kullanılmaktadır (Şekil 6). Gaz tungsten 
ark kaynağında %1 toryum katkılı elektrotlar ark duraylılığı-
nı artırmak amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca toryum yüksek 
erime noktasına sahip olduğu için gaz lambalarında, kamp 
lambalarında ve sinemalarda yer alan projektörlerde kulla-
nılmaktadır. U-Th yaş tayini metodunda 230Th izotopu kulla-
nılmaktadır. Bu metot genellikle kalsiyum karbonat (CaCO3) 
içeren sedimanlar, mercanlar, kemikler ve dişlerin yaşlarının 
tayinlerinde kullanılır. 234U/230Th oranı kütle spektrometrele-
ri ile ölçülebilmektedir. Yaş çalışmaları 1.000 ile 1.000.000 yıl 
arasında sınırlıdır.

Sonuç ve Öneriler
Günümüzde toryum yakıtı ile çalışan ticari ölçekte herhangi 
bir enerji santrali bulunmamaktadır. Deneme amaçlı küçük 
ölçekli santral çalışmaları Hindistan, Norveç ve ABD’de de-
vam etmektedir. Bunun sonucu olarak da toryumun enerji 
hammaddesi olarak tüketimi yok denecek düzeydedir. Bu 
nedenle ülkemizde bulunan toryumun yakıt, çubuk veya 
cevher olarak satışı bugün için söz konusu değildir. Dünya 
genelinde de herhangi bir toryum pazarı temelde bu se-
bepten dolayı oluşmamıştır. En önemli potansiyel kullanım 
alanı olarak kabul edilen nükleer enerji santrallerindeki tek-
nolojiler toryum kullanımına uygun hale geldiğinde, toryu-
mun ticari karşılığında bahsedilebilmesi mümkün olacak ve 
fiyatının hızla artacağı öngörülmektedir. Ancak ülkemizde 
bilinen ve henüz bilinmeyen toryum yataklarının daha de-
taylı bir şekilde araştırılması ve yapılacak olan pilot tesisler 
ile cevher kazanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarına devam 
edilmesi, ülkemiz için dünyadaki yerini sağlamlaştırması 
için önem arz etmektedir. 
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Şekil 5. Toryum 232’nin Uranyum 233’e dönüşüm şeması

Şekil 6.a: Profesyonel kamera merceklerinde, b: gaz lambalarının filamanlarında.
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Madencilik sektörü, insanlığın 
başlangıcından bugüne ka-
dar geçen sürede çok önemli 
bir faaliyet alanı olmuştur. Bu 
sektörün en önemli alt sek-
törlerinden biri mermer ya da 

diğer bir deyişle doğaltaş sektörüdür. Mermer, jeolojik ve ticari 
olarak değişik anlamlarda kullanılsa da sektör tarafından ticari 
anlamda genel olarak doğaltaş olarak isimlendirilmektedir. Je-
olojik anlamıyla mermer, kimyasal olarak kireçtaşı (kalsiyum 
karbonat) ağırlıklı çökelkayaçların uzun jeolojik dönemler içinde 
basınç ve ısı nedeniyle değişim geçirmesi sonucu oluşan, kristalli 
içyapıya sahip metamorfik bir kayaçtır. Ticari terim kapsamında 
mermer ise jeolojik kökenli olarak gerçek mermerlerin yanı sıra 
birçok doğaltaşın da benzer amaçlarla üretilmesi ve işlenmesi 
sonucu ortaya çıkan endüstriyel bir üründür. Bu tanım ile, ticari 
anlamda mermer teriminin tanımı ve kapsamı önemli ölçüde 
genişlemiştir. Bu kapsamda, renk ve dokusu itibariyle dekoratif 
amaçlı kullanıma uygun nitelikte ve bloklar halinde üretilebilen 
kireçtaşı, kumtaşı gibi çökel kayaçları, travertenleri, başta granit 
olmak üzere her türlü magmatik, şist gibi birçok metamorfik 
kayaç da doğaltaş sınıfına girmektedir. Bu kayaçların yanı sıra, 
blok verebilme özelliği aranmaksızın ve kökenine bakılmaksızın, 
renk, desen ve görünüm itibariyle dekoratif olarak kullanıma 
uygun her türlü kayrak taşı, çakıl, moloz veya benzeri doğaltaş 
parçalarının doğadan kazanılması, toplanması ve kullanımına 
yönelikfaaliyetler de günümüzde doğaltaş sektörünün kapsamı 
içinde yer almaktadır1.

Her maden gibi, doğaltaşlar da Maden Kanunu kapsamında 
aranmakta, üretilmekte ve satışa sunulmaktadır. Doğaltaşlar; 

Maden Kanununun 2. maddesinde II (b) grubu kayaçlar/ma-
denler olarak şu şekilde yer almaktadır: “Mermer, Traverten, 
Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile deko-
ratif amaçla kullanılan doğaltaşlar.”2.

Doğaltaş sektörüne Türkiye özeline bakıldığında doğaltaş sek-
törü içinde ağırlık, hiç metamorfizma geçirmemiş veya düşük 
düzeyde metamorfizmaya uğramış sedimanter kireçtaşları ile 
travertenlere aittir. Doğaltaş olarak değerlendirilen kayaçlar 
ülkenin hemen her yöresinde geniş bir yayılım göstermekte ve 
madencilik açısından önemli fırsat ve olanaklar sunmaktadır. 
Ülkemizde, mermer işletmeleri ağırlıklı olarak Marmara ve Ege 
bölgelerinde yer almaktadır. Ege Bölgesi’nde ise özellikle, Af-
yonkarahisar, Muğla, İzmir ve Uşak illeri ön plana çıkmaktadır1. 
İzmir özeline bakıldığında, mermer denilince akla genel olarak 
Karaburun ve Balıklıova kuşağı gelmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Karaburun-Balıklıova kuşağında mermer işletmeciliğinin yapıldığı 

yamaç tipi ocağın uzaktan görünümü
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kütlesi, 1212 metreye ulaşan yüksekliğiyle (Akdağ Tepesi) yarı-
madanın en yüksek kesimini oluşturur. Balıklıova ise Karaburun 
yarımadasının yaklaşık güney bölümünde yer almaktadır3. 

Karaburun ve Balıklıova
Karaburun Yarımadası, Ege Bölgesi’nin Ege Denizi’ne doğru 
uzanan ve en çıkıntı yapan kara parçası olan Urla Yarımadası’nın 
kuzey bölümünü oluşturmaktadır. Bu yarımadanın güneyinde 
Çeşme ilçesi, doğusunda ise Urla ilçesi yer almaktadır. Doğu, batı 
ve kuzeyi denizlerle çevrili olan, İzmir Körfezi’nin girişinde yer 
alan ve körfezin güney kıyılarının büyük bir bölümünü oluşturan 
Karaburun Yarımadası, 36-38° doğu boylamları arasında yer al-
maktadır ve yaklaşık 415 km² yüz ölçümüne sahiptir (Şekil 2,3).

Yarımada genelde oldukça engebeli bir yeryüzü yapısına sahip-
tir. Orta bölümünde kuzey-güney istikametinde uzanan Bozdağ 

Şekil 2,3: Google Earth görüntüleri

Karaburun
yarımadası

Balıklıova
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Karaburun ve Balıklıova’da Mermer Ocakçılığı
Mermer üretimi açısından İzmir ilinde en çok Karaburun ve Ba-
lıklıova kuşağında mermer üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Ka-
raburun Yarımadası ve çevresi; Balıkesir, Muğla, Marmara adası 
gibi mermer bölgeleri göz önüne alındığında mermercilik açısın-
dan biraz daha az madencilik faaliyetinin yapıldığı bir bölgedir. 
Ancak, geçmiş dönemlerde bu yarımada da mermer üretimi ya-
pılmış antik ocaklar bulunmaktadır (Şekil 4). Karaburun Yarıma-
dası ve Balıklıova çevresi karbonat kayaçların baskın olduğu bir 
litolojiye sahiptir. Bu bölgelerde yapılan mermer üretimleri bu 
kayaçlardan gerçekleştirilmektedir. Ekonomik anlamda doğal-
taş olarak değerlendirilen bu kayaçlar, granit grubu kayaçlardan 
farklı olarak yumuşak ve karbonatlı kayaçlardır (Şekil 5). Bölge-
deki mermer ocakları genel olarak Mezosoik yaşlı Camiboğazı ve 
Gerence formasyonları içerisinde kalmaktadır. Karaburun yarı-
madası ve Balıklıova kuşağında açılan ocaklardan piyasadaki tu-
tulan adı ile; Antik bej, Ege Vişne, Akbej, İzmir Gülü gibi kireçtaşı 
ve breşik çakıltaşı mermer cinsleri ağırlıklı olarak izlenmektedir4.

İzmir ilinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Şubat 2016 ve-
rilerine göre, 64 adet II (b) grubu işletme izinli ruhsat bu-
lunmakta olup, bunların 21 tanesi mermer işletme izinlidir. 
Karaburun ve Balıklıova toplamında değerlendirildiğinde 
mermer işletme izinli ruhsat sayısı 13’dür. Bu oran, İzmir’de 
mermer madenciliğinin işletme izni bazında %62’lik bölü-
münün Karaburun ve Balıklıova bölgesinde yoğunlaştığını 
göstermektedir (Grafik 1).

Araştırma konusu bölgelerde; Tablo 1’de görüleceği üzere, 
2012 yılında 10.543 m3, 2013 7.983 m3, 2014 yılında 7.475 m3 
mermer üretimi yapıldığı görülmüştür. İzmir iline bakıldığı 
zaman 2012 yılında 19.211 m3, 2013 yılında 13.868 m3, 2014 
yılında 18.329 m3 üretim yapıldığı görülmüştür5. 

*Söz konusu bölgede yer alan ruhsatlar, bir başka bölge adı altında kayıtlı olabileceğinden tablo değerleri 

Karaburun+Balıklıova için yaklaşık değerlerdir. Ayrıca, tablo mermer işletme izinli II (b) grubu ruhsatlar 

dikkate alınarak düzenlenmiştir. 
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Grafik 1: İzmir ilindeki mermer işletme izinli sahaların ilçe bazında oransal dağılımı

Şekil 4: Karaburun bölgesinde açılmış antik ocak 

ve yakın zamanda bu antik ocaktan kısmen üretim yapılmış mermer ocağı

Şekil 5: Balıklıova’da karbonat kayaçların hakim olduğu bölgede, Ayazoğlu-Aktaş firması tarafından 

aktif üretim faaliyetlerinin devam ettiği mermer ocağından görünüm.
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Ülkemiz, sahip olduğu doğal 
kaynakları açısından önemi 
bir potansiyele sahiptir. Bu 
kaynaklar verimli bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Makina sektörü, mühendislik sanayile-
rinin önemli bir bölümüdür ve Avrupa Birliği ekonomisinin 
başlıca dayanağı ve önemli temel direğidir. Makina imalat sa-
nayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör 
olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makina 
imalat sanayi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayileş-
mesinin de itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin gelişiminin 
temel taşı olacaktır. Türk Makina Sanayi 1990 yılından bu yana 
yaklaşık %20 oranında yıllık büyüme gösterdi. Birçok ülkede 
olduğu gibi, Türkiye’de de makina imalatçılarının büyük ço-
ğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğinde olup, 
bu yapı değişen ekonomik koşullara ve teknolojik gelişmelere 
karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkânı sağlıyor. Sektör-
de faaliyet gösteren KOBİ’lerin sahip olduğu ucuz işgücü avan-
tajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, makina imalatçılarının 
uluslararası pazarlarda rekabet şansını arttıran unsurlardır. Ül-
kemizde makina imalat sanayi, bazı iller çevresinde daha fazla 
yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bunlar; Bursa, İstanbul, Kocaeli, 
Trakya dâhil Marmara Bölgesi, İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya, 
Gaziantep gibi illerdir. Çukurova Bölgesi de bu kapsamda yer 
almaktadır. Takım tezgâhı imalatı ise daha çok Bursa, Kocaeli, 
İstanbul, İzmir ve Konya’da ön planda olan imalat konusudur. 
Ülkemizdeki maden makinaları sektörü kararlı bir gelişme çiz-
gisi gösterememektedir. Maden makinaları sanayi politikamı-
zın olmaması, ithalata yönlendirilmesi, maddi olarak yeterince 
desteklenmemesi maden makinaları sektörünün yeterince ge-
lişmemesine neden olmuştur. Yer altı madenciliğinde teknolo-
ji kullanımı istenilen düzeyin altındadır.

“Maden Makinaları” denilince, akla ilk gelen kömür üretimi için 
kullanılan makinalardır. Kömür yapısal özelliklerinden dolayı 
makina kullanmaya elverişlidir. Mermer sektöründe de yoğun 

makina kullanımı görülmektedir. Ülkemiz madenciliğinde ma-
den makinaları uygulaması gün geçtikçe artmaktadır. Genellikle 
ithal edilen makina kullanımı yaygındır. Ancak günümüzde bazı 
makinaların imali hatta ihracı mümkün hale gelmiştir. Maden 
makinası üretimi ilk defa 1910 yılında Zonguldak’ta buharlı lo-
komotif ve vagon tamiri için kurulan atölyelerde gerçekleştiril-
miştir. 1940 yılında Fransızlardan devralınmış, 1949 yılında MAZ 
(Merkez Atölyeleri Zonguldak) adı ile faaliyete geçmiştir. 1972 
yılında şube müdürlüğü, 1987 yılında fabrika işletme müdür-
lüğü olmuştur. Günümüzde maden makinaları üretimine de-
vam etmektedir. Ürettiği makinalar, manevra vinci, santrifüj su 
pompası, pnömatik hızar makinası, kömür delici, dalgıç pompa, 
martoperfaratör, martopikör, vantilatör, sondaj makinası, direk 
çekme vinci, tek zincirli konveyör, çift zincirli konveyör, devre 
kesiciler, elektrik motoru ve konveyör redüktörüdür.

Madenlerde Kullanılan Makinalar
Martopikör, kazı işinde kullanılan bir makinadır. İlk martopi-
körler İngiltere’den ithal edilmişlerdir. Ülkemizde ilk martopi-
kör üretimi ise MAZ atölyelerinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 
Günümüzde birçok firma tarafından değişik yapı ile özellikte 
ülkemizde üretilmekte ve ihraç edilmektedir. 

Saban, her iki tarafında kes-
kiler bulunan, kırılma daya-
nımı 60-85 ton olan bir zin-
cirle ayak boyunca ileri-geri 
çekilen, taban taşı veya kon-
veyör sacı üzerinde kayarak 
hareket eden, sıyırma şek-
linde kazı prensibi olan bir 
çelik yapıdır. Ülkemizdeki 
ilk saban, Almanya’nın Ereğ-
li Kömür İşletmeleri (EKİ)’n-
de kullanılmak üzere hibe 
ettiği koparıcı sabandır. 

Türkiye’de Maden Makinaları 
Kullanımı

makale

Yrd. Doç. Dr. Çelik Tatar
DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü 

celik.tatar@deu.edu.tr

Şekil 1. MAZ tipi martopikör
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Zonguldak-Gelik Bölgesi’nde, taşkömürünün yapısal ve je-
olojik özelliklerinden dolayı etkin olarak kullanılamayan ko-
parıcı saban, 1983 yılında Orta Anadolu Linyitleri (OAL)’nde 
kurularak verimli olarak kullanılmıştır (Şekil 2). Orta Anadolu 
Linyitleri’ndeki bu yarı-mekanize uzunayak deneyimi, 1986 
yılında fiili olarak üretime başlayan tam-mekanize ayaklar 
için bilgi birikimi sağlamıştır.

Rusya’da, yarı dik ve dik damarlarda uygulanmak üzere “ANŞ 
(ANSch)” mekanize üretim sistemi geliştirilerek uygulanmıştır. 
Ülkemizde ANŞ Sistemi Uygulaması TTK ve Rus teknik eleman-
ları tarafından yapılan ön inceleme sonucunda, Üzülmez Taş-
kömürü İşletmesi Müessesesi, Dilaver İşletmesi’ndeki Büyük 
Kılıç damarında +56/-50 kotları arasında gerçekleştirilmiştir. 60 
m’lik bir 2ANŞ sisteminin ilk yatırım maliyeti, 1990 yılı fiyatları-
na göre 1.140.000 dolardır. Uygulama amacı ile denemek üze-
re 2 adet 2ANŞ sistemi Rusya’dan getirilmiştir. Dilaver işletmesi 
+56/-50 Büyük Kılıç panosunda yapılan uygulamada çıkan so-
runlar giderilememiş ve uygulama başarısız olmuştur (Şekil 3).

Tamburlu Kesici-Yükleyiciler, uzunayakta üretim yapan kes-
me ve yükleme işini birlikte yapan makinadır. Pek çok ülke ve 
firma, çok çeşitli isimler altında, değişik özelliklere sahip kesi-
ci-yükleyici kazı makinaları üretmektedir. Tamburlu kesici-yük-
leyici makinaların diğer üretilen kazı makilerine üstünlükleri 
açıkça görüldüğünden, günümüzde tamburlu kesici-yükleyici 
kazı makinaları uygulaması gün geçtikçe artmaktadır. L tipi tek 
tamburlu kesici-yükleyici makinalar, günümüz yer altı kömür 
madenlerinde etkin ve verimli olarak kullanılmaktadırlar.

Ülkemizde L Tipi Tek Tamburlu Kesici-Yükleyici Uygulaması So-
ma’da Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi, Eynez İşletme  

Şekil 2. Koparıcı saban

Şekil 3. ANŞ dik damar mekanize üretim sistemi
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Müdürlüğü’ne bağlı Eynez yer altı ocağında, Şubat 1990’da +455 
mekanize pilot ayağında yapılmıştır. Bu yarı mekanize ayak 50 m 
uzunluğundaydı. Doğrultu boyunca çalışan bu ayakta kazı aracı 
olarak Eickhoff ESA-60L tipi tek tamburlu kesici-yükleyici çalışmış-
tır (Şekil 4).

Tek tamburlu L tipi kesici-yükleyiciyle kömür üretimine bir 
başka örnek Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ)’ne bağlı Tunçbilek 
yer altı ocağıdır. Burada 340 m uzunluğundaki bir panoda, 
geçilmesi düşünülen tam mekanize üretime bilgi birikimi sağ-
lamak ve kömürün mekanizasyona uygunluğunu saptamak 
amacıyla, 30 m uzunluğunda bir pilot mekanize ayak oluştu-
rulmuştu. Pilot Mekanize Ayak Projesi’nin dış finansmanı 1980 
Fransız Hükümeti kredisinden sağlanmıştır. Yapılan kredi an-
laşmasına göre makinaların toplam bedeli 11.955.512 fransız 
frankıdır. Performans deneme üretimine 21.11.1983 tarihinde 
başlamıştır. ELİ’de devre dışı bırakılan bu makina daha sonra 
OAL’ye alınarak, tavan-taban yolları arasında ayak oluşturma 
işinde kullanıldı (Şekil 5).

Ülkemizde L Tipi Çift Tamburlu Kesici-Yükleyici Uygulaması 
Ankara Çayırhan bölgesindeki Park Teknik AŞ linyit işletme-
lerinde başarı ile kullanılmaktadır. İşletme A, B, C ve F sektör-
lerine ayrılmış durumdadır ve hepsinde üretim yapılmaktadır. 
İşletilen sektörlerden A sektörü Türkiye Kömür İşletmeleri tara-
fından açılmış olup 2000 yılında Park Teknik AŞ’ye devredilmiş, 
B ve C sektörleri ise Park Teknik firması tarafından açılmıştır. 
A sektöründe üretim 1986 yılında Eickhoff EDW 200-230 tipi 
kesici-yükleyici ile yapıldı. B sektörü 1997, C sektörü ise 1999 
yılında üretime başlamıştır. Ayakta üretim Eickhoff SL 500 tipi 
kesici-yükleyici ile yapılmaktadır (Şekil 6).

Şekil 4. L tipi tek tamburlu kesici-yükleyici

Şekil 5. GLİ’de kullanılan kesici-yükleyici

Hidrolik Direk, manuel üretim-
lerde tahkimat için kullanıl-
maktadır. Çelik ayak tahkimatı 
uygulaması ayak mekanizas-
yonunun gelişmesi yolunda 
yeni bir sayfa olmuştur. İlk üre-
tilen sürtünmeli direklerin ek-
siklikleri düzeltilerek münferit 
hidrolik direkler geliştirilmiştir 
(Şekil 7). Ülkemizde bazı firma-
lar tarafından başarılı bir şekil-
de üretilebilmektedir.

Paletli kollu galeri açma ma-
kinaları, özellikle yer altı ma-
denciliğinde hazırlık işlerinde 
etkin ve verimli olarak kullanım alanı bulmuştur. OAL’de Pk9r, 
Dosco Mk2A, Dosco Mk 2B tipi kollu galeri açma makinaları kul-
lanılmıştır (Şekil 8). Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürleri (TTK), 
Soma ELİ, İstanbul metro kazısı, İzmir metro kazısı, karayolu tü-
nelleri, Urfa sulama tüneli gibi yerlerde etkin ve verimli kullanıl-
mıştır. Bu tip makinaların üretimi ülkemizde yapılamamaktadır.

Kızaklı Kollu Galeri Açma Makinası, İstanbul Eyüp Tüneli projesin-
de kullanılmıştır. Bu proje, İstanbul’da Haliç ve yöresinin kanalizas-
yon probleminin çözümü, tüm bölgedeki konutların ve endüst-
riyel atıkların denize ulaşmadan sahillere paralel kollektörlerle 
toplanarak arıtma tesislerine taşınması ve buralarda arıtma işle-
mine tabi tutulduktan sonra denizin dip akıntılarına boşaltılma-
sını esas alan Güney Haliç Projesi’nin bir kısmını oluşturmaktadır.

Tam kesit galeri açma makinaları (TBM), prensip olarak bütün 
aynayı keskileri ile kavrayıp aynı anda kazı yapar. Kazı sırasında 
makinanın gövdesi devamlı olarak ileriye doğru hareket eder.    

Şekil 6. C sektöründe kullanılan kesici-yükleyici

Şekil 7. Hidrolik direk
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Makina tüm aynayı kapattığından kazı sırasında arını görme, 
arına yanaşma mümkün değildir. Sert kayaç için üretilen tam 
kesit galeri açma makinalarında kesici uç yerine disk keskiler 
kullanılır (Şekil 9). İstanbul’da Söğütlü Çeşme-Üsküdar arası, 
İzmir’de Nenehatun metro tüneli, Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli 
bu tip makinalarla açılmışlardır. Bu makinalar oldukça kompli-
ke ve pahalı makinalardır. Proje kapsamında geçici olarak kul-
lanılmıştır. Ülkemizde üretimi yoktur.

Darbeli galeri açma makinası, kısmi kesit galeri açma maki-
nalarının bir çeşididir. Bu makina vurarak kayaları parçalayıp 
tünel açma işlemini gerçekleştirmekte ve yükleyici ile birlikte 
çalışmaktadır. İlerleme yapılırken, yükleyici aynı anda yükle-
meyi yapabilmektedir. Bu makina mermer ocaklarında da fark-
lı amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde yabancı 
üretim firmalarının lisansı ile genellikle montaja dayalı bir sa-
nayisi vardır. Yüzlerce mermer işletmelerinde Volvo, Komatsu, 
Hitachi, Atlas Copco, Hyundai, New Holland gibi büyük ya-
bancı firmaların hidrolik kırıcıları kullanılmaktadır. İzmir Aydın 
otobanı üzerindeki Selatin tünelleri, İzmir Karşıyaka tünelleri, 
İstanbul-Ankara otobanı, İstanbul-Ankara tren yolu üzerindeki 
bazı karayolu tünelleri bu tip makinalarla açılmıştır (Şekil 10).

Şekil 8. Kollu galeri açma makinası

Şekil 9. Tam kesit galeri açma makinası (TBM) 

Dragline, sallama kepçeli bir ekskavatördür. Belli kalınlık ve ge-
nişliği olan kazı dilimi üstünde çalışır. Örtü katmanını kazarak, 
yan tarafındaki kömürü alınmış dilime döker. ABD ve Rusya’da 
etkin kullanımı vardır. Ülkemizde GLİ Tunçbilek, Güney Ege 
Linyitleri İşletmesi (GELİ)’nde Yatağan, Tınaz, Milas Bölgesinde, 
Sivas-Kangal Linyitleri İşletmesi (SKLİ), Bolu Linyitleri İşletmesi 
(BLİ) Orhaneli’nde dragline kullanılmaktadır (Şekil 11). Genel-
likle ABD menşeli ve Marion ve Page firmalarının makinalarıdır. 
Çok pahalı olan bu makinaların ülkemizde üretimi yoktur.

Döner kepçeli ekskavatörler, madencilikte ve inşaatlarda kulla-
nılan ağır araçlardır. Günümüze kadar yapılmış olan en büyük 
araçlar döner kepçeli ekskavatörlerdir. TEAŞ Elbistan açık işlet-
me-sinde her biri 3.000 m3/saat kazı-yükleme kapasitesinde 6 
adet döner kepçeli ekskavatör kullanıl-maktadır (Şekil 12). 

Şekil 10. Darbeli hidrolik kırıcı

Şekil 11. Dragline

Şekil 12. Döner kepçeli ekskavatör

88



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



www.madencilik-turk iye.com
1 Mart 2016

Hidrolik ekskavatör, değişik seviyelerdeki zemini kazmak, gevşek 
malzemeyi ya da kazılmış toprağı bir yere yığmak veya yüklemek 
için kullanılan iş makinasıdır. Kazma, koparma ve taşıma işlemle-
rini hidrolik silindirleri ve motorları vasıtası ile yapar. Madencilikte 
açık işletmelerde çok etkin kullanılır. Bom başlığı değiştirilerek 
aynı makina ile farklı işlerin yapılması da mümkündür. Ülkemizde 
Volvo, Komatsu, Hitachi, Atlas Copco, Hyundai, New Holland gibi 
büyük firmaların hidrolik ekskavatörleri kullanılmaktadır (Şekil 13).

Yukarıda bahsi geçen makinaların dışında madencilikte kulla-
nılan delik delme makinaları, kepçe, mermer ocaklarında tel 
kesme makinası, mermer kesme ve işleme teknolojisinde kul-
lanılan katraklar, köprü kesme makinaları, S/T makinaları, cila-
lama, ebatlama, kurutma makinaları ülkemizde üretilmektedir. 
Bunlar aynı zamanda ihraç edilmektedir.

Maden makinaları sanayinde en çok ithal ettiğimiz makinalar 
ABD, Almanya, Japonya, İsveç, Hollanda, Çin, İtalya, İngilte-
re, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti menşeli ülkelerdir. Dış 
Ticaret TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin makina ve aksamları 
ihracatı ile ithalatı karşılaştırıldığında; 2013 yılında ihracatın it-
halatı karşılama oranı %43,1 olarak gerçekleşmiştir. İhracatın 
iki katı ithalat yapılmıştır. Artış oranlarına bakıldığında; 2013 
yılında ithalatta %14,6, ihracatta %8,3 artış kaydedilmiştir.

İthalatta ise 6 milyar dolar ile Çin en fazla makina ve teçhizat 
ithalatı yaptığımız ülke durumundadır. Ardından 5,5 milyar 
dolar ile Almanya ve 3,2 milyar dolar ile İtalya sıralanmaktadır.

Şekil 13. Hidrolik ekskavatör

Çizelge 1. Türkiye’nin makina ve aksamları ihracatı ve ithalatı (Kadeş 2014)

Yıllar İhracat (TL) İthalat (TL)
2004 4.125.934.224 13.456.961.963

2005 5.246.419.256 16.400.314.593

2006 6.516.725.596 18.998.763.088

2007 8.781.250.664 22.570.359.331

2008 10.258.590.486 22.539.347.921

2009 8.132.786.712 17.131.961.889

2010 9.413.410.924 21.266.829.661

2011 11.560.990.083 27.110.683.481

2012 11.999.299.748 26.315.986.393

2013 12.994.320.920 30.155.805.611

Sonuç
Avrupa Birliği üyelik sürecinde ülkemizin hem toplumsal ihti-
yaçlara cevap verebilmesi, hem de uluslar arası alanda rekabet 
edebilmesi işgücünün niteliğine bağlıdır. Ekonomisi çeşitlenmiş, 
güçlenmiş ve küreselleşmeye entegre olmuş bir ekonominin sür-
dürülebilir bir büyüme için vasıflı işgücüne ihtiyacı vardır. Vasıflı 
işgücü konusunda ilgili Bakanlıklar, YÖK ve DPT ortak çalışmalar 
yürütmektedir. Yapılması gerekenleri sıralamak gerekirse;
•	 Maden makinaları üretimi ülke içinde yapılarak dışa bağım-
lılık ortadan kaldırılmalıdır. Gelişmiş bir makina imalat sanayi, 
daha az dışa bağımlılık, daha az döviz harcanması ve daha az 
açık veren bir dış ticaret dengesi demektir.
•	 Maden Makinaları sanayinin gelişmesi için bu sektöre özel 
teşvikler verilmelidir. Sektör, tüm gelişmiş ülkelerde birinci 
sırada ele alınmakta ve sektörün geliştirilip korunması bir dev-
let politikası olarak benimsenmektedir.
•	 Yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı makina 
üretilmelidir.
•	 Sektörde Ar-Ge çalışmalarına önem verilmeli, ayrılan kaynak 
artırılmalıdır.
•	 Sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ve teknik eleman isti-
hdamının artırılması verimliliği artıracaktır. 
•	 Üniversite-Sanayi işbirliği güçlendirilmelidir. 
•	 Her sektörde olduğu gibi maden makinaları sektöründe de 
işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirler yeter-
ince alınmadığı için her gün iş kazası ve meslek hastalıklarıyla 
karşılaşılmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak gerekli ted-
birler alınmalı ve denetlenmelidir. 

Kaynak

Kadeş, C., Adana ili makina sektör raporu 2014, Adana Ticaret Odası, 2014, Adana

Ülkeler 2009 2010 2011 2012 2013
Çin 3.305.014.511 3.616.097.149 4.505.422.892 5.053.846.193 6.017.419.445

Almanya 2.901.074.228 3.631.203.934 5.078.251.648 4.917.364.337 5.527.231.624

İtalya 1.858.473.811 2.498.769.031 3.652.371.486 3.373.401.223 3.248.354.403

Japonya 909.590.205 1.104.485.374 1.362.258.921 1.258.572.855 1.527.895.957

İngiltere 839.345.121 1.152.536.643 1.456.880.803 1.266.032.315 1.492.040.355

Güney Kore 520.738.379 773.913.654 944.379.181 1.015.868.895 1.310.686.340

Fransa 1.357.314.019 1.399.753.135 1.414.908.478 1.233.282.173 1.294.535.805

ABD 963.986.090 1.415.515.944 1.217.960.932 1.051.142.137 1.174.271.729

Polonya 509.929.521 622.758.214 894.374.562 730.630.971 969.984.868

Çek Cum. 303.921.852 307.413.547 456.274.811 586.059.959 768.923.712

Çizelge 2. Ülkelere Makina ve Aksamları İthalatı (ABD Doları) (İlk 10 Ülke)(Kadeş 2014)
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Beyaz Sabah
Ağır tipi ve fırtınayla yoğru-
lan uzun, kasvetli gece yerini 
sakin, bembeyaz bir sabaha 

bırakıyor. Gece boyunca bitkin düşen şehir şimdi ağır kar ör-
tüsünün altında soluk almaya çalışmakta. Bütün yollar kapalı, 
elektrik, telefon hatları yerle bir. Kırılmış ağaçlar, çökmüş ça-
tılar, telef olmuş kümes hayvanlarıyla kış tüm acımasız hük-
münü sürüyor ve Bigadiçliler ‘30-40 yıldır böylesini görmedik.’ 
dedikleri bir yıkımı yaşıyor. Tarih 10 Aralık 1980.

‘Şehir merkezi böyleyken, acaba ocaklarımızda ne olup bitiyor?’ 
‘Bir şey oldu da bize haber mi veremediler?’ ‘Vardiya değişimi-
nin olmaması ocağı nasıl etkiledi?’ ‘Dün 16’da işbaşı yapan son 
vardiyanın çalışanları şimdi ne haldedir? Acaba yiyecekleri var 
mıdır?’ Kendi sorularımız kendimizi endişeleniyor. Havadan 
şüphelenip akşamdan bazı önlemler almıştık; ancak felaketin 
böylesi kimin aklına gelebilirdi ki? Hemen ocağa gitmeliyiz, 
ama nasıl? Önce ocak servisiyle deniyoruz; şehirden bile çıkamı-
yoruz. Sonra piyasadan arazili bir araç arıyor ve şans eseri cesur 
sürücüsüyle birlikte bir cip buluyoruz. Cipimiz, ha yolda kaldı ha 
kalacak derken, arkada bir çift derin iz bırakarak ilerliyor ve bizi 
ocağımız Avşar’a ulaştırıyor; ama saat de 11’i buluyor.

Kötü Haber
‘Şefim, 2 Numaralı ocaktaki jeneratörlerden birisi gece arızalan-
dı, size haber iletemedik, ocakta su yükseliyor.’ diyor vardiya 
ustası nefes nefese. Aslında bu ocak uzun süredir üretim için 
kullanılmıyor. Ama birikecek suyun eski yer altı imalatlarından 
yol bulup 5 Numaralı ana üretim ocağını tehdit etmesinden 
korkuyoruz. O nedenle iki eski-püskü jeneratöre bağlı iki yer altı 
pompasıyla ocağın suyunu sürekli dışarı atıyoruz. Jeneratörün 
biri gece arızalandığı ve tamir edilemediği için ona bağlı pom-
pa devre dışı kalıyor. Kalan tek pompa su gelirini karşılamıyor. 

Recep Balcı
Maden Mühendisi, İşletmeci

rbalci60@gmail.com

Bigadiç’te Bir Uzun Gün…

anılar

5 Numaralı merkez ocaktan düşe kalka 2 Numaralı ocağa gidi-
yor ve desandreden aşağı koşarak iniyoruz. Pompanın biri harıl 
harıl çalışırken, öteki utanır gibi sus-pus bekliyor. Suyun yükse-
lerek pompalara 1 metreye kadar yaklaştığını görünce hemen 
orada bir karar alıyoruz: Ekrem hocanın ekibi arızalı jeneratörü 
tamir edip devreye almaya çalışacak, bizim ekip de her ihtima-
le karşı başka ocaklardan çalışır bir jeneratör bulup getirecek. 
Takriben 20 km uzaklıktaki Mezarbaşı ocağında uygun bir je-
neratör olduğunu hatırlıyoruz. Hazırlık başlıyor. Önde lastik 
tekerlekli yükleyici yolu açarak ilerlerken, ekibimizi taşıyacak 
ve jeneratörü alacak kamyon da onu takip edecek.  Bu havada 
nasıl gidilir, nasıl gelinir, düşünmek bile istemiyoruz.

Umuda Yolculuk
Yola çıkıyoruz. Ama daha nizamiye çıkışındaki küçük rampada 
araçlar patinaja düşüyor. Etraftan topladığımız çalı çırpılarla 
lastiklerin yere tutunmasını sağlıyoruz. Zaman su gibi akıyor. 
İşletmeyi Bigadiç’e bağlayan ana yoldan Mezarbaşı’na (ayrıca 
diğer bazı ocaklara ve köylere) ayrılan yol kavşağına kadar 3-4 
km mesafeyi kazasız belasız geçiyoruz. Bu kavşaktan saptığı-
mızda artık ufukta ne bir iz, ne bir canlı görmek mümkün olmu-
yor. Sadece kara saplanıp terk edilmiş bazı araçların tavanları 
fark ediliyor. Daha ilk aracın yanından geçmeye çalışırken yük-
leyici şarampole kayıyor. Şaşkınlık içinde ne yapacağımızı dü-
şünürken, biraz geride kalan kavşaktaki bekleme kulübesinin 
taşlarını söküp şarampolü doldurmak aklımıza geliyor. Sonun-
da yükleyiciyi yola çıkarıyoruz ama vakit de ikindiye dayanıyor. 
Artık kimsede cesaret kalmıyor. Dönmeye karar veriyoruz. Yo-
lun ilerisinde karın daha da yoğunlaşması, belki mahsur kal-
mak işten bile değil. Ama içimizdeki ses durmuyor: ‘Ya her şey 
bu işi başarmamıza bağlıysa?’ 

Ekibe beklemesini söyleyip yükleyici kabininde yol keşfine çı-
kıyoruz. 7-8 km kadar gittikten sonra karın nispeten inceldiğini 
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sevinçle görüyor ve onca mesafeyi geri dönerek ekibe devam 
işareti veriyoruz. Yolculuğumuzun geri kalanında fazla sorun 
yaşanmıyor ve karanlıkla birlikte Mezarbaşı’na varıyoruz. Der-
hal işe koyuluyor ekibimiz. Bir ateş yakıp ortalığın aydınlanma-
sını ve makinayı sökerken elleri buz tutan ustalarımızın arada 
bir ısınmalarını sağlamaya çalışıyoruz.  Jeneratör olabildiğince 
hızlı bir şekilde sökülüp özenle kamyona yükleniyor.

Avşar’a Dönüş
İlk aşamanın buruk huzuruyla başlıyor dönüş yolculuğu. Ama 
dakikalar içinde ‘Yetişebilecek miyiz?’ endişesi yakamıza yapı-
şıyor. Araçların gelirken yaptığı izden sanki uçarak dönüyoruz.  

Dönüş yolunda bir ara hafızam beni alıp geçmişe götürüyor. 
Sadece 1,5 yılda ne kadar çok şey yaşanmıştı Bigadiç’te, ne 
kadar çok… Yolun yarılarında bir yerde karşıdan gelen araç 
farları ile tekrar güne dönüyorum. Bu karda, bu karanlıkta yola 
çıkmayı kim, nasıl göze alabilirdi ki? Bir anlam veremiyoruz. 
Araçlar yaklaşınca öğreniyoruz ki, ailelerimiz, amirlerimiz, ar-
kadaşlarımız bizim için endişelenmişler. Oluşturulan yardım 
konvoyundan bize yiyecek içecek veriyorlar; bu çok makbule 
geçiyor. Ama asıl istediğimizi alamıyoruz kendilerinden: ‘Aca-
ba jeneratör çalıştı mı?’ diye soruyoruz heyecanla. ‘Bigadiç’ten 
geliyoruz, ocaktan haberimiz yok. ’ 

Bu Günlerden O Günlere Bir Pencere Aralamak
Avuç içi kadar bir şantiyeden dev bir işletmeye dönüşün ağır san-
cılarını bütün benliğimizle hissettiğimiz günlerdi, o günler. Borla-
rın kamulaştırılması demek, Bigadiç’teki 6 ayrı kuruluşun ocak-
larının ve çalışanlarının yanısıra anlayış, yöntem, teknik, bilgi, 
deneyim, sorun, hülasa her şeyinin Etibank potasında eritilmesi 
ve ortaya yepyeni bir ürün çıkarılması demekti. Zor bir işti bu, hem 
de çok zor. Ama başarılacaktı. Gerekli olan sabır, hoşgörü, payla-
şım ve çok çalışmaktı.

Daha kamulaştırma sırasında bir şeyler eksik kalmış gibiydi. Özel 
şirketlerin bazı tesisleriyle depolarındaki makina, teçhizat ve mal-
zemeleri ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle devir alınmamıştı. Oysa 
bunların çoğu işletme sırasında bize can simidi oldu. Neyse ki şir-
ketlerin yetkilileri, sorunları iyi bilen birer meslektaş duyarlılığıyla 
bütün imkânlarını bize açtılar; sağ olsunlar.

Avşar’ın yüksek gerilim hattı Simav nehri boyunca ağaç direklerle ta-
şınırdı. Nehir azıp toprağı yuttukça direkleri geri çekerdik. Su peşimi-
ze düşer, daha da geri kaçardık. Bir an gelirdi ki ya direk yetişmezdi, 
ya tel,  ya da zaman. Artık iş çok eski, çok yorgun büyük jeneratöre 
düşerdi. Ona öyle çok yüklenirdik ki, sanki eziyet ediyormuş gibi üzü-
lürdük. Bir pistonu arızalanır, bazen tamirini bile bekleyemez ve çare-
siz eksik pistonla çalıştırırdık. Çünkü elektrik yoksa su pompaları da 
yok demekti. Yani ocağı su basması demekti, yani göçük, yani yıkım 
demekti. Günlerce su baskınlarını boşaltmaya, tortu ve göçükleri te-
mizleyip ocağı kurtarmaya çalıştığımız olurdu. Ne maden direği da-
yanırdı yer altına, ne su pompası. Bazı kesimlerde üç sıra tahkimatlı 
İngiliz bağı bile birkaç günden fazla direnemezdi basınca. Bir ton ma-
dene karşılık 50–55 ton su çıkardı ocaktan.

Nevzat hocamız (bilge, öğretici, sabırlı, nazik kişiliğiyle o bizim ger-
çek hocamızdı) derin deneyimi, bilgisi ve iş disipliniyle eskimiş, yıp-
ranmış tesisatları bile yola getirir, ocağı enerjisiz bırakmazdı. Ekrem 
bey motorların dilinden anlardı; onları dikkatle dinler, hastalıkla-
rına teşhis koyar, sonra da tedavi ederdi. Elektrikçi Ali usta çok zor 
işlerin adamıydı; direklere çıktığında zamanı da unuturdu, yemeyi 
içmeyi de. Mekanikçi İsmail usta her soruna kafa yorar, atölyeyi icat 
yerine çevirirdi. Karadenizli tahkimatçılar baltayla ağacı oya gibi iş-
lerdi. Bu yeteneklerin birlikte çalıştığı ekip ve servis arkadaşları da 
çok iyi iş çıkarırdı. Sorumlu, çalışkan ve üretken mühendis, teknik 
öğretmen ve teknikerlerimizle; Başçavuşundan kürekçisine, atölye 
ustasından jeneratörcüsüne kadar bütün fedakâr çalışanlarımızla; 
merkez birimlerde çalışıp gözü kulağı ocaklarımızda olan arkadaş-
larımızla beraber tüm teknik sorunların üstesinden gelebilirdik.

Ya sosyal sorunların? Değişik şirketlerden geçen işçilerimizin üye 
olduğu üç ayrı sendika vardı ve o dönemde bunlardan biri toplu 
sözleşme yapmış bulunuyordu. Avşar, Simav gibi büyük ocaklar-
da her üç sendikanın üyeleri olurdu ve birlikte çalışırlardı. Sendika-
sı sözleşme yapmış olanların ücreti ile yapmamış olanların ücreti 
arasında büyük fark vardı. Madenlerin devriyle birlikte Etibank’ın 
kucağında bulduğu bu büyük sorun, birçok huzursuzluğun, geri-
limin ve olayın kaynağı oldu. Olağanüstü zor bir süreçten geçti 
Bigadiç. Çözüm zordu, zaman istiyordu. Ama ocakların bekleme-
ye tahammülü yoktu; çalışanlarımızın motive edilmesi gerekirdi. 
Çok kötü hissettikleri ve ocağa girmekte isteksiz oldukları zaman, 
onları anlardık. Kendileriyle içtenlikle konuşur ve çalışmamaları 
halinde ocakta meydana gelecek telafisi güç yıkımı hatırlatırdık; 
ayrıca sorunların ileride mutlaka çözüleceğine dair güvence verir-
dik. Çok duyarlıydılar; kırgın da olsalar, kızgın da olsalar, yine de 
sonunda ocaklarına,  ekmek teknelerine sahip çıkarlardı. 
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Yine böyle huzursuz günle-
rin birindeydi. Avşar’daydım. 
Simav ocağındaki bir kısım 
işçimizin elde kazma-kürek 
müdüriyet binasına doğru 
yürümeye başladığını haber 
aldım. Hemen yola çıktım ve 
gördüm ki yolda sadece Simav 
grubu değil, onları engellemek 
için müdüriyet yakınlarında 
konuşlanmış bir de jandar-
ma gurubu vardı. O sırada 
Avşar-Simav tek servisti ve 
28’inde servis şefi olarak belki 
tüm iş hayatımın en zoru ola-
cak bir tecrübeyi yaşıyordum. 
Komutanın yanına giderek, 
sabır göstermelerini istedim, 
grubu ikna edip geri çevireceğimizi söyledim. Biraz empati ve yu-
muşama ümidiyle, işçilerimizin zor çalışma şartlarından, içlerinde 
ekmekleri için uzaklardan gelmiş gurbetçilerin olduğundan, ya-
şadıkları sıkıntılardan bahsettim. Yürüyüş halindeki grubumuzla 
birkaç kez konuştum; bir geçiş dönemi yaşadığımızı, Etibank’ın 
devlet olarak sorunları mutlaka çözeceğini, biraz zaman gerek-
tiğini hatırlatıp geri dönmelerini istiyordum. Durup dinliyorlardı 
ve ‘Şefimiz haklı, dönelim.’ diyordu çoğu, ama arada ‘Korkup geri 
döndüler mi dedirteceğiz kendimize.’ diyenler de oluyordu. Her iki 
yöne doğru gidiş gelişler oldu. Belli ki topluca bir ikilem yaşanıyor-
du. ‘Kitle psikolojisi’ böyle bir şey olmalıydı. Son konuşmamızda 
ocaklarına dönmeye kesin karar vermiş gibiydiler; öyle de oldu. 

Zaten çok gecikmiş olan personel servisi ve makam aracı Bigadiç’e 
hareket edebilirdi artık. Hava da kararıyordu. Jandarma, yine de 
tedbir almak istemiş olmalı ki, gelip Bigadiç yolunun Simav ocağı 
sapağını tuttu ve araçların geçmesi için bir koridor oluşturdu. Bu 
sırada ne olduysa oldu, koğuşlara varmak üzere olan grup ani-
den geri döndü ve askerin arkasında toplanmaya başladı. Aske-
rin ocağın yakınına kadar gelişine mi gücendiler, yoksa her şartta 
tekrar yola çıkmaya karar mı vermişlerdi, bilemedik. Ortam son 
derecede gerginleşti; her şey küçük bir kıvılcıma bakıyordu. Ters 
bir hareketle durumun nerelere varacağı hayal bile edilemezdi. 
Nefesimizi tutup dua ediyorduk sadece. Çok şükür ki iki taraf da 
en tehlikeli adımı atmadı. Araçlar protestolar arasında önümüz-
den geçip gitti. Bizim de ömrümüzden ömür gitti.

Her şeye rağmen Bigadiç bir başkaydı. Her branştan ve tecrübeden 
2000 dolayında çalışan vardı. Yeni doğmuş kocaman gövdeli bir 
dinozordu, Bigadiç. Zorlukların, problemlerin sınırı yoktu; ama he-
pimiz onlar sayesinde öğreniyorduk. Yer altı sihirli bir yerdi; ortak 
kaderin yaşandığı, kötülüğün giremediği, insanın en çok insan gibi 
hissettiği bir dünyaydı orası. Bir madencinin yetişmesi için yok yok-
tu Bigadiç’te. Yalnız mühendisliği değil, sosyolojiyi de öğrenirdiniz, 
psikolojiyi de. Simav’ın zincir konveyörlü uzun ayağı değme kömür 
işletmelerine taş çıkartırdı. Avşar’ın dolgulu yatay dilimi, Günevle-
ri’nin oda-topuğu da öyle. Yeniköy, Acep, Mezarbaşı ve Kireçlik’te 

farklı ve özgün yer altı uygulamaları, Tülü’de açık ocak işletmeciliği,  
Konsantratör’de cevher zenginleşme üzerine deneyimler kazanırdı-
nız. Etüt-Kontrol’de eldeki bütün veriler işlenerek rapor, proje, ha-
rita halinde faydaya dönüştürülür; Elektro-Mekanik’te elektrik, su, 
malzeme, ulaşım gibi işletmenin hayat damarları açık tutulmaya 
çalışılırdı. Aklına iyi bir fikir gelen onun projesini yapar, onaylatır, 
uygular ve bunun doyumsuz hazzını yaşardı. Yapılacak o kadar 
çok şey vardı ki, Bigadiç’te. Birçok ‘ilk’leri orada gerçekleştirmiştik.  

Beklendiği gibi, zamanla çok değişti Bigadiç, çok gelişti. Devletin 
gücü ve ilgisi çabucak etkisini gösterdi; sorunlar birer birer çözül-
dü. Kesintisiz bir yatırım süreci başladı. Çalışma şartları iyileşti, 
standartlar yükseldi. Yer altı ocakları terk edildi, bazıları açık oca-
ğa dönüştü. Kas gücü giderek yerini makina gücüne bıraktı, el yor-
damı işler ise otomasyona. Ve o günler gerçekten bir hatıra oldu.

Heyecan Dorukta
Avşar’a yaklaştıkça heyecanımız sınır tanımaz oluyor, titredi-
ğimizi hissediyoruz. Sonunda ocak nizamiyesinin donuk ışığı 
görünüyor. İleride, yol üzerinde zor fark ettiğimiz bir siluet, 
yanına geldiğimizde dışarıda yolumuzu bekleyen, soğuktan, 
belki de üzüntüden, iki büklüm olmuş Ekrem beye dönüşüyor. 
‘Allah kahretsin, ne yaptıysam jeneratör çalışmadı, ama acele 
edelim, belki hala bu jeneratörü yetiştirebiliriz.’ diyor, kabine 
atlarken. Sözleri boğazında düğümleniyor. 
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Recep Balcı Biyografisi
İTÜ Maden Fakültesi’nden 1973 yılında mezun olup aynı yıl Etibank Konya Civa İşletmesi’nde ve işletmeye bağlı man-
yezit şantiyelerinde mühendis olarak çalışmaya başladı. Bor madenlerinin kamulaştırılması üzerine 1979 yılında Bigadiç 
Maden Şantiye (sonra işletme) Müdürlüğü’ne Başmühendis olarak atandı. Önce Avşar ve Simav Ocakları, bu ocaklar 
ayrılınca da Avşar ve Acep Ocakları Servis Şefliği görevlerinde bulundu. Bir süre sonra bu görevine ek olarak Etüt Kontrol 
Servis Şefliğini de yürüttü. Emet Bor İşletmesi ve Kırka Bor İşletmesi Müesseselerinde Müessese Müdür Yardımcısı (Tek-
nik) olarak çalıştı. 

1989 yılında Etibank’tan ayrılarak barit madeni işletip ihraç eden Petma Madencilik AŞ’de İşletme ve Bölge Müdürü olarak 
görev yaptı. 1994 yılında bir arkadaşının kurmuş olduğu sigorta şirketinde Karadeniz Bölge Müdürü olarak çalışmaya başla-
mışken, dönemin Etibank Genel Müdürü’nün teklifi üzerine Kurumun iki yurtdışı bağlı ortaklığından biri olan Finlandiya’da 
yerleşik Ab Etiproducts Oy şirketine geçti. Burada 5 ay Pazarlama Müdürü ve 14 yıla yakın da Genel Müdür ve YKÜ olarak 
çalıştı. Şirket, Kuzey Avrupa ve bazı CIS ülkelerinde bor ve -özelleştirilinceye kadar- ferrokrom ürünlerinin ithalatını, pazarlama 
ve satışını yapmakta; taşıma, depolama ve dağıtım gibi lojistik faaliyetleri organize etmekteydi. 

2008 yılında kendi isteğiyle ülkemize döndü. Önce Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (eski Etibank) bir süre Genel 
Müdür’e bağlı başuzman kadrosuylal lojistik ve kısmen de sınıflandırma-REACH konularında çalıştı ve makama rapor ettim. 
2009 yılı sonunda verilen İzmir İhracat Müdürlüğü ve sonraki ismiyle İzmir Lojistik Müdürlüğü görevlerini 2,5 yıl kadar yü-
rüttükten sonra Lojistik Dairesi Başkanlığı’na atandı. Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı ile Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet 
Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 

İş hayatı sırasında, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni (İşletme), Helsinki Pazarlama Enstitüsü’nü ve Kurumu-
nun adayı olarak katıldığı Milli Güvenlik Akademisi Programını bitirdi. Ayrıca Kırka’da çalışırken The British Council kanalıyla 
İngiltere’de (8 hafta İngilizce toparlama kursunun ardından) açık maden ocaklarında uygun boyutta parça elde etmek için 
patlatma ve patlatma sonrası teknikler üzerine 3,5 ay pratik eğitim aldı. Petma’da çalışırken de Kazakistan’da yabancılara açık 
madenler üzerinde 5 hafta süreyle araştırma-inceleme yaptı.

Ağustos 2015’te emekliliğini istedi. A-seviyesinde İngilizce, kısmen de Fince ve Rusça bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kardan temizlenmiş yoldan bu defa kamyonla devam ediyoruz 
2 Numaralı ocağa. Şimdi yaşadığımız heyecandan çok öte bir 
şey. Sabrımız tükeniyor, yüreğimiz sıkışıyor. İstediğimiz şey sa-
dece ve sadece o sağlam jeneratörün sesini bir kez daha duya-
bilmek. Eğer o da susmuşsa, yer altında biriken su pompalara 
dayanmış ve artık yapılacak hiçbir şey kalmamış, demekti. 

İlerliyoruz. Bir ara duyar gibi oluyoruz jeneratörü, kulak kesili-
yoruz. Yoksa içinde olduğumuz kamyonun mu sesi, bu? Belki 
de yükleyicinin? Küt-küt atan yüreğimiz olmasın, duyduğumuz 
ses? Bütün sesler birbirine karışıyor; hiç birisini ayıramıyoruz. 
Sanki aklımızı yitiriyoruz.

Ve Sessizliğin Çığlığı
Ocağa varır varmaz aracın motorunu susturuyoruz. Ve birden 
dünyanın en ürkütücü sessizliğinin ortasında buluyoruz kendi-
mizi. Gece gündüz yeri-göğü inleten kapkara jeneratörler dilsiz 
kesilmiş. O kadar üzülüyoruz ki, kimsenin ağzını bıçak açmıyor. 
Her birimiz içimizde yaşananın yüzümüzdeki izini karanlık sa-
yesinde gizliyoruz. Kabul edemesek de, doğa ve zaman işbirliği 
yaparak bize yenilgiyi tattırıyor. ‘Su pompalara dayandı, ancak 
sekiz-buçuğa kadar idare edebildik.’ sözü bozuyor bu derin 
sessizliği. Saate bakıyorum, dokuz. ‘Ah, şu on saatlik mücade-
leyi dokuz-buçuk saate düşürebilseydik, ah!’

Yüz küsur metrelik desandreyi bu defa umutsuzca iniyoruz. 
Sanki su mağrur bir şekilde zaferini kutluyor; sessizce yükseğe, 
daha yükseğe çıkıyor. Yıllar boyunca yoluna taş koyan ve onu 
yer altının sıcacık koynundan alıp dışarıdaki kirli, soğuk gölet-
lere atan pompalardan kendi usulünce öç alıyor, onları yavaş 
yavaş boğuyor. Ümitlerimizle beraber… 
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Mühendisliğin tarihi insanlık 
tarihi kadar gerilere gidecek 
nadir meslek gruplarından-
dır. Çağlar boyunca insan-

lığın ihtiyaçları ve vizyonları çerçevesinde teknoloji ve hayat 
standartları gelişmiş, bu gelişimin lokomotifliğini de mühen-
disler yapmıştır. Mühendislikler farklı isim ve sektörlere aitmiş 
gibi görünseler de temelde hedefleri aynıdır. Bu hedef; insan 
hayatını kolaylaştırma ve bunu belli bir mali bütçe dahilinde 
gerçekleştirmek olarak düşünülebilir. İnsan hayat standart-
larının belirlenmesinde bu kadar etkin bir role sahip mühen-
dislerin yetiştirilmeleri gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. 
Bu sayıdaki yazımızda mühendislik eğitiminin ve bu alandaki 
inovasyona olan ihtiyacı ele alacağız.

Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği günümüz dünyasında 
mühendislik öğreniminde yeni derslerin gerekliliği elbette ki 
doğal olacaktır. 20 yıl boyunca hiç bilinmeyen veya gündem 
bile olmamış birçok konu bugün için endüstrilerde çok kritik 
hale gelmiş olabilir. Bu sebeple uzun yıllar önce belirlenmiş 
ders programları ve bunların on yıllar geçmiş olmasına rağ-
men bölümler tarafından takip edilmesi maalesef çok kabul 
edilebilir bir durum değildir. Kendi dönemlerinde çok önemli 
sayılacak bir çok konunun veya hesabın bugünün dünyasın-
da hiçbir şekilde kullanılmadığını bir öğretim elemanının gö-
rebilmesi için endüstriyi ve gidişatı çok yakından takip etmesi 
gerekmektedir. Pratik çalışma hayatında yetişmiş olan mühen-
dislerin yaygın bir biçimde kullandıkları enstrümanlar, hesap-
lar ve analizlerin ders programının bir parçası haline gelmesi 
gerekmektedir. Bunun için bölümlerin ilerici, yeniliklere açık ve 
adapte olabilecek durumda olması gerekmektedir.

Bir diğer durum ise verilen derslerin içeriklerinin güncellenmi-
yor olması gerçeğidir. Bugün maalesef bir çok saygın kabul edi-
len öğrenim kurumunda bundan 30-40 yıl öncesinden kalma 
ders kitapları okutulmakta ve halen bilgisayar kullanımı yerine 
bilgisayar öncesi yöntemlerle hesaplar yaptırılmaktadır. Üni-
versiteler, bulundukları toplumda çığır açan ve yenilikleri en-
düstriye sunan kurumlar olmak bir yana, yetiştirdikleri öğrenci-
ler, endüstrinin birçok defa gerisinde kalmış genç mühendisler 
olarak mezun edilmektedirler. Yükseköğrenimden beklenen, 
dünyayı da takip eden akademisyenlerin, kendi ülkelerinde 
teknoloji ve bilim alanında öncü ve dürüst olmaları ve bulunu-
lan çağın ilerisine yakışacak mühendisler yetiştirmeleridir.

Türkiye’deki bir diğer gerçek ise akademisyenliğin, yapılan 
indeksli yayınlara indirgenmiş olmasıdır. Bu durum akade-
misyenleri endüstriden çok teorik olmaya itmekte ve so-
nucunda daha teorik çalışmalar ve mühendis adaylarının 
yetişmesine sebep olmaktadır. Maalesef endüstri-akademi iş-
birliği genellikle kâğıt üzerinde veya sözde kalmaktadır. Ger-
çek anlamda bir birliktelik için akademinin-endüstrinin pratik 
sorunlarına çözüm üretmek için uğraşıyor olması gerekmek-
tedir. Uzun yıllardır okutulan derslerin hepsinin bir endüstri 
çalışma grubunun elinden geçmesi gerekliliği yadsınamaz. 
Bugün mühendislik alanında en saygın kabul edilen Alman-
ya’nın sayılı enstitüleri, profesörlük ünvanı için minimum altı 
sene endüstri tecrübesi talep etmektedir. ABD’de ilk ellideki 
saygın üniversitelerin mühendislik fakültelerinde doçentlik 
şartlarından bir tanesi de ilk beş yıl içerisinde minimum bir 
kaç yüz bin dolarlık araştırma projesinde yer almaktır. Bu tür 
şartlar bile endüstriye yönelik çalışmanın mühendislik için ne 
kadar önemli olduğunun göstergesidir. 

Yüksek Öğrenimde
İnovasyon İhtiyacı

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi

kahraman@email.arizona.edu
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Madencilik Türkiye Dergisi ve aşağıdaki diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com
info@madencilik-turkiye.com

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...

Bir diğer üzerinde durulması gereken nokta da, bölümler açı-
lırken ve sonrasında, arz-talep dengesinin gözetilmiyor olma-
sıdır. Bugün bir üniversitede yeni bir bölümün açılması ve müf-
redatı, maalesef mühendislikle veya endüstri ile hiç bir ilişkisi 
olmayan kişiler tarafından karara bağlanmaktadır. Bu sebeple-
dir ki özellikle bazı bölümler ülkedeki ihtiyaç fazlasına rağmen 
halen açılmaktadır. Örneğin hali hazırda ülkemizde 20’den faz-
la maden mühendisliği bölümü bulunmasına rağmen yeni açı-
lan bölümler mevcuttur. Dünyanın en büyük maden üreticileri 
ülkelerde bile bu rakam Türkiye’de bulunanlardan çok daha 
azdır. Bugün halen ABD’de (15), Kanada’da (9), Avustralya’da 
(5), Şili’de (8), Peru’da (5), Brezilya’da (10) civarı maden mühen-
disliği programı bulunmaktadır. Bunların bir çoğu inşaat, çev-
re, enerji gibi farklı bölümlerle bütünleşik programlar olmakla 
birlikte çoğunlukla yıllık 15 - 30 arası öğrenci almaktadırlar. Ül-
kemizde son beş yıl içerisinde artan üniversite sayısıyla birlikte 
azaltılmış öğrenci kontenjanları bir nebze sevindirici olsa da; 
ihtiyaçtan fazla mezun verilmesi sektörde işsizlik için en önem-
li sebeplerden birisidir. Önümüzdeki dönemde mühendislik 
bölümlerine getirilen, öğrenci seçme sınavında ilk 240 bine 
girme şartı bir bakıma kalitenin de belli bir seviyenin altına 
düşmemesi açısından önemlidir. 

Yukarıda sayılan sebeplere ek olarak akademisyenlerin ve 
öğrencilerin durumu da bir diğer kritik noktadır. Hali hazır-
da akademik yükseltilmelerin temelinin yayına odaklı ol-
ması sebebiyle endüstriye yönelik yapılan çalışma ve proje 
sayılarında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Araştırma ve proje 
bütçeleri olmayan akademisyenler, kendilerini güncelleye-
cek bilimsel organizasyonlardan ve kaynaklardan da uzak 

kalabilmektedirler. Bugün maden teknolojisi alanında son 30 
yılda geliştirilmiş önemli sayılabilecek birçok buluş Arizona 
Üniversitesindeki hocalar tarafından yapılmıştır. Bunun se-
bebi Arizona’da bulunan bakır madenlerinin üniversiteyle 
olan yakın ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Benzer şekilde teorik bir ortamda yetişen öğrencilerinde hoca-
larıyla benzer problemlere sahip olması da kaçınılmazdır. Üni-
versiteye bir şekilde yerleşmeye odaklanmış ama mesleğine 
ilgisi olmayan öğrencilerin tercihleri çoğu zaman bölümlerde 
kaliteyi düşürmektedir. Bu sebeple nicelikten çok nitelik önem 
kazanmaktadır. Bir bakıma kontenjanların dolmasından çok, 
istekli ancak az sayıdaki öğrenci hem sektör için hem de bu 
gençlerin kariyerleri için daha faydalı olacaktır. 

Mühendislik akreditasyonuna yönelik ABET, MUDEK gibi az 
sayıda kurum bulunmaktadır. Örneğin merkezi ABD’de bulu-
nan ABET (Accreditation Board of Engineering and Techno-
logy-Mühendislik ve Teknoloji Denklik Kurumu) tarafından 
akredite edilmiş olmak bir mühendislik bölümünün yukarıda 
yazılan sorunlara sahip olmadığı anlamına gelmemektedir! 
ABET gibi kurumlar endüstrinin ihtiyaçlarını takip etmemek-
tedir. Bu tür kurumlar çoğunlukla fiziksel imkanlar ve ders iş-
lenişiyle ilgili şekilsel uygulamaları denetlemektedir. Örneğin 
bu denetimler verilen bir dersin endüstriye ne kadar katkısının 
olacağından çok; ders sırasında verilen ödev sayısı, vize final 
yüzdesi gibi çok kritik sayılmayacak standartlarla uğraşmak-
tadır. Programın endüstride başarısının ölçüsü mezun olan 
mühendis adaylarının sektörde tutunması, sektöre katkısı ve 
sektörde dünyadaki yeri olarak düşünülebilir. 
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maden hukuku

İşletme Ruhsatı ve Madenin 
İşletilmesi 

Maden Yasası’nın 24’üncü 
maddesi “İşletme Ruhsatı” 
ve “Madenin İşletilmesi” ko-

nusunda kurallar getirmektedir. 6592 sayılı Yasa ile 14 fıkralık 
maddenin 5 fıkrası değiştirilmiş, 4. fıkranın da üçüncü cümlesi-
ne değişiklik getirilmiştir.

Maddenin 6592 sayılı Yasa ile değişik ilk fıkrası; “I. Grup (b) 
bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için ihale bedelinin 
yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları için 
arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişiler-
ce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme 
projesi ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. Pro-
je ile birlikte projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali 
yeterliliğe ilişkin belgeler ve genel bütçeye gelir kaydedilmek 
üzere ilgili muhasebe birimi hesabına işletme ruhsat taban be-
delinin yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi 
zorunludur. Aksi halde talep reddedilir.” şeklini almıştır. 

Değişiklik sonrası ilk fıkrada ve genelde Maden Yasası’nda 
göze çarpan parasal konuların teknik bilgilerden önce geldi-
ğidir. 2004 yılından sonra 3213 sayılı Yasa’da; 5177, 5995 ve 
6592 sayılı yasalarla yapılan değişikliklerde giderek artan hep 
bu amaç güdülmüştür. Verilen rapor ve projelerde ağırlığın 
mali konulara verilmesini anlamış değiliz. Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünde çalışan teknik elemanların; raporlar, projeler 
ve yerinde tetkiklerde düzenleyecekleri raporlarda mesleki 
bilgilerini öne çıkarmaları gerekirken, yasal düzenlemeler 
sonucu mali konulara gereğinden çok ağırlık vermeleri, ülke 
madenciliğinin geleceği açısında karamsar bir tablo çizmek-
tedir. Şu an yürürlükte olan Maden Yasası uyarınca maden 
ruhsat sahibinin her hareketi idari para cezası ile karşılık bul-
maktadır. Bu itibarla da mali mükellefiyetler bu cezalarla fiilin 
de uygulanmaktadır.

Değişiklikten önce fıkrada yer alan faaliyet sonrası işletme ala-
nının çevre ile uyumlu hale getirilmesi konusuna, değişiklikte 
yer verilmemiştir. Ayrıca, işletme projesi ve talep harcının yatı-
rılması halinde işletme ruhsat hakkı doğar, ibaresi de değişik-
likle kaldırılmıştır. Daha önce en az bir maden mühendisinin 
hazırlayacağı işletme projesi, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce 
maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanabilecektir.

Talebin reddedilebilmesi; Proje ile birlikte projenin uygula-
nabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve 
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi 
hesabına işletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair bel-
genin Genel Müdürlüğe verilmemesine bağlıdır. 

Proje eksiklikleri konusu maddenin ikinci fıkrasında düzen-
lenmiştir. Teknik ve mali eksiklikler tespit edilirse bu durum 
ruhsat sahibine bildirilecek ve üç ay içinde tamamlaması 
istenecektir. Üç aylık sürede bildirilen eksiklikler tamamlan-
maz ise 20.000 TL idari para cezası uygulanarak süre üç ay 
daha uzatılacaktır. Ancak, ikinci üç aylık süre için ruhsat sa-
hibine bildirim yapılacağı konusunda Yasa’da bir ibare bu-
lunmamaktadır. Ancak burada idari para cezası vardır ve bu 
bildirim niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, eksikliklerin ta-
mamlanmadığı konusunda idari para cezası uygulanmadan 
ikinci üç aylık sürede de eksiklikler giderilmediği gerekçe-
siyle işlem yapılamaz ve talep reddedilemez. Zira, eksiklerin 
ruhsat sahibine bildirildiği ve ruhsat sahibince de bu eksik-
likleri kendince tamamlandığı düşünüldüğünde, eksikliğin 
idare tarafından giderilmediği ve uygun görülmediği duru-
munda ikinci üç aylık sürede ruhsat sahibi hangi eksiklikleri 
olduğunu bilemez. Bu nedenle, ikinci üç aylık süre idari para 
cezasının verilmesinden sonra başlatılabilir. İdari para ceza-
sında da hangi eksikliklerin tamamlanmadığının açıkça yer 
alması gerekir.

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com
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Maddenin üçüncü fıkrası maden ruhsat süreleri ile ilgilidir. Esa-
sen bu fıkranın ayrı bir madde olarak düzenlenmesi gerekirdi. 

I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. 
Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi de on yıldan az 
olmamak üzere projesine göre belirlenecektir. I. Grup (a) bendi 
ve diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarının süresi, süre-
nin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinin olması 
ve uygun bulunması halinde uzatılabilecektir. 6592 sayılı Yasa 
ile yapılan değişiklikte sadece “uygun bulunması halinde uza-
tılabilir”, ifadesi fıkraya dahil edilmiştir. 

Önemli değişiklik işletme ruhsat sürelerinin temditlerle ne ka-
dar olacağında toplanmaktadır. Daha önce tüm ruhsatlarda 
üst sınır altmış yıl ve altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasın-
da Bakanlar Kurulu yetkili iken bu durum değişmiştir.

I. Grup ruhsatlarda toplam işletme ruhsat süresi 30 yıl, bundan 
sonra uzatma süresi Bakan yetkisinde,

II. Grup ruhsatlarda 40 yıl, bundan sonra uzatma süresi Bakan 
yetkisinde,

III, IV ve V. Gruplarda 50 yıl, bundan sonra uzatma süresi Bakan-
lar Kurulunun yetkisinde bulunmaktadır.

Ruhsat üst sınırı düzenlemeleri yapılırken, sürenin yürürlükte 
olan ruhsatlarla ilgisi konusunda; 3213, 5177, 5995 sayılı ya-
salarda geçiş hükmü getirilmemiştir. Aynı durum, 6309 sayılı 
Yasa’dan 3213 sayılı Yasa’ya geçişte de yaşanmıştır ve halen bu 
konuda boşluk olduğu ve işletme ruhsat sürelerinin tartışmalı 
olduğu bir gerçektir.

6592 sayılı Yasa’nın 24’üncü maddesiyle 3213 sayılı Yasa’ya 
eklenen geçici 28’inci madde konuya açıklık getirmekte ve 

eski ruhsatlarla yeni 
verilecek ruhsatların 
hangi esaslara tabi 
olacağını düzenle-
mektedir. Söz konu-
su maddede; 6592 
sayılı Yasa’nın yürür-
lüğe girdiği tarihten 
önce verilmiş olan 
işletme ruhsatlarının, 
24’üncü maddenin 
üçüncü fıkrasında be-
lirtilen toplam ruhsat 
süresi bakımından 
eski hükümlere tabi 
olacağını, kural altına almaktadır.

24’üncü maddenin 4. fıkrasının üçüncü cümlesine 6592 sayılı 
Yasa ile değişiklik getirilmemiştir. Değişiklik, VI. Grup madenlerin 
grubunun kaldırılmasına ilişkindir. Esasta bir değişiklik yoktur.

24’üncü maddenin 11. fıkrası değişiklik sonrası; “7’nci mad-
deye göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni 
verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınır. 
Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren 
üç yıl içinde 7’nci maddeye göre alınması gerekli olan çevresel 
etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile 
ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme 
izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilme-
yen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir. İşlet-
me ruhsat süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden 
dolayı işletme izninin alınamaması halinde ruhsat süresi uzatıl-
maz.”, şeklini almıştır. 

2 3 4
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Değişiklikten önce işletme ruhsatını aldıktan sonra üç yıl içinde 
zorunlu izinlerin alınamaması hali ruhsat iptali olarak öngörül-
müş iken, 6592 sayılı Yasa ile ruhsat iptali kaldırılarak yerine ida-
ri para cezası getirilmiştir. Ruhsat iptalinin kaldırılması önemli 
bir gelişme sayılmakla beraber, değişikliğin ruhsat sahibini 
yine de korumadığı kabul edilmelidir. Zorunlu izinlerin alınma 
süreci ruhsat sahibinin elinde olmadan uzarsa bundan ruhsat 
sahibi neden sorumlu tutulmaktadır? Örneğin 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi sonucu 3213 sayılı Yasa’da öngörülme-
yen bir izin alma süreci yaşanmıştır. Yasal olmayan bu durum 
karşısında birçok ruhsat sahibi üç yıllık süre içinde zorunlu izin-
leri tamamlayamamıştır. Buna rağmen üç yıllık süre yine çalış-
tırılmıştır. Bir Bakanlık yetkilisi, 7’nci maddenin 11. fıkrasındaki 
kuralın işlerlik kazandırılmasını ve izinlerin çabuklaştırılmasının 
istenmesinin en kolay ve basit bir yol olduğunu ileri sürmüştür. 
Buna katılmıyoruz. 7’nci maddenin 11. fıkrasında; Çevresel etki 
değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir. Bakanlık ve diğer bakan-
lıkların mevzuatının gerektirdiği maddi yükümlülükler ruhsat 
sahibi tarafından karşılanır, kuralı bulunmasına rağmen bu ko-
nuda açtığımız davalarda anılan kuralın Mahkemelerce dikkate 
alınmadığı bir gerçektir. 

24’üncü maddenin 11. fıkrası incelenirken, 3213 sayılı Yasa’ya 
6592 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 22’nci madde ile birlikte ele 
alınması uygun olacaktır. Geçici 22’nci maddede; Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 24’üncü maddenin on birin-
ci fıkrası gereğince 7’nci maddeye göre alınması gerekli olan 
izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgi-
li diğer izinler için müracaat edilmiş olmasına rağmen süresi 
içinde izinleri alınamamış ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi 
içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hak-
kında 30.000 TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezası 
yatırılan ruhsatlar iptal edilmez, bu ruhsatlar hakkında 24’üncü 
maddenin on birinci fıkrası uygulanır. ”kuralı getirilmiştir. 

Bu şekliyle Geçici 22’nci madde bir atıfet işlemidir. Ancak, kural 
eksiktir. Sözü edilen kuralda süre şartı getirilmediğinden, idare 
bu durumda olan ruhsat sahalarına 30.000 TL idari para cezası 
uygulamak zorunda kalmaktadır. İptal durumuna gelmiş bu tür 
ruhsat sahalarına idari para cezası uygulandığında, kural gereği 
ruhsat hukuku yürürlük kazanmakta, izinler tamamlanmadığı 
sürece de işletme ruhsatının verildiği tarih itibarıyla bu kez her 
yıl 50.000 TL idari para cezası ile karşılaşılmaktadır. Nitekim 2015 
yılı itibarıyla iptal konumuna gelmiş fakat idarece iptal işlemi 
yapılmamış ruhsat sahaları hakkında verilen terk dilekçeleri de 
dikkate alınmadan geçici 22’nci maddenin uygulanarak birçok 
ruhsat hakkında idari para cezası verildiği görülmektedir.  

6592 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden önce 24’üncü maddenin 11. 
fıkrası gerekçe gösterilerek iptal edilmiş ruhsat sahaları hakkın-
da süren davalarda, davacı lehine olan 6592 sayılı Yasa ile 3213 
sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 22’nci madde uygulanmamaktadır. 

Danıştay 8. Dairesinin, 21.01.2004 gün E:2003/4815, K:2004/247 
sayılı kararında; Dava konusu işlemlerin yargısal denetiminin 
tesis edildikleri tarihteki yasal düzenlemeye göre yapılması 
esas olmakla birlikte yargılama sürecinde yapılmış yeni yasal 
düzenlemelerin lehe olanlarından davacının yararlanması 
KAMU HUKUKU İLKELERİNDENDİR, denilmesine rağmen, bu 
karardan dönülmüş görülmektedir. Zorunlu izinleri (ÇED, Mülki-
yet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) almak için çırpınan ve bun-
lardan bir ya da ikisini alan fakat tamamını kendi iradesi dışında 
gelişen olaylar sonucu alamadığı için iptal edilip davaları süren 
ruhsatlar iptalden kurtulamamakta, buna karşın zorunlu izinler 
için sadece başvuru yapan ve bundan sonra hareketsiz kalan ve 
idarece de iptal işlemi yapılmayan ruhsatlar 30.000 TL idari para 
cezası karşılığı yürütülmektedir. Böylesi bir durumun hakkani-
yetle bağdaştığını söylemek zordur. 

24’üncü maddenin 12. fıkrası; “Beş yıllık sürede mücbir se-
bepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim 
yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek iptal edi-
lir. Bu üç yıllık süre içerisinde yapılan toplam üretimin projede 
beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az olması 
halinde de bu hüküm uygulanır.”, şeklinde iken, 6592 sayılı 
Yasa ile; “Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen 
haller dışında üç yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahip-
lerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içinde 
yapılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim 
miktarının %10’undan az olması halinde de bu hüküm uygula-
nır. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu 
fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi halinde ise ruhsat iptal 
edilir. Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tari-
hinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, 
kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasın-
daki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği 
tespit edilmiş ise idari para cezası uygulanmaz ve ruhsat iptal 
edilmez.”, şeklini almıştır.

Değişiklikle 24’üncü maddenin 12. fıkrasına ruhsat iptali yerine 
idari para cezası getirilmiştir. Ancak idari para cezası üç yıldan 
fazla üretim yapılmamasının ilk seferinde verilecektir. İdari 
para cezasının uygulanmasından sonra aynı durumun tekra-
rında ruhsat iptal edilecektir. İşletme projesinde üç yıl içinde 
yapılacak işlemler, madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve 
dekapaj yapılacağı şeklinde beyan edilmiş ve ruhsat sahasın-
daki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği 
tespit edilmiş ise idari para cezasının uygulanmayacağı ve ruh-
satın iptal edilmeyeceği düzenlemede yer almıştır.

Projede, yukarıda sıralananların beyanların yer alması ve be-
yan edilen bu durumların ruhsat sahasında varlığının ispatlan-
ması halinde, ruhsat sahasına ne idari para cezası uygulanabi-
lecek ne de ruhsat iptal edilebilecektir. Düzenleme bu şekliyle 
kendi içerisinde çelişmektedir. Ruhsat sahibi projesine üç yıl 
içinde gerçekleştireceklerini beyan etse ve bu durumu yerinde 
ispatlasa düzenlemeye göre artık bu madde yaptırımlarından 
kurtulmuş olacaktır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ocak.16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Ocak.16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.055

Ocak.16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.595

Ocak.16 Kısrakdere krible +20 mm 367 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

Ocak.16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ocak.16 Çan krible +30 mm 251 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2015)
Birim

CM
E G

roup

22.Şub.16 Altın 1212,78 14,40 1060,10 USD / tr. oz

22.Şub.16 Gümüş 15,19 9,87 13,83 USD / tr. oz

22.Şub.16 Platinyum 928,10 3,93 893,00 USD / tr. oz

22.Şub.16 Rodyum 660,00 -1,49 1195,00 USD / tr. oz

22.Şub.16 Palladyum 499,05 -9,89 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

19.Şub.16 Aluminyum 1552,00 2,92 1508,00 USD / ton

19.Şub.16 Bakır 4590,00 -2,36 4701,00 USD / ton

19.Şub.16 Çinko 1734,00 8,44 1599,00 USD / ton

19.Şub.16 Kalay 15950,00 9,47 14570,00 USD / ton

19.Şub.16 Kurşun 1733,00 -3,99 1805,00 USD / ton

19.Şub.16 Nikel 8340,00 -3,64 8655,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
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

18.Kas.15 İridyum 520,00 0,00 520,00 USD / tr. oz

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

18.Şub.16 Kobalt 9,98 -4,31 10,43 USD / lb.

18.Şub.16 Magnezyum 1,99 0,00 1,99 USD / ton

18.Şub.16 Manganez 1,48 -9,20 1,63 USD / ton

19.Şub.16 Molibden 12200,00 6,09 11500,00 USD / ton

LM
E

18.Şub.16 Rutenyum 42,00 0,00 42,00 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.

18.Kas.15 Tungsten 4,99 -98,57 350,00 USD / ton

15.Şub.16 Uranyum 34,00 -1,45 34,50 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)

Şub.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Şub.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Şub.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Şub.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

Şub.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 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

3.Ara.15 Lantanyum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD / kg

3.Ara.15 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -58,33 4,80 USD / kg

3.Ara.15 Seryum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD / kg

3.Ara.15 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -54,55 4,40 USD / kg

3.Ara.15 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 85,00 -51,43 175,00 USD / kg

3.Ara.15
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
52,00 -50,48 105,00 USD / kg

3.Ara.15 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 60,00 -31,03 87,00 USD / kg

3.Ara.15 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 42,00 -28,81 59,00 USD / kg

3.Ara.15 Samaryum Metal ≥ 99.9% 7,00 -65,00 20,00 USD / kg

3.Ara.15 Europyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 -77,94 680,00 USD / kg

3.Ara.15 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 55,00 -42,11 95,00 USD / kg

3.Ara.15 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 32,00 -17,95 39,00 USD / kg

3.Ara.15 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 550,00 -32,10 810,00 USD / kg

3.Ara.15 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 400,00 -33,33 600,00 USD / kg

3.Ara.15 Disporsiyum Metal ≥ 99% 350,00 -25,53 470,00 USD / kg

3.Ara.15 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 -32,35 340,00 USD / kg

3.Ara.15 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 95,00 -42,42 165,00 USD / kg

3.Ara.15 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 34,00 -55,84 77,00 USD / kg

3.Ara.15 İtriyum Metal ≥ 99.9% 35,00 -54,55 77,00 USD / kg

3.Ara.15 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 6,00 -60,00 15,00 USD / kg

3.Ara.15 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 -16,67 18000,00 USD / kg

3.Ara.15 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 4200,00 -41,67 7200,00 USD / kg

3.Ara.15 Mixed Metal ≥ 99% 6,00 -25,00 8,00 USD / kg

TÜRKİYE KROM CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim FerroA
lloyN

et

19.Şub.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 170-180 USD / kg

19.Şub.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 155-165 USD / kg

19.Şub.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 145-155 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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Toz, ısı, vibrasyon...
Zorlu koşullar için sadece başlangıç.

ABB MADEN MOTOR 195x275 mm © Copyright 2016 ABB. All rights reserved.

ABB Alçak gerilim exproof maden motorları ile güvenliğinizi en üst düzeye çıkarın, 
operasyonel verimlilik ve performansınızı arttırın.

Standart özellikler:
 ATEX Ex d I Mb koruma  IP66 koruma sınıfı  Bakım gerektirmeyen labirent keçe
 ISO 12944 e uygun C5M boya sınıfı  Paslanmaz çelik donanım  Isıtıcı
 Güçlendirilmiş fan kapağı  Çelik fan  RAL 2011 (turuncu) boya 

Daha fazla bilgi için: www.abb.com/motors&generators

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0850 333 1 222
E-mail: contact.center@tr.abb.com
E-mail: alev.deli@tr.abb.com
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eTkinlik Takvimi

23 - 26 Mart  Marble 2016, İzmir, marble.izfas.com.tr
30 - 31 Mart  Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel 
Gelişmeler Konferansı, Ankara, enerji2016.org
11 - 15 Nisan  69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara,
jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
28 - 30 Nisan  İSG Avrasya Fuarı, İstanbul, isgeurasia.com
28 - 30 Nisan  12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı, İstanbul, rewistanbul.co
4 - 6 Mayıs  Türkiye 20. Kömür Kongresi, Zonguldak, komur.maden.org.tr
16 - 18 Mayıs  7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, jeokimya.ankara.edu.tr
26 - 28 Mayıs  Cevher ve Kömür Hazırlama Teknolojilerinde Yenilikler 
Çalıştayı, Antalya, ymgv.org.tr
26 - 29 Mayıs  Antalya Mermer ve Doğal Taş Fuarı, Antalya,
turkeystonexpo.com
1 - 5 Haziran  Ankomak, 21. Uluslararası İş Makineleri Fuarı, İstanbul, 
ankomak.com
29 - 31 Ağustos  EUROCK2016, 2016 ISRM International Symposium, 
Nevşehir, eurock2016.org
1 - 4 Eylül  3.Tunnel Expo Turkey, İstanbul, tunnelexpoturkey.com

6 - 9 Mart  PDAC 2016, Toronto, Canada,pdac.ca/convention
8 - 11 Mart  Asya Madencilik Kongresi 2016, Singapur, Singapur, 
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 
Responsibility 2016), Stavanger, Norveç, spe.org/events/hse/2016
11 - 17 Nisan  Bauma 2016, Münih, Almanya, www.bauma.de
12 - 14 Nisan  PIMBIS 2016, Portekiz Uluslararası Madencilik İş 
Forumu ve Fuarı, Lizbon, Portekiz, pimbis.com
19 - 21 Nisan  7. Orta Asya Madencilik ve Arama Forumu (MINEX Cen-
tral Asia 2016), Astana, Kazakistan, minexforum.com 
25 - 29 Nisan  14. Dünya Madencilik Fuarı ve Kongresi, Latin Amerika 
(Expomin 2016), Santiago, Şili, expomin.cl
26 - 28 Nisan  Madencilik Dünyası Rusya (Mining World Russia), 
Moskova, Rusya, miningworld.ru
4 - 6 Mayıs  Akdeniz Katı Yakıtlar Konferansı (Mediterranean Soild 
Fuels), Roma, İtalya, www.argusmedia.com/Events/Argus-Events/Europe/
Argus-Mediterranean-Solid-Fuels/Home/ 
9 - 11 Mayıs  MassMin 2016 (VII. International Conference & Exhibition 
on Mass Mining) Sydney, Avustralya, massmin2016.com
18 - 20 Mayıs  5. Uluslararası Madencilikte Su Yönetimi Kongresi, 
Santiago, Şili, gecamin.com
23 - 25 Mayıs  Moğolistan Madencilik Fuarı (Expo Mongolia) 
Ulaanbaatar, Moğolistan, expomongolia.com
30 Mayıs- 2 Haziran  78. Eage Konferansı ve Fuarı (78th EAGE
Conference & Exhibition 2016), Viyana, Avusturya, eage.org
1 - 3 Haziran  12. Uluslararası Madencilik & Enerji Fuarı, Gana, 
liderfair.com
5 - 8 Haziran  19. Uluslararası Kıvamlandırılmış Artık Semineri 
(PASTE 2016), Santiago, Şili, gecamin.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

1 - 4 Eylül  2.Maden Fuarı Türkiye, İstanbul, demosfuar.com.tr
22 - 25 Eylül  5. Uluslararası SHF Safety&Health Fuarı, İstanbul, 
shffuari.com 
25 - 28 Eylül  SEG 2016 - Tethyan Tectonics and Metallogeny, İzmir, 
seg2016.org
25 - 28 Eylül  EURO GEO, 6. Avrupa Jeosentetikler Konferansı, İstanbul, 
eurogeo6.org 
5 - 7 Ekim  SWEMP 2016, 16. Uluslararası Enerji ve Maden Üretiminde 
Çevre Sorunları ve Atık Yönetimi Sempozyumu İstanbul 
swemp-cami2016.org
5 - 7 Ekim  CAMI 2016, 6. Uluslararası Maden Endüstrisinde Bilgisayar 
Uygulamaları Konferansı İstanbul, swemp-cami2016.org
19 - 21 Ekim  IMPS 2016, 15. International Mineral Processing Sympo-
sium, İstanbul, imps2016.com
3 - 4 Kasım  EIF, Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, 
enerjikongresi.com
24 - 27 Kasım  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, 
madenturkiyefuari.com
7 - 9 Aralık  3. Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr

6 - 8 Haziran  Madencilik Operasyonaları Optimizasyonu Konfer-
ansı (Optimizing Mine Operations Conference - OMOC EMEA), 
Helsinki, Finlandiya, emea.miningoptimization.com
7 - 10 Haziran  23. Uluslararası Madencilik Teknolojileri, 
Hazırlıkları, Materyal işlenmesi ve Güvenlik & Koruma İhtisas 
Fuarı, Novokuznetsk, Rusya, ugol-mining.com
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, min-eng.com/biohydromet16/ 
23 - 24 Haziran  Sürdürülebilir Madencilik ‘16 (Sustainable Minerals ‘16) 
Falmouth, Cornwall, İngiltere 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, 
electramining.co.za
24 - 27 Eylül  Çin Madencilik Fuarı (China Mining 2016), Tianjin, China, 
chinaminingtj.org 
5 - 7 Ekim  5. Latin Amerika Tuzdan Arındırma ve Su Dönüşümü 
Kongresi (DESAL 2016), Santiago, Şili, gecamin.com
26 - 28 Eylül  Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com
18 - 20 Ekim  Yığın Liçi Çözümleri 2016, (Heap Leach Solutions 2016), 
Lima, Peru, heapleachsolutions.com
18 - 21 Ekim  24. Dünya Madencilik Kongresi (World Mining 
Congress), Brezilya, wmc2016.org.br
26 - 28 Ekim  Procemin 2016 (12. Uluslararası Cevher İşleme Konferansı), 
Santiago, Şili, gecamin.com 
20 - 22 Kasım  Madencilik Operasyonları Kapanış Kongresi (Planning 
for Closure 2016),  Santiago, Şili, gecamin.com
12 - 15 Aralık  Bauma Conexpo India, Delhi, Hindistan, bcindia.com
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MT Mağaza, Mayeb Ltd. yayını olan Madencilik Türkiye, Mi-
ning Turkey ve Tünel Teknolojisi dergilerinin güncel ve geç-
miş sayılarının satışının yapıldığı, ayrıca anlaşmalı yayınevleri 
ve yazarlara ait yer bilimleri alanındaki kitapların da satışa su-
nulduğu sanal mağazadır. MT Mağaza’da bulunan yer bilimleri 
alanındaki kitapların satışı, dergilerin geniş takipçi kitlesinden 
dolayı daha kolay olmaktadır.

Aşağıda yer alan ve sitemizde satışa sunulan kitapları ve daha 
fazlasını, online alışveriş imkanı ile hızlıca edinebilirsiniz. 

www.mtmagaza.com

Satışta Olan Yayınlarımız

Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli Tarihi

Yazar:
Zeki Tez
Yayın Yılı:
2012
Türü: 
Bilim
Sayfa Sayısı:
304

Prof. Dr. Zeki Tez’in kültürel tarih çalışmalarının yeni meyvesi 
olan Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli Tarihi, bize 
dünyanın en zor uğraşlarının tarihsel seyrini sunuyor.

Kültürel Tarihi

Yazar:
Zeki Tez
Yayın Yılı:
2011
Türü: 
Bilim
Sayfa Sayısı:
280

Kültürel tarih üzerine yaptığı engin çalışmalar ve bitmez bir 
enerjiyle okuruna sunduğu yapıtlarıyla tanıdığımız Prof. Dr. 
Zeki Tez, bu kez de makinelerin dünyasında yaşayan bizleri alet 
ve makinenin tarihi konusunda aydınlatıyor.
Alet ve Makinelerin Kültürel Tarihi, okuru, kaldıraçla baş-
layıp modern çağın adeta ürkütücü makineleri arasında 
tarihsel bir serüvene sürüklerken, genel kültür açısından 
zenginleştirici ve eğitici bir çalışma olma niteliğini de koru-
yor. Bu kitap, bir yönüyle de ütopyaları, hayalleri ve bitmez 
uğraşısıyla insanı farklı bir yanıyla ele alarak tarihsel olarak 
incelememizi sağlıyor.

Demir Cevheri

Yazar:
Necati Yıldız
Yayın Yılı:
2010
Türü: 
Madencilik
Sayfa Sayısı:
248

“Demir Cevheri” kitabı; “Demir cevherlerinin üretilmesi, zen-
ginleştirilmesi, peletlenmesi, sinterlenmesi, sünger demir ve 
çelik üretimi ile ilgili temel bilgileri içermektedir.

Çimento Üretimi

Yazar:
Necati Yıldız
Yayın Yılı:
2012
Türü: 
Madencilik
Sayfa Sayısı:
358

Çimento üretimi; hammaddenin sahadan üretimiyle başlayıp 
kırma ve öğütmeyle devam eden, ön ısıtma, kalsinasyon, fırın 
ve soğutucuda ısıl işlemle süren, klinkerin öğütülmesiyle sona 
eren bir süreçtir. Kitap bu süreçteki temel bilgileri içeren, sek-
töre emek vermiş insanların ürettikleri bilgilerin bir harmanıdır.

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme

Yazar:
Necati Yıldız
Yayın Yılı:
2014
Türü: 
Madencilik
Sayfa Sayısı:
1504

“Cevher Hazırlama” kitabının yayınlandığı 2007 Mayısından bu 
yana aralıksız süren çalışmalarla kitabın bölümleri  yeni ve ek bil-
gilerle desteklendi, şekiller yeniden düzenlendi, kitaba “Pompa 
ve Vanalar” ile “Proses Kontrolü” başlığı altında iki yeni bölüm 
eklendi. Ekler bölümüne ise  yeni cevher hazırlama tesisleri  akım 
şemaları ilave edilerek  kitap içerik olarak zenginleştirildi. Renkli 
basılan ve  ilk baskıya göre oldukça kapsamlı olan 2. Baskı “Cev-
her Hazırlama ve Zenginleştirme” olarak isimlendirildi. 

MT Mağaza Okuyucularını 
Kaliteli Yayınlarla Buluşturuyor

mayeb’den
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Sayfa Firma
89,107 ABB

49 Ala Group

17 Anadolu FLYGT

111 Ant Group

37 Ardef

29 Atlas Copco

Ön Kapak,
5,9,56,57

Barkom

95 Besson

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

33 Borataş

27 Çukurdere Sondaj

Sayfa Firma
79 DBC

73 Denge Teknik

51 DMT

63 Ebro Armaturen

83 Endress Hauser

31 Ersencer Mühendislik

19 Esan

91 Esit

99 FKK

81 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

85 Hardox

Sayfa Firma
13 Kayen Sondaj

61 Kensan Makina

97 Ketmak

87 Labris

A. Kapak İçi Mapek

75 Messe München

45 Metso

43 Otkonsaş

67 Özfen Makina

21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

11 Sandvik

Sayfa Firma
23 Seterm Teknik

39 SGS

Ön Kapak İçi Shell

34,35 Sibelco

71 Siemens

1 Spektra Jeotek

65 Teknima

105 Tünelmak

109 Tüyap

7 Weir Minerals

55 Yünel

25,101 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

SWEMP 2016
16. ULUSLARARASI ENERJİ VE MİNERAL ÜRETİMİNDE
ÇEVRE HUSUSLARI VE ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 

CAMI 2016
6. ULUSLARARASI MİNERAL ENDÜSTRİSİNDE
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI KONFERANSI

ÖZET GÖNDERİMİ

Özet şablonu için: 
www.swemp-cami2016.org

  Resmi 
swemp2016@istanbul.edu.tr
cami2016@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için iletişim bilgisi: 
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü 
34320 Avcılar, İstanbul, TÜRKİYE

     Kişisel 
atac@istanbul.edu.tr

www.swemp-cami2016.org

Aktivite Tarihler

Konferans tarihleri 5-7 Ekim, 2016

Özet yollama

Kabullerin bildirilmesi 

Devam ediyor

Mart, 2016

Tam metinlerin gönderimi Nisan 30, 2016

Hakem yorumlarının 
yazarlara gönderimi Mayıs 30, 2016

Düzeltilmiş metinlerin 
gönderimi Haziran 30, 2016

Kayıt tarihi Temmuz 1-Eylül 1, 2016

Ekim 5-7, İstanbul, Türkiye 
Radisson Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul

Dr. Raj Singhal, Canada, E-mail: singhal@shaw.ca

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University

Prof. Güven Önal, Turkish Mining Development Foundation

Prof. Zhenqi Hu, China
Prof. Jan Johansson, Sweden
Prof. George N. Panagiotou, Greece
Prof. Richard Poulin, Canada
Dr. Petr Sklenicka, Czech Republic

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University
Prof. Şafak Gökhan Özkan, Istanbul University
Prof. Alaettin Kılıç, Istanbul University
Dr. İlgin Kurşun, Istanbul University
Dr. Orhan Özdemir, Istanbul University
Prof. Neşet Acarkan, Istanbul Technical University
Mr. Recep Akgündüz, ETIMINE
Mr. Mustafa Aktaş, Turkish Coal Enterprises (TKI)
Mr. Firuz Alizade, Polymetal Mining
Prof. Fatma Arslan, Istanbul Technical University
Mr. Yusuf Ziya Coşar, Mineral Research & Exploration General 
Directorate (MTA)
Prof. Mehmet Sabri Çelik, Istanbul Technical University
Prof. Adem Ersoy, Adana Science and Technology University
Mr. Burhan İnan, Turkish Hard Coal Enterprise  (TTK) 
Prof. Sair Kahraman, Hacettepe University
Dr. Nevzat Kavaklı, Republic of Turkey Ministry of Energy and 
Natural Resources
Mr. Yakup Kaygusuz, CINER
Prof. Ahmet Erdal Osmanlıoğlu, Istanbul University
Prof. Mustafa Öztürk, The Ministry of Environment and Urban 
Planning
Prof. Hüseyin Selçuk, Istanbul University
Mr. Ahmet Tezcan, ETIBAKIR
Mr. Murat Topaloğlu, General Directorate of Mining Affairs (MIGEM)
Dr. Ali Türkistanlı, ECZACIBASI
Dr. Ali Türkoğlu, ETIBAKIR
Dr. Nejat Utkucu, TUPRAG
Prof. Mahmut Yavuz, Eskişehir Osmangazi University
Dr. Mete Yeşil, META NICKEL
Prof. Ali Osman Yılmaz, Karadeniz Technical University
Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, The National Boron Research Institute 
(BOREN)

ULUSLARARASI BAŞKANI

BAŞKAN 

ONUR BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCILARI

ULUSAL ORGANİZE KOMİTE

Prof. Sukumar Bandopadhyay, 
U.S.A
Prof. Ataç Başçetin, Turkey
Dr. Z. Bzowski, Poland
Dr. Young Wook Cheong, South 
Korea
Dr. Valentina Dentoni, Italy
Prof. Carsten Drebenstedt, 
Germany
Prof. Josee Duchesne, Canada
Prof. Sevket Durucan, England
Dr. Kamran Esmaeili, Canada
Prof. Kostas Fytas, Canada
Dr. Lidia Gawlik, Poland
Dr. Behzad Ghodrati, Sweden
Prof. Ge Hao, China
Prof. Ferri Hassani, Canada
Prof. Mikael Hildén, Finland
Dr. Michael Hitch, Canada
Prof. Vladimir Kebo,Czech Republic
Prof. Anders Lagerkvist, Sweden
Dr. Ian S. Lowndes, England

ULUSLARARASI ORGANİZE KOMİTE

Prof. Per Nicolai Martens, Germany
Prof. Giorgio Massacci, Italy
Dr. Noune Melkoumian, Australia
Dr. Maria Menegaki, Greece
Prof. Hani Mitri, Canada
Dr. Gento Mogi, Japan
Prof. Toyoharu Nawa, Japan
Dr. Carmen Mihaela Neculita, Canada
Dr. Antonio Nieto, U.S.A.
Dr. Bernadette O’Regan, Ireland
Prof. Morteza Osanloo, Iran
Prof. Takashi Sasaoka, Japan
Dr. Sanjay Kumar Shukla, Australia
Prof. Gurdeep Singh, India
Ms. M. Singhal, Canada
Prof. A. B. Szwilski, U.S.A.
Prof. Mauricio L Torem, Brazil
Prof. Svetlana V. Yefremova, Kazakhstan
Prof. Tuncel M. Yegulalp, U.S.A.
Dr. Mohan Yellishetty, Australia
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Dr. Raj Singhal, Canada, E-mail: singhal@shaw.ca

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University

Prof. Halil Köse, Dokuz Eylul University

Prof. Zhenqi Hu, China
Prof. Sukumar Bandopadhaya, USA
Prof. Monika Hardygóra, Poland
Prof. Uday Kumar, Sweden
Prof. Cuthbert Musingwini, South Africa

Prof. Ataç Başçetin, Istanbul University
Dr. İlgin Kurşun, Istanbul University
Dr. Orhan Özdemir, Istanbul University
Mr. Recep Akgündüz, ETIMINE
Mr. Mustafa Aktaş, Turkish Coal Enterprises (TKI)
Mr. Firuz Alizade, Polymetal Mining
Mr. Yusuf Ziya Coşar, Mineral Research & Exploration 
General Directorate (MTA)
Prof. Şebnem Düzgün, METU
Prof. Birol Elevli, Samsun 19 Mayıs University
Prof. Kaan Eraslan, Dumlupinar University
Prof. Selamet Erçelebi, Istanbul Technical University
Prof. Adem Ersoy, Adana Science and Technology University
Prof. Lütfullah Gündüz, Izmir Katip Celebi University
Mr. Burhan İnan, Turkish Hard Coal Enterprise  (TTK) 
Dr. Bayram Kahraman, Dokuz Eylul University 
Dr. Nevzat Kavaklı, Republic of Turkey Ministry of Energy 
and Natural Resources
Mr. Yakup Kaygusuz, CINER
Prof. Ayhan Kesimal, Karadeniz Technical University
Mr. Soner Koldaş, Pacific Resources of Canada, Country 
Director, Turkey
Dr. Ali Sarıışık, Afyon Kocatepe University
Prof. Erhan Tercan, Hacettepe University
Mr. Ahmet Tezcan, ETIBAKIR 
Mr. Murat Topaloğlu, General Directorate of Mining Affairs 
(MIGEM)
Dr. Ali Türkistanlı, ECZACIBASI
Dr. Ali Türkoğlu, ETIBAKIR
Dr. Nejat Utkucu, TUPRAG
Dr. Erhan Yaşıtlı, Aksaray University
Prof. Mahmut Yavuz, Eskişehir Osmangazi University
Dr. Mete Yeşil, META NICKEL

ULUSLARARASI BAŞKANI
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ULUSAL ORGANİZE KOMİTE

Dr. Susana Arad, Romania
Dr. Marilena Cardu, Italy
Prof. Samuel Frimpong, USA
Ms. Yanhua Fu, China
Prof. Pivnyak Gennadiy, Ukraine
Prof. Robert Hall, USA
Prof. Ge Hao, China
Prof. Ferri Hassani, Canada
Prof. Celal Karpuz, Turkey
Prof. Vladimir Kebo, 
Czech Republic
Prof. Giorgio Massacci, Italy
Dr Noune.Melkoumian, 
Australia
Prof. Liu Mingju, China
Dr. Gento Mogi, Japan
Dr. Vera Muzgina, Kazakhstan
Dr. Morteza Osanloo, Iran

ULUSLARARASI ORGANİZE KOMİTE

Dr. Orhan Ozdemir, Turkey
Dr. Juri- Rivaldo Pastarus, Estonia
Prof. Khanindra Pathak, India
Prof. G.K. Pradhan, India
Prof. Hakan Schunnesson, Sweden
Prof. Hideki Shimada, Japan
Ms. M. Singhal, Canada
Mr. Walid Sabbagh, Lebanon
Prof. Erkan Topal, Australia
Dr. Nick Vayenas, Greece
Dr Marie Vrbova, Czech Republic
Dr. Eleonora Widzyk - Capehart, 
England
Prof. Svetlana V. Yeffremova, Ukraine
Dr. Mohan Yellishetty, Australia
Prof. Michael A. Zhuravkov, Belarus
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