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S‹Z‹N KADAR DAYANIKLI MOTOR YA∕I.

Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi ile gelitirilen yeni
Shell Rimula R4 L zorlu çal›ma koullar›nda motorunuzu
korur ve ya¤ de¤iim sürelerini uzatır. Böylelikle
hedeflerinize daha kolay ulamanıza yardımcı olur.
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2013 yılında tecrübeli bir ekip ile kurulan Kayen 
Sondaj, 3 yıl içerisinde sürekli gerçekleştirdiği saha 

uygulamaları ve kesintisiz müşteri desteği ile sondaj 
kimyasalları konusunda sektörliderliğine

doğru ilerliyor.
ABD menşeili petrol firması Halliburton’un 
sondaj kimyasalları bölümü Baroid IDP’nin 

Türkiye yetkili distribütörü olan Kayen, 
uluslararası sondaj sektöründeki tüm 

yenilikleri hiç vakit kaybetmeden 
Türkiye’deki müşteri ile 

paylaşmaya devam 
ediyor.

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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Madencilik sektörü, yaşanan sıkıntıların ışığında gelmiş geçmiş en zorlu dönemlerinden 
birisini yaşıyor. Bir tarafta ağır aksak da olsa irili ufaklı yatırımlar devam ettirilmeye çalışılı-
yor. Diğer tarafta ise izin sorunları, mevzuatsal karışıklıklar, ülke genelindeki terör tehdidi, 
siyasal ve ekonomik çalkantı ve benzeri sıkıntılar yatırımcıyı bezdirerek, sektörümüze yatı-
rım konusunda iki kez düşünmeye itiyor. Yaşanan güncel sıkıntıları toparlamak gerekirse;

Yatırımcıların sektörümüzün önündeki en büyük problem olarak gördüğü Başbakanlık 
Genelgesi’nin yürütmesi, geçtiğimiz aylarda ‘maden ruhsatları’ açısından durdurulmuştu. 
Edinilen bilgilere göre Genelge’nin yürütmesinin durdurulması noktasında henüz netleş-
meyen bazı konulardan dolayı ruhsatlar tarafında kafa karışıklıkları yaşanıyor. 

Henüz Maden Kanunu Uygulama yönetmeliklerinin çıkmamış olması da Kanun tarafında 
belirsizliklerin sürmesine neden olmaya devam ediyor. Yönetmelikler beklenirken diğer 
taraftan Kömür Kanunu çıkarılması, Torba Kanun ile Maden Kanunu’nda değişiklikler ya-
pılması gündemde. Bu durum da belirsizliklerin daha da artmasına yol açmaktadır.

Orman bedelleri madenciliği uygulanamaz hale getirmiştir. Daha önce de örneklerle altını çiz-
diğim bu duruma diğer bir örnek 80. sayfamızda yer alan değerlendirme yazısında verilmiştir. 
Özetlersek, örnek alınan 480 hektarlık maden sahasında 14 yıl boyunca arazi izin bedeli olarak 
450 milyon lira ödenmesi gerekmektedir. Önemli kapasitedeki bir metal madeninin yatırım 
bedeline denk olan bu tutar ile ilgili sahada madencilik yapılabilmesi mümkün olamayacaktır. 

Ülkenin terör gündemi de madencilik sektörü dahil tüm sektörleri olumsuz etkilemiştir. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin maden ve enerji hammaddeleri üzerine gerçekleştiri-
len bir konferansta dinlediğim bazı yatırımcılar, sektörel sorunların üzerine terör gündemi-
nin de oturması ile birlikte, sorunların çözülmemesi halinde değil doğuda, batı bölgelerde 
bile yatırım yapmaktan vazgeçip yatırımlarını yurtdışına kaydırabileceklerini belirtiyorlar. 

Diğer taraftan gerek tarafımıza doğrudan ulaşan gerekse çevremizden edindiğimiz bilgilere 
göre bazı yabancı yatırımcılar ise ülkemizde madencilik alanında yatırım yapmak üzere bek-
lemedeler. Bu yatırımcılar, ülkemiz yatırım ortamı hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar. 

Burada ortaya şu çıkıyor: Yatırımcının önündeki engeller kaldırılır, gerekli destekler de ve-
rilirse yerli olsun yabancı olsun yatırımcılar kesenin ağzını açabilecek. Maden sektörü öze-
linde konuşursak, içinde bulunduğumuz zorluklar değerlendirildiğinde, yatırımcı teşvik-
ten bile vazgeçmiş durumda. Yaşanan duruma; ‘Engeller kaldırılsın yeter!’ diye bakıyorlar.

Önemli bir diğer gelişme ise Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliğinin lağvedilmesi 
konusudur. Bilindiği gibi Konsey, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, sektörümüzün en 
üst temsil merciiydi. Bu oluşumun bugüne kadar sektörümüze çeşitli katkıları olmuştur. 
Ancak son dönemde yaşanan bazı gelişmelerin ışığında, bazı Konsey üyelerinin yargıya 
gitmesi sonrasında Konsey’in lağvedilmesine karar verildi. Ardından da Konsey üyesi olup 
sektörü temsil eden STK’lar maalesef birkaç gruba bölündü. Son durumda yeni bir üst 
temsil mercii kurulması için tüm grupların çabaları mevcut. 

Ancak sektör içinde yaşanan bu ayrılıklar ve çekişmelerin, sektörümüzün tek ses olması ge-
rektiği şu dönemde meydana gelmesi en kötüsü oldu. Eğer sektörümüz tek bir ses, tek bir 
güç olamaz, her grup kendi başına hareket edip bir şeyler yapmaya çabalarsa, sorunlarımı-
zın çözümü noktasında yetersiz kalıp belki de dikkate alınmadığımız bir noktaya gelinebilir. 
En kısa zamanda sektör temsilcilerinin yeniden birlik olmasını diliyorum. 

Sektör En Zorlu Dönemlerinden 
Birisini Yaşıyor
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REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI

Karot oryantasyonunuz 
güvenilir, kanıtlanabilir ve kontrol edilebilir mi?

Dünya çapında her türlü uygulama için dijital ya da mekanik karot oryantasyonu 
sağlayıcınız. Dikey ya da açılı kuyular,bağlantılı ya da bağlantısız karot 
oryantasyonları, her türlü formasyon

Güvenilir, Kanıtlanabilir ve Kontrol Edilebilir 
Karot Oryantasyonu
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Türkiye’den haberler

Şubat 2016

Çimento Sektörü 2016 Yılında
Sınırlı Büyüme Bekliyor
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) 58. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda yeniden Başkan seçilen M. Şefik Tüzün çimento 
sektörü adına değerlendirmelerde bulundu.
İnşaat sektörünün önemli hammaddelerinden birisi olan, ma-
dencilik ve imalat sanayilerine de katkı veren çimento sektörü; 
2015 yılındaki seçim ortamı ve yarattığı belirsizliklerden olum-
suz etkilendi. Başkan Tüzün konuyla ilgili olarak yaptığı açıkla-
mada şu ifadeleri kullandı: 
“2015 Kasım ayına kadar devam eden bu süreçte en olumlu geliş-
me petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. Bütün belirsizliklere rağmen 
Türkiye’nin 2015 yılını yüzde 3,5 civarında bir büyüme ile kapat-
masını önemsemek gerekir. Çimento sektörü olarak, 2015 yılının ilk 
11 ayında 59,5 milyon ton çimento üretilmiş, üretilen çimentonun 
yaklaşık yüzde 10,2’si ihraç edilmiştir.
Mart ayında kesinleşecek rakamlara göre, sektörün 2015 yılı-
nı iç satışlarda yüzde 1 büyüme ve 65 milyon ton ile kapataca-
ğını öngörüyoruz. 2015 yılsonu rakamları olarak Türkiye’nin 
çimento ihracatı 7,8 milyon ton, çimento ve klinker toplam 
ihracatı ise 10,7 milyon ton civarında gerçekleşecektir diye 
öngörüyoruz.”
Sanayi sektöründe çimento fabrikalarının Türkiye’nin ikinci bü-
yük enerji tüketicisi olduğunu vurgulayan Tüzün; “Gerek sürdü-
rülebilirlik gerekse ulusal enerji tüketiminin azaltılması ve ulusal 
çevre politikaları yönünden, sektörümüz 2015 yılında da enerji 
verimliliği ilkesini ön planda tutmuştur. Bu anlayışımız 2016 yı-
lında da aynı şekilde devam edecektir.” dedi.
2016 yılı için beklentilerini de dile getiren Şefik Tüzün: 
“Halihazırda devam eden mega projelere ilave olarak yeni başla-
yacak konut ve altyapı projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, yaban-
cı yatırımcıların devam eden ilgisi ile birlikte 2016 yılı çimento ve 
inşaat sektörü için de 2015’e göre daha hareketli ve sınırlı da olsa 

büyüyen bir yıl olacaktır. Bu veriler ışığında sektörün, ülkenin eko-
nomik büyüme tahminine paralel olarak yüzde 3 civarında büyü-
yeceğini, iç pazarda yaklaşık 67 milyon ton çimento satışı gerçek-
leşeceğini, toplam 11 milyon ton civarında çimento ve klinkerin ise 
ihraç edileceğini öngörüyoruz.
Global anlamda jeopolitik risklerin artması, FED faiz artışı uy-
gulama temposu, Çin’in büyümesindeki yavaşlama, Avrupa’da 
ECB kararları, komşu bölgelerde devam eden karmaşa ve savaş 
gerçeği, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilim ve petrol 
fiyatlarındaki gelişmeler, 2016 yılının performansında belirleyi-
ci rol oynayacak. Dünya çimento talebinde 2020’ye kadar yıllık 
ortalama yüzde 2,4 oranında düşüş beklenmektedir. Talepteki 
bu düşüşün sebebi sadece Çin’deki talebin azalması değil aynı 
zamanda dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki makroekonomik 
ve jeopolitik faktörlerdir. Gelecek yıllarda ihracatımızda Afrika 
ve Amerika pazarının payının artacağını buna karşın Avrupa pa-
zarının payının düşeceğini tahmin ediyoruz. İhracat potansiyeli 
olan pazarlara yakınlık, hammadde yeterliliği, yüksek ürün ka-
litesi, nitelikli işgücü ve modern teknolojilerin yeterli ve etkin bir 
şekilde kullanılması gibi güçlü yönlerimiz bize ihracat yarışında 
avantaj sağlamaya devam edecek.” dedi.
Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır kullanımda olan beton yolların 
Türkiye çimento sektörü için önemli ve gelişim alanlarından biri 
olduğunu vurgulayan Başkan Tüzün:
“Yıllardır belediyeler, il özel idarelerinin ferdi uygulamaları ve Türki-
ye Çimento Müstahsilleri Birliğinin örnek uygulamaları ile bugüne 
kadar gelen beton yollar, yapım maliyeti diğer alternatifleri ile kı-
yaslandığında aynı seviyede olan ancak çok daha uzun süre ile ik-
lim ve çevre koşullarına dayanıklı, bakım maliyetleri çok düşük bir 
uygulamadır ve yakın zamanda Türkiye genelinde yaygın şekilde 
yerini alacaktır, almalıdır diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Ülkemize yeni bir altın madeni kazandırarak ekonomimize katkı 
sağlayan Stratex International, 31 Aralık 2015 itibariyle durum de-
ğerlendirmesi yayınladı. Yapılan değerlendirmede şunlar yer aldı:
Stratex’in yüzde 45 hissesine sahip olduğu Altıntepe Madeni’n-
de ilk altın 5 Kasım 2015’te döküldü.  31 Aralık 2015’e kadar 608 
ons altın üretilen madende Mart 2016 sonu itibariyle tam ticari 
üretime geçilmesi bekleniyor.
Muratdere Bakır-Molibden Projesi’nin fizibilite çalışması Mart 
2015’te tamamladı. Fizibiliteyi tamamlayan Stratex’in projedeki 
ortağı Lodos, anlaşma şartlarını yerine getirdiğinde Muratdere 
Projesi’nin yüzde 70’ine sahip olacak.
2012 yılında Centerra Gold’a devredilen Öksüt Projesi’nde saklı 
tutulan yüzde 1’lik net izabe geliri hakkı da 2015 içerisinde 4,5 
milyon dolar bedelle Centerra’ya devredildi. 

Stratex yöneticilerinden Christopher Hall; “İleriye dönük olarak 
endüstrinin görünümü henüz pek parlak değil. Buna rağmen Stra-
tex emsallerinden daha iyi bir pozisyonda görünüyor. Hem Türki-
ye’de hem Senegal’de giderlerimizi azaltmaya çalışmaya devam 
edeceğiz. Diğer taraftan Altıntepe’deki üretim nakit akışımıza 
olumlu yansıyacak. Nakit akışımızı çeşitlendirmek için arayışımız 
da sürecek.“ şeklinde açıklamada bulundu. 

Mart 2016

Stratex 2015 Sonu İtibariyle
Durum Güncellemesi Yayınladı
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Weir ve Trio, Mükemmel Uyum.
Weir ve Trio birleşimi ile ortaya çıkan ürün portföyü madencilik 
uygulamaları için en uygun çözümleri ortaya koymaktadır. Lider   
kırma-eleme ekipman üreticisi olan Trio, Weir’in uzmanlık alanı olan 
nitelikli materyal teknolojisini de arkasına alarak çok daha uzun ömürlü ve 
efektif ekipmanlar üretip tüketim ve yatırım maliyetlerinizi düşürmektedir. 
Tüm bu avantajlara sahip ekipmanlar Weir Minerals’in global servis ağı ile 
birleştiğinde ise nerede ve ne zaman olursa olsun karşılaşılan zorlukların 
üstesinden gelir.

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz : 
weirandtrio.com
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Personel Takip Sistemi ve Sığınma Odası
Düzenlemesi 2017’de Yürürlüğe Girecek 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde 
değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeler 24 Mart 2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzen-
lemeler içerisinde yer alan Personel Takip Sistemi ve Sığınma 
Odası hakkındaki uygulamaların 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlü-
ğe girmesine dair Geçici Madde ise dikkat çekti. İlgili erteleme 
çeşitli çevrelerde eleştirilere neden oldu.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in tam metni aşağıda 
yer almaktadır.
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETME-
LİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönet-
meliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) 
numaralı alt bendinde yer alan “yılda en az bir defa” ibaresi “en 
geç 6 ayda bir” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendinde yer alan “veya dolum” ibareleri ile (ç) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) İşveren, (a) bendinde belirtilen istasyonlarda bulunacak 
donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan 
yararlanması beklenen çalışan sayısının en az fazlası olacak şe-
kilde belirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklen-
miştir.
“Personel takip sistemi ve hayat hattı geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ek-1’in 1.1.6 ncı bendinde düzenlenen 
personel takip ve izleme sistemi ile Ek-3’ün 18 inci bendinde 
düzenlenen hayat hattı, 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 6.1 inci bendinde yer 
alan “ateşleyicilerin” ibaresi “ateşleyici malzemelerin” olarak ve 
aynı bentte yer alan “bu konuda yetkili ve ehil kişiler” ibaresi 
“ateşleyiciler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 6.2 nci bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“6.2. İşletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve 
kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri ateşleyicilerden başkası-
nın almasına ve ateşlemesine izin verilmez.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 3.8 inci bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
“3.8. Başyukarılarda insan ve malzeme ile cevher ve pasa yolları 
birbirinden ayrılır ve aynada ilerleme yapılırken kapak uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 18.2 nci bendinin so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sığınma odası bulunan yeraltı maden işyerlerinde sürekli ha-
yat hattı, acil durum planına uygun şekilde çalışanların sığınma 
odası veya yeryüzüne en kısa ve hızlı sürede ulaşmasını sağla-
yacak şekilde yerleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 18.4 üncü bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“18.4. Hayat hattı sehim yapmayacak şekilde çalışanların kaçış 
hızını engellemeyecek ve rahatlıkla elle takip edebilecekleri 
yüksekliği sağlayacak uygun aralıklarda bağlantılarla tavana ya 
da yan duvara monte edilir. Kullanılan ekipmanlar ve galeri ke-
sitinin daralması gibi zorunlu hallerde hattın kesilmemesi için 
geçici ve lokal bölgelerde yükseklikte değişiklik yapılabilir. Bu 
zorunlu haller, sağlık ve güvenlik dokümanında gerekçeleri ile 
belirtilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 18.6 ncı bendinde 
belirtilen Şekil-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 18.9 uncu bendinde 
yer alan “veya dolum” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Ek-3’e 
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“18.10. Sığınma odası bulunan yeraltı maden işyerlerinde 
hayat hattının sığınma odalarının veya yeryüzüne çıkışın bu-
lunduğu güzergâhta yer alması esastır. Sığınma odalarının 
bulunduğu yerler 50 mm x 200 mm ölçülerinde ve en az 2,5 
metre boyunca devam eden yanmaz ve dayanıklı spiral bukle 
ile gösterilir.
19. Kömür ve türevleri hariç olmak üzere yeraltı maden işyerle-
rinde, acil durumlarda kullanılmak amacıyla sığınma odaları ku-
rulur. Sığınma odalarının teknik özelliklerine dair usul ve esaslar 
Bakanlıkça altı ay içerisinde çıkarılacak tebliğle belirlenir. Ancak 
henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş 
yer altı maden işyerleri, sığınma odalarını üretim aşamasına 
geçtiklerinde kurar.”
MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı yürütür. 

Şekil-2: Hayat hattının sembolik görünümü”
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Çok Fonksiyonlu DHM Matkaplar

Zemin türüne göre geniş yelpazede 
matris seçenekleri mevcuttur. 

30 yılı aşkın süredir güçlenen elmas teknolojisiyle, 
Fordia yüksek kaliteli, çok fonksiyonlu DHM (Downhole 
Motor-Kuyu Dibi Motor) matkapları geliştirdi.

Sondaj deliğini yönlendirmek ya da saptırmak için 
kuyudibi sondaj motorlarıyla kullanıldığı zaman ideal 
bir üründür.

Elmasın emprenye edilmesi metoduyla, bu matkap aynı 
zamanda sert zeminde çok daha iyi penetrasyon 
sağlayarak yıkıcı sondaj için de mükemmel bir seçim 
oluşturur. 
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Türkiye madencilik sektörünün mevcut tek maden makinaları 
fabrikası olan Maden Makinaları Fabrikası, aynı zamanda Türki-
ye Taşkömürü Kurumunun (TTK) da can damarı. Geçmiş yıllarda 
Ortadoğu’nun en büyük maden makinaları fabrikası olmakla 
övünülen kuruluş, uzun zamandır yanlış politikalar nedeniyle 
gözden çıkarılmış, adeta kendiliğinden kapanma noktasına geti-
rilmişti. Son dönemde eskiden olduğu gibi yine madencilik sek-
törünün gözbebeği olmaya başlayan kuruluş, özellikle son birkaç 
yıldır fabrikalarda kullanılan makinaların bilgisayarlı otomasyon 
sistemine geçirilmesi ile hem üretim kalitesini, hem de üretim ka-
pasitesini artırmaya başladı. Makineleşmedeki modernleşmenin 
yanı sıra genç personelin istihdam edilmesi de fabrikaya, gelece-
ğe yönelik üretim heyecanı ve şevki getirmiş durumda.
Bunun en güzel örneğini de 16 atölyenin bulunduğu fabrika-
nın, Soğuk Demir ve Kaynakhane Atölyesi çalışanlarının geç-
tiğimiz günlerde TTK Amasra Müessese Müdürlüğü için imal 
ettikleri 4 vagonluk Kuyu Asansörü Kafesi oluşturuyor. Kuruluş 

çalışanlarının imal ettiği bu asansör ile aynı anda yer altından 4 
kömür vagonu ile dışarıya kömür sevkiyatı yapılabilecek. Üreti-
len asansör kafesi önümüzdeki günlerde, Kurumda mekanize 
üretime geçmiş ilk müessese olan Amasra Müessese Müdürlü-
ğü 1 Nolu ocak içi kuyusuna monte edilecek. Yapılan bu üretim 
ile TTK’ya önemli bir katkı sağlanmış olunacak.
Yaklaşık 210 kişinin çalıştığı Maden Makinaları Fabrikasında 
yürütülen teknoloji yenilemesi kapsamında daha önce hizme-
te giren CNC, hidrolik pres, trans palet, elektrikli döküm arkı, 
indüksiyon tezgahı gibi yeniliklerin yanı sıra son olarak fab-
rikanın kaynak atölyesine alınan bilgisayar programlı kaynak 
robotu da geçtiğimiz günlerde üretime başladı. Bilgisayar do-
nanımlı makine ile kaynak ve puntolama işleri daha seri olacak. 
Fabrika aynı zamanda, TTK’da halen devam eden yer altı kö-
mür üretiminde mekanize üretime geçme çalışmaları sonuç-
landığında buralarda da kullanılacak malzemenin de üretimini 
yapabilecek. 

Mart 2016

Maden Makinaları Fabrikası
Üretim Kapasitesini Arttırmaya Başladı 

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)’ye ait Afşin-Elbistan Kömür Havzası-
nın (E) sektörünün yatırıma açılması amacıyla Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile “Afşin-Elbistan Kö-
mür Havzası (E) Sahası Hidrojeolojik ve Jeoteknik Değerlendir-
me, Susuzlaştırma Planı ve Optimum Şev Tasarımı Yapılmasına 
Dair Danışmanlık Protokolü” imzalandı. Türkiye linyit rezervinin 
% 33’üne karşılık gelen, 4,8 milyar ton linyit rezervine sahip ve 

Kışlaköy (A), Çöllolar (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere 5 sektöre ay-
rılan Afşin-Elbistan Kömür Havzasının (E) sektöründe bulunan 
1,217 milyar ton kömür, 35 yıl boyunca 3000 MW kurulu güçte-
ki bir termik santrali besleyebilecek potansiyele sahip.
(E) sektörünün yatırıma açılması amacıyla eksik etütlerin ta-
mamlanarak kavramsal maden işletme planı hazırlanması için 
MTA ve üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde imzalanan bu 
Protokol kapsamında, güvenli ve sürdürülebilir madencilik fa-
aliyetlerinin yürütülebilmesi için hidrojeolojik parametrelerin 
bilimsel temelde yeniden belirlenmesi amacıyla EÜAŞ’a ait 
pompa testlerinin gerçekleştirilmesi ve akifer parametrelerinin 
belirlenmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi Danışmanlık Ekibi ile Maden Sa-
haları Daire Başkanlığı ve AEL İşletme Müdürlüğü personeli ile (E) 
sektörünün hidrojeolojik modelinin kurulması ve akifer paramet-
relerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek pompa testleri 
için karotlu sondajlardan elde edilen karot örnekleri ve kuyu logla-
rı esas alınarak kuyu dizaynları ve teçhiz planları hazırlandı. 

Mart 2016Afşin Elbistan İçin İmzalar Atıldı

Türkiye’nin enerji yatırımları şirketler için de fırsatları berabe-
rinde getiriyor. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının son 
dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarının önemine değinen 
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Akarçeşme, bu 
yöndeki çabaların sektöre doping etkisi oluşturacağını söyledi. 
Akarçeşme, kömürü doğal çevreye zarar vermeden enerjiye dö-
nüştürme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Türkiye’de yerli kömür sektörün canlanması için çalışmala-
ra hız verilmesiyle enerjide çeşitlilik sağlanarak bağımlılığın 
azaltılacağını ve enerjideki faturanın azalacağını kaydeden 
Akarçeşme, “Bakan Berat Albayrak’ın linyit ve taş kömürü 
kaynaklarının büyük bir bölümünün 2023 yılına kadar elekt-
rik üretimi için değerlendireceğini açıklaması sektöre umut 
oldu” dedi. 

Mart 2016

Hükümetin Kömür Desteği Yerli 
Üreticiye Umut Oldu
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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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Ariana Resources, Kızılçukur Projesi’nde gerçekleştirilen son 
sondaj programının ardından JORC uyumlu kaynağını yüzde 
100 oranında arttırdığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan 
açıklamada çıkarsanmış (inferred) ve gösterilmiş (indicated)
kaynak toplamının 2,11 g/t altın ve 73,4 g/t gümüş içerikli 
308.000 tona ulaştığı bildirildi. Bu kaynak, 33.000 ons altın eş-
değeri olarak hesaplanıyor. 
Tespit edilen kaynak, 40 ila 90 metre derinlikli, üç sığ alanda tanım-
landı. Tespit edilen kaynağın, 18 ay boyunca Kızıltepe maden ope-
rasyonunu besleyebilecek, uydu ocak olma potansiyeli bulunuyor. 
Jeolojik yapısından dolayı kaynağın büyüme imkanı da mevcut.
Ariana’nın Kızılçukur Projesi, Proccea İnşaat ile birlikte yürü-
tülen Red Rabbit Projesi’ndeki ortaklığın dışında bir proje ve 
yüzde 100 hak sahipliği Ariana’ya ait. 

Şubat 2016

Ariana, Kızılçukur’daki Kaynağında 
%100 Artış Sağladı

Uzman personeli ve üretim alanı ile Ortadoğu ve Balkanlar’ın 
en güçlü sanayi kuruluşlarından birisi olan TÜDEMSAŞ (Türkiye 
Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ, Talns tipi yeni bir cevher taşı-
ma vagonu geliştirdi. Türkiye demiryollarına kazandırdığı yeni 
ve modern yük vagonları ile son yılların parlayan yıldızı haline 
gelen TÜDEMSAŞ, yeni cevher vagonunun testlerini büyük bir 
titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor.

TSI standartlarına uygun olarak geliştirilen ve tüm testleri ta-
mamlandıktan sonra seri üretimine başlanacak olan yeni nesil 
kapalı cevher taşıma vagonu Talns’ın statik fren testinin ardın-
dan, yol testi de geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlandı. 
Sivas-Ulaş İstasyonları arasında yapılan testte yeni nesil kapalı 
cevher taşıma vagonu Talns ile 120 km hıza kadar ulaşıldı. TÜ-
DEMSAŞ mühendisleri, TCDD’den uzman bir ekip ve yüklenici 
firma yetkilileri tarafından yapılan yol testinde vagonun hızlan-
ma ve fren mesafesi sonuçları incelendi.
Sivas’taki testlerinden olumlu sonuç alınan Talns vagonu, 
TSI kapsamında yapılacak diğer testleri için Eskişehir’e sevk 
edildi. Eskişehir’de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 
yapılacak diğer testlerin başarı ile sonuçlanmasından son-
ra Talns vagonun seri üretimine geçilecek ve bu vagondan 
TCDD Genel Müdürlüğüne 2016-2017 yılları içerisinde 300 
adet üretilecek. 

Mart 2016

TÜDEMSAŞ, Yeni Bir Cevher Taşıma
Vagonu Geliştirdi 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Amasya Belediyesi, Merzifon Bele-
diyesi, Amasya Şeker Fabrikasının hissedarı olduğu ve yaklaşık 
300 kişinin çalıştığı Merzifon Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nde 
üretim durduruldu. 2013 yılında rödevans karşılığında üretim 
ve termik santral kurulması amacıyla ihale yoluyla devredildiği 
Gürmin Enerji ve Madencilik tarafından durdurulan üretime ge-
rekçe olarak karlılık olmaması gösterildi. 
Madenin kapatılmaması ve 300 işçinin işsiz kalmaması için 
sonuna kadar işçilerle birlikte mücadele edeceklerini belirten 
Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven 

işletmenin madendeki eksiklikleri tamamlamayarak kapatma 
kararı alındığını iddia etti. Güven “Bu ocak açılacak, burada ça-
lışacağız. Soma’ya da gitmeyeceğiz. Ya bu ocak açılacak ya da 
onlar burasını bırakıp gidecekler. Madenin kapatılmasına kesin-
likle karşıyız.” dedi.
Alınan kararın ardından madendeki işçileri Soma’daki işletme-
sinde istihdam etmek isteyen şirkete karşı koyan maden işçi-
leri, Merzifon Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nde üretime devam 
edilmesi için eylem yapmaya başladı. İşçilere bazı siyasi parti 
temsilcileri ve yerel yöneticiler de destek veriyor. 

Mart 2016

Gürmin Madencilik, Merzifon Yeni Çeltek 
İşletmesini Kapatma Kararı Aldı
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Enerji Yatırımları İçin Takip ve Koordinasyon 
Kurulu Oluşturulmasına Karar Verildi
Ülkemizde enerjide yaşanan talep artışına yönelik arz miktarını 
arttırmak amacıyla yeni planlamalar yapılmaya devam ediyor. 
Bu amaçla; hayata geçirilen veya geçirilmesi planlanan proje-
lerde yaşanan gecikmelerin önüne geçmek ve kurumlar arası 
koordinasyonu sağlamak adına, Başbakanlık tarafından çıkarı-
lan 2016/6 sayılı Genelge ile ‘Enerji Yatırımları Takip ve Koordi-
nasyon Kurulu’ oluşturulmasına karar verildi.
Genelgede şu ifadelere yer verildi: 
“Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm 
programları arasında yer alan ‘Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji 
Üretimi Programı’nın eylem planında, başta yenilenebilir ve 
yerli kömür olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızın ekonomiye 
kazandırılmasını teminen atılması gereken adımlar belirlen-
miştir. 
Bu çerçevede; kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya 
yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibini, denetimini ve 
koordinasyonunu sağlamak; özel sektöre açılacak linyit saha-
ları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara yapıla-
cak üretim tesisleri dâhil bütün elektrik üretim ve iletim tesis-

lerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere; ‘Enerji Yatırımları 
Takip ve Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştur.
Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarının baş-
kanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ha-
zine Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Karayol-
ları Genel Müdürlüğü, Türkiye Tanıtım Destek ve Yatırım Ajan-
sı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim 
AŞ Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nden en 
az Genel Müdür veya Başkan Yardımcısı seviyesindeki temsil-
cilerden oluşur.
Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma 
veya çalışma grupları oluşturulabilecektir. Kurul toplantılarına 
konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir.” 

Nisan 2016

Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve
Bölgesel Gelişmeler Konferansı
Maden ve enerji potansiyelinin ve işletiminin ortaya konularak, 
gerek ülke, gerekse bölgenin gelişimine en yüksek yararı sağ-
layacak şekilde söz konusu kaynakların kullanım olanaklarının 
saptanması amacıyla Güneydoğum ve Petrol Jeologları Der-
nekleri’nin organizasyonuyla düzenlenen “Doğu-Güneydoğu 
Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler” başlıklı kon-
ferans 30-31 Mart 2016 tarihleri arasında MTA Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirildi. 
Düzenleme Kurulu Başkanı Ülker Aydın’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan konferansın ikinci konuşmacısı BOTAŞ Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Konuk oldu. Konuk, ülke-
mizde kullanımda olan petrol ve doğalgaz boru hatlarının yanı 
sıra yapımı devam eden ya da proje aşamasında olan boru hat-
larıyla ilgili bilgiler verdi. 
Konuk’un ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Besim Şişman kürsüdeki yerini aldı. Şiş-
man, TPAO’nun çalışmaları ve hedefleri konusunda şu bilgileri 
verdi: “TPAO olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’n-
de bugüne kadar yaptıklarımızın yanında bundan sonda yapa-
cağımız çalışmalarda büyük önem arz ediyor. Bu düşünceyle 
bölgedeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Tüm dünyada olduğu gibi bizlerde petrol fiyatlarının düşük-
lüğünden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sebeple yatırımlarda 
kısıtlamaya gittik ve gidiyoruz.  Ancak bu sıkıntılı süreci de 
avantaja çevirmenin yollarını arıyoruz. Düşük fiyatlar nedeniyle 

yurtdışında elden çıkarılmaya çalışılan sahaları kapatmak için 
çalışmalar yürütüyoruz.”
TPAO Genel Müdürü Şişman’ın ardından açılış konuşmasını 
yapmak üzere ev sahibi konumunda yer alan Maden Tetkik ve 
Arama  (MTA) Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar söz aldı. Coşar, 
MTA’nın kuruluş hikâyesiyle başladığı konuşmasına, MTA’nın 
geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaptığı 
çalışmalardan bahsederek devam etti. MTA’nın gelecek planla-
rından da bahseden Coşar, inşa ettirdikleri gemiyle denizlerde 
maden arama çalışmaları yapmayı planladıklarını, kurum olarak 
satın alacakları helikopter ile de gravite-manyetik çalışmalar ya-
pacaklarını belirtti.
Coşar’ın ardından ise son konuşmacı T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun oldu. Ala-
boyun, Güneydoğu bölgemizin enerji potansiyeli açısından 
hayati önem taşıdığını belirtirken bugün hidroelektrik potansi-
yelimizin yüzde 70’ini, ürettiğimiz petrolün de yüzde 95’ini Gü-
neydoğu Anadolu’dan elde ettiğimizi söyledi ve Konferansın 
önemine vurgu yaptı. Ayrıca kömürle ve madencilikle ilgili cid-
di çalışmalar yürütüldüğüne de değinen Alaboyun, Bakanlığın 
“Kömür Kanunu” üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.
İki gün süren ve konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı 
Konferansa katılım yüksek olurken, konunun ve bölgenin has-
sasiyetlerinin ön plana çıkarıldığı toplantıda bölgede bugün 
kadar yapılan çalışmalar anlatılarak gelecek planları ve bölge-
nin potansiyeli üzerine çeşitli sunumlar yapıldı. 
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Bakan Yardımcısı Alaboyun: Kömür Kanunu 
Üzerinde Çalışmalarımız Devam Ediyor
Bölgenin maden ve enerji potansiyelinin ve kaynakları ortaya 
konularak, gerek ülke, gerekse bölgenin gelişimine en yüksek 
yararı sağlayacak şekilde bu kaynakların kullanım olanaklarının 
saptanmasının amaçlandığı Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji 
Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler Konferansı MTA Genel Müdür-
lüğünde devam ediyor. Konferansın açılışına katılan T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun, Güneydoğu 
bölgemizin enerji potansiyeli açısından hayati önem taşıdığını, 
bugün hidroelektrik potansiyelimizin yüzde 70’ini, ürettiğimiz 
petrolün de yüzde 95’ini Güneydoğu Anadolu’dan elde ettiğimi-
zi belirterek Konferansın önemine vurgu yaptı.
Madencilik Türkiye dergisinin yakından takip ettiği etkinlikte 
kömür alanındaki son gelişmeler hakkında bilgiler paylaşan Ala-
boyun, yenilenebilir enerjinin her şeyin çözümü olmadığı vurgu-
layıp çevreci kuruluşların alternatif enerji kaynaklarının kullanımı 
konusundaki önerilerini değerlendirerek şu sözleri sarf etti;
“Bir lambanın 8760 saat (365 gün) yanması gerekiyor. 8760 saa-
tin her salisesinde bu enerjiyi sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. 
Enerjide bu imkanı sağlayan tek unsur baz santralleridir. Bugün 
yenilenebilir enerjiden bu ihtiyacın tamamını elde etmeye kal-
karsak ülkemiz teknik şartlarında güneşten yılda 1800 rüzgar-
dan 2800 saatlik yararlanabiliriz. Hidroelektrik santrallerden de 
Türkiye şartlarında 4000 saatlik faydalanabiliriz. Bugün hidro-
elektrik anlamda gelişmiş olan Kanada’da 5500-6000 saatlik 
elektrik elde edilebiliyor ama bizim gibi ülkelerdeki su rejimin-
den dolayı bu konuda sıkıntılarımız var.
Bundan 12 sene önce 32.000 mW olan toplam enerji üretim kapa-
sitemiz bugün 73.000 mW’a ulaştı. 2023’e kadar da 120.000 mW’a 
çıkartma eğilimindeyiz. Bu da 110 milyar dolarlık bir yatırım gerek-
tiriyor. Elimizde kömür gibi büyük bir potansiyel var. Tabi berabe-
rinde yenilenebilir enerji çalışmaları da devam edecek ama yenile-
nebilir enerjinin her şeyin çözümü olmadığını söylemek istiyorum. 
Yenilenebilir enerjiye karşı değiliz, destekçisiyiz.”
En büyük sorunlarımızdan birisinin enerjide dışa bağımlılığımız 
olduğunu hatırlatan Alaboyun, petrolde yüzde 90, doğalgazda 
yüzde 98 oranında dışa bağımlı olduğumuzun altını çizerek; 
“Son yaşadığımız krizden dolayı enerjimizin büyük bir kısmını 
yerli kömürlerimizden elde etmek üzere yeni bir atağa geçtik. 
Bu çerçevede yerli kömürlerimizi hayata geçirmek istiyoruz, 
enerjimizin çoğunu ondan elde etmek istiyoruz.” dedi.
Yerli kömür kaynaklarımızdan enerji üretimi konusunda sözleri-
ne devam eden Bakan Alaboyun şunları söyledi;
“Ekonomi hızla gelişince baz santrali olarak biz de doğalgaz-
la çalışan termik santrallere ağırlık vermişiz. Çünkü doğal gaz 
hemen hemen her yerde rahat erişebileceğimiz hale geldi. Bu 
santrallerin kuruluşu bir buçuk iki yıl gibi bir süreye de düştü. 
Bir kömür santrali kurulumu 5-6 sene sürüyor. Bir nükleer sant-
ral 10-15 yılda kuruluyor. Dolayısıyla baz santraller konusunda 
doğalgaza ağırlık verilince, 2014 sonu itibariyle ürettiğimiz 
elektrik enerjisinin yüzde 48’ini doğalgaz santrallerinden üretir 

durumdayız. Bu oran dünyada yüzde 20-22’ler civarında. Örne-
ğin Rusya’da bile doğalgaz bol olmasına rağmen elektrik ener-
jisi doğalgazdan elde edilmiyor. Dolayısıyla bizim bir alternatif 
arayışına gitmemiz lazım. Bu arayış içerisinde de yerli kömür-
leri hayata geçirmek istiyoruz. Şuan bütün şartlara uygun olan 
Çayırhan 2 sahasını bu yıl içerisinde ihaleye çıkarmak istiyoruz. 
Diğer sahalarımızın da gerekli sondajları tamamlanıp rezervleri 
ortaya çıktıktan sonra onları da hayata geçireceğiz.”
Diğer taraftan kömürle ve madencilikle ilgili ciddi çalışmalar 
yürütüldüğüne değinen Alaboyun “Kömür Kanunu” üzerinde 
çalışıldığını aktardı. Soma’da kaybettiğimiz 301 madencimizin 
ardından köklü adımlar atılarak sosyal yönden, işçilerin şartları 
açısından olumlu yönde adımlar atıldığını belirten Alaboyun, 
işletme yönünde veya madenciliğin kurumsallaşması yönünde 
de adımlar atıldığını hatırlatarak;
“Bir kömür kanunu üzerinde çalışıyoruz. Dünyadaki ilk uygula-
ma Amerika’da 1968’de Batı Virjinya’da meydana gelen kazada 
78 madenci hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra 1969 yılında, 
yaklaşık 1,5 yıl sonra kömür kanunu çıkartılmıştı. Biz de şuan 
bakanlıkta bir ekip oluşturduk ve kömür kanunu çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz.

Bizdeki Maden Kanunu aslında daha çok ruhsat ilişkilerini dü-
zenleyen bir kanundur. Madeni iş sağlığı-güvenliği, yatırımlar 
gibi açılardan tanımlayan, denetleyen bir kanun değil. Burada 
kömür ön plana çıkıyor. İş kazalarına baktığımız zaman yüzde 
95’i maalesef yer altı kömür ocaklarında. Yeni düzenlememizle 
birlikte metan drenajını zorunlu hale getireceğiz. Özellikle bazı 
kömürlerde ton başına metan miktarı 8-9 metreküp arasında 
değişiyor. Kömür derine gittikçe metan artıyor. Dolayısıyla hem 
metanı drene edeceğimiz hem de bu gazı ekonomiye kazan-
dıracağımız bir takım düzenlemeler içerisindeyiz. Ancak çıkan 
metanı ekonomik olarak değerlendirmekten daha çok iş sağlı-
ğı güvenliği açısından düşünüyoruz. Kömür üretilmeden önce 
metan oranını düşürmek ana hedefimiz.” dedi. 
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MİGEM, 606 Adet Maden Sahasını 
İhale İle Aramalara Açıyor

6592 Sayılı Kanunla Değişik 
3213 Sayılı Maden Kanunu-
nun hükümleri uyarınca hu-
kuki durumları sona eren 46 

adet I-(b) Grubu maden, 6 adet II-b Grubu maden, 2 adet III. 
Grup maden, 1 adet V. Grup maden, 209 adet II. Grup maden ve 
342 adet IV. Grup maden sahası olmak üzere toplam 606 adet 
maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu 
maddesine göre 01/04/2016 tarihinde ilan edilerek ihale edil-
mek üzere aramalara açılacağını duyurdu.
Sahaların ihale ve koordinatlı bilgilerini gösteren listelere 
www.migem.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
MİGEM tarafından Haziran-Temmuz aylarında yapılacak ihale-
lere ilişkin duyuruya göre;
1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihle-
rini içeren listeler, Genel Müdürlüğümüzde ve Genel Müdürlük 
internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecektir.
2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 
ve saat 13.30-14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kon-
ferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Pos-
ta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda teklif mek-
tubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, 
zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Eri-
şim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler 
için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,Ünvanı, Vergi No, Vergi 
Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazıl-
ması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin ’sinden ve taban 
ihale bedelinden az olamaz.
5 - İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
6 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendiril-
dikten sonra;
a) Taban ihale bedeli belirleme komisyonu tarafından yönet-
melikte belirtilen miktarın üzerinde, taban ihale bedeli belir-
lenen sahalara teklif gelmemesi durumunda ya da belirlenen 
bedelin altında teklif verilmesi durumunda arama safhasından 
düşen bu sahalar tekrar ihale edilir.
b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhalesi 
ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kon-
ferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
c) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının kendisi-
ne tanınan kanuni süre içerisinde İhale bedelini yatırarak mak-
buz aslının bir dilekçe ekinde İhale Koordinatörlüğü’ne elden 
teslim etmeleri gerekmektedir.
d) İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartna-
mede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 
2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep 
sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale 
bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
7 - İhale şartnamesi almak için Vakıfbank Ankara Bahçeliev-
ler şubesindeki TR030001500158007287989352 nolu hesaba, 
300,00 TL yatırılarak makbuzun 2’nci nüshası Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü İhale Koordinatörlüğü’ne teslim edilerek 
temin edilecektir. 
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MİGEM, 606 Adet Maden Sahasını 
İhale İle Aramalara Açıyor

SEG (Society of Economic Geologists), maden aramacılığı sek-
törünün en saygın, uluslararası topluluğu olarak kabul edilen 
bir kuruluşudur. SEG, 8000’e yakın seçkin jeolog üyesiyle ger-
çekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve konferanslar ile maden jeo-
lojisi alanında etkin bir yere sahiptir.
SEG, ülkemizde aynı doğrultuda faaliyet gösteren kuruluş olan 
Maden Jeologları Derneği (MJD) ile birlikte, gelenekselleşen ve 
her yıl dünyanın farklı bir bölgesinde düzenlenen SEG Konfe-
ransı’nı 2016 yılında ülkemizde gerçekleştirecek!
Madencilik Türkiye ve Mining Turkey dergilerimizin medya 
partneri olduğu SEG 2016 Konferansı, 25-28 Eylül 2016 tarih-
lerinde Çeşme-İzmir’de düzenlenecek ve dünyanın önde gelen 
maden jeologlarını bir araya getirecek. 
Çeşitli seminerler, saha gezileri, turistik ziyaretleri de kapsayan 
ve “Tetis Tektoniği ve Metalojenisi” ana konusu işlenecek olan 
SEG 2016 Konferansı’nın kayıtları başladı!

Detaylı bilgi ve Kayıt için www.seg2016.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Mart 2016

SEG (Society of Economic Geologists) 2016 
Konferansı Türkiye’de! Kayıtlar Başladı
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Boart Longyear, Avrupa ve Ortadoğu’yu 
Bir Türk’e Emanet Ediyor

Vale’nin 2016 Yılın Küresel Demir Üretimi 
70 milyon Ton Azalacak 

Dünyanın öncü sondaj ekip-
manları ve servis firması Boart 
Longyear’ın Avrupa-Ortadoğu 
ve Akdeniz Ülkeleri Satış so-
rumluluğu, sektörün yakından 
tanıdığı isimlerden Gökhan 
Nasuh’a emanet edildi. Edini-
len bilgilere göre; anılan böl-
gelerde Türkiye dışında kalan 
tüm ülkelerdeki satış ve satış 

Dünyanın önemli demir cevheri üreticisi, Brezilyalı Vale, 2016’da 
küresel demir cevheri üretiminin yaklaşık 70 milyon ton azalaca-
ğını tahmin ettiklerini açıkladı. Vale’nin Çin biriminin başındaki 
isim Joao Mendes de Faria tarafından bir konferansta yapılan 
açıklamada, Çin’in kapasite kullanım oranı düştüğü için ürettik-
leri 30 milyon ton demir cevherinin risk altında olduğu belirtildi.
Şirket diğer taraftan, Ponta da Madeira terminalindeki dördün-
cü iskelenin inşaatının da tamamlandığını ve böylece termina-
lin yıllık 150 milyon ton olan kapasitesinin 2018 yılında yıllık 
230 milyon tona yükseleceğini açıkladı. 

sonrası teknik destek faaliyetlerinin başına getirilen Nasuh yaklaşık 
30 ülkenin sorumluluğunu üstlenecek.
Diğer taraftan Gökhan Nasuh’un kurucu müdür olarak görev 
yaptığı, Türkiye’nin genç ve dinamik şirketlerinden Kayen Sondaj 
firmasının ise Atlas Copco ile olan karotlu sondaj ekipmanları ve 
tricone bitlerin distribütörlük anlaşmasını sonlandırdığı öğrenil-
di. Anlaşmanın sonlandırılmasıyla Kayen Sondaj’ın bundan son-
ra yalnızca sondaj kimyasalları ve yardımcı sondaj ekipmanları 
konularında faaliyet göstereceği ve bu alandaki lider firma olma 
hedefini koruyacağı belirtildi. 

dünyadan haberler

Mart 2016

Cliffs Natural Resources, Northshore 
Madeninde Yeniden Üretime Geçecek 
ABD’li lider demir üreticilerinden Cliffs Natural Resources, Minne-
sota’da bulunan Northshore demir madenindeki faaliyetlerine bu 
yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu. Şirke-
tin CEO’su Lourenco Goncalves, ABD’deki adil olmayan yollarla 
yapılan çelik ithalatının artmasından Cliffs Natural Resources’ın da 
olumsuz etkilendiğini, ancak açılan vergi davalarının son aşama-
larına gelinmesi ve geçici vergilerin duyurulmasıyla birlikte, adil 
olmayan çelik ticaretinin azalacağını söyledi. Goncalves, son dö-
nemde adil olmayan yollarla yapılan çelik ithalatından etkilenen 
müşterilerinin taleplerinin artmaya başlaması ve pelet ihtiyacının 

daha normal seviyeler gelmesi sayesinde Northshore madeninde 
yeniden faaliyetlere başlama kararı aldıklarını belirtti.
Minnesota’da bulunan bir maden ve bir pelet işleme tesisin-
den oluşan Northshore demir cevheri tesisinin yaklaşık 540 
çalışanı bulunuyor.  2015 pelet üretimi 4,3 milyon gros ton 
olan madenin aynı yıldaki konsantre üretimi ise 32 bin ton 
oldu. Madenin pelet ve konsantre toplam yıllık üretim kapa-
sitesi ise 6 milyon ton mertebesinde bulunuyor. Northshore 
madeninden bugüne kadar 328 milyon ton pelet ve 986 bin 
ton da konsantre demir üretilmiş durumda. 

Mart 2016Alpha Natural Resources İflas Başvurusu Yaptı 
Amerika’nın lider kömür üreticisi Alpha Natural Resources, 
ABD İflas Mahkemesine başvuruda bulunarak varlıklarını 
satmak ve bu şekilde tüm alacakların çözüme kavuşmasını 
istediklerini açıkladı. Şirket varlıklarını satabilirse, çevresel zo-
runlulukları yerine getirebilmek için modern ve sürdürülebilir, 
yeniden yapılandırılmış bir şirket oluşmasını sağlamak için de 

çalışmaya başlayacak. 
Şirket, bir kısım varlıklarının satılması ve geri kalan varlıkları-
nın yeniden yapılandırılması ile alacaklılarına en iyi tazmina-
tı sunmaya çalışırken, mevcut faaliyetlerini de koruma altına 
almış olacak. Alpha’nın iflas işlemlerinin 30 Haziran 2016’da 
son bulması bekleniyor. 
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Samarco 2016 Sonu-2017 Başında
Yeniden Üretime Başlamayı Hedefliyor 

Rusya’daki Faciada 36 Madenci
Hayatını Kaybetti 

BHP Billiton ve Vale’nin ortak şirketi (Joint Venture) olan 
Brezilyalı demir cevheri peleti üreticisi Samarco’nun 2016 
yılı sonlarında veya 2017 yılı başlarında faaliyetlerine ye-
niden başlamayı hedefliyor. Vale direktörlerinden Rogerio 
Nogueira, bu sürenin Samarco’nun Brezilya hükümeti, Mi-
nas Gerais ve Espirito Santo eyaletleri ile Doce nehrinin te-
mizlenmesi için ödeyeceği 4,4 milyar Brezilya reali (yaklaşık 
1,2 milyar dolar) dahil, şirketin mali yükümlülüklerini yeri-
ne getirebilmesine imkan sağlayacağını açıkladı. Şirketin 
madendeki üretimi, Kasım 2015’te atık barajının çökmesi 
nedeniyle durdurulmuştu. 
Direktör Nogueira’nın açıklamasına göre anlaşma Samar-

Rusya’nın kuzeyinde yer alan Komi Cumhuriyeti’nde bulunan 
Severnaya Kömür Madeni’nde meydana gelen yeni grizu pat-
lamasında 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. 
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, madendeki yeni patla-
ma sonucunda ölenlerden beşinin arama kurtarma görevlileri 
olduğunu belirtti.
Rus Sputnik Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre Severnaya 
Madeni’nde 25 Şubat’ta yaşanan ilk patlamanın ardından 26 ma-
denciye hala ulaşılamaması nedeniyle arama kurtarma çalışma-

co’yu açılabilecek diğer davalardan korumuyor ama bunun 
yanında ülkenin kamu davası açmakla yükümlü kuruluşu 
Advocacia-Geral da União (AGU), açtığı 20 milyar Brezilya 
reali (yaklaşık 5,5 milyar dolar) değerindeki davayı düşür-
dü. Vale ve hükümet arasında varılan anlaşma göz önünde 
bulundurulduğunda Nogueira, Vale’nin 2030 yılına kadar 
yaklaşık 10 milyar Brezilya reali (yaklaşık 2,7 milyar dolar) 
ödeyeceğini öngörüyor. 
Minas Gerais-Mariana’da yaşanan felaket sonrasında Sa-
marco’nun demir cevheri peleti üretimi, 2015 yılının dör-
düncü çeyreğinde yıllık %54,4 düşerek 1,6 milyon milyon 
tona geriledi. 

ları devam ediyordu. Bakanlık yetkilisi Vladimir Puçkov konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, 26 madencinin hayatta kalma 
şansının olmadığını ve kurtarma çalışmalarına son verildiğini 
söyledi. Puçkov, “Madenin o bölümündeki koşullar insanların ha-
yatta kalmasına uygun değil” ifadelerini kullandı.
Yetkililer perşembe gününden bu yana madende 3 patlama mey-
dana geldiğini böylece madende 25 Şubat’ta yaşanan ilk patlama-
dan bu yana ölenlerin sayısının 36’ya yükseldiğini söylediler. Kaza 
nedeniyle Komi Cumhuriyeti’nde üç gün yas ilan edildi. 

Mart 2016

Brezilyalı Vale, Borçlarını Azaltmak İçin 
Ana Varlıklarını Satmayı Düşünüyor
Dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticisi Vale, 
borçlarını azaltabilmek adına sahip olduğu ana varlıkları 
satabileceğinin sinyallerini verdi. Brezilaylı Vale’nin CEO’su 
Murilo Ferreira, emtia fiyatlarındaki düşüşün beklendiğin-
den fazla olmasının, dördüncü çeyrekte 25 milyar dolar olan 
şirket borcunun 18 ay içinde 15 milyar dolara düşürülme 

hedefini olumsuz etkilediğini aktardı. Ferreira, Vale’nin ana 
varlıklarını satmak dahil agresif çözümler üzerinde çalışıp 
tüm olasılıkları değerlendirdiğini açıkladı. 
CEO Ferreira, 2015 yılının şirket için çok zorlu geçtiğini kabul 
ederken ana varlıkların satılma olasılığının yanı sıra şu an için 
şirket sermayesinde de bir artışa gitmeyeceklerini bildirdi. 

Mart 2016Çin’de Grizu Patlaması: 12 Ölü
Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Cilin eyaletinde bir kömür 
madeninde meydana gelen grizu patlamasında 12 madenci 
hayatını kaybetti.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda bu-
lunan Cilin eyaletinin Bayşan kentindeki kömür madeninde 
hayatını kaybeden 12 madencinin dışında bir kişinin de yaralı 
olarak kurtarıldığı öğrenildi. 
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Madenlerde Otomasyon Netcad ile Başlıyor

Geliştirdiği mühendislik ve 
coğrafi bilgi sistemi çözüm-
leri ile Türkiye’nin en büyük 
yazılım şirketleri arasında 
yer alan Netcad, ülkesine 
hizmet etmeye ve teknolo-
jisini her geçen gün biraz 
daha ileri götürmeye devam 
ediyor. Türkiye’nin ilk yerli 
madencilik uygulaması Net-
pro/Mine’ı geliştiren Netcad, 
şimdi de madenlerde üre-
timin izlenmesi ve otomas-
yonuna yönelik bir sistem 
üzerinde çalışıyor.
Madencilikte Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanılması, haritala-
rın üç boyutlu (3B) hale gelmesi, üretim plan ve tasarımlarının 
yazılımlarla modernize edilmesi ile başlayan gelişim, üretimin 
izlenmesi ve otomasyon ile devam ediyor. Madenlerin takibi 
ise üretim sisteminin verimini artırıp, emniyetli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı sağlayacak kararlar alınmasını mümkün kılıyor.
Madencilik sektörü içerisinde üretilen jeoloji, jeofizik, hidroje-
oloji, tektonik ve deprem gibi haritalar ile yerbilimlerine ilişkin 
tüm projelerin gerekli ölçeklerde, CAD ve GIS yapısı ile mevzu-
at/kurum standartlarına uygun olarak projelendirilip yönetile-
bilir olması oldukça büyük önem taşıyor.
Ülkemizde yürütülen projelerin kalitesini artıran faktörlerin ba-
şında ise kurumların istediği rapor standartları yer alıyor. Ma-
dencilik ve inşaat sektörlerinde yaşanan ve birçok insanın ha-
yatını kaybetmesine neden olan üzücü kazalar sonrasında plan 
ve projelerin ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor. 3B yer altı 
modellemesinin zorunlu hale getirilmesi bunun bir göstergesi 
olmakla birlikte proje standartlarının artırılması, yetkin mühen-
dislerin çalıştırılması ve gerçekçi bir denetim sisteminin oluştu-
rulması da yine bu konuda hayata geçirilecek önemli aşamala-
rın başında yer alıyor. 
Yerüstü ve yer altı madenciliğinde zaman içinde gerçekleşen 
topoğrafya değişikliklerinin takibi ise ancak plan ve haritalar 
üzerine işlenerek yapılabiliyor. Geleneksel topografik ölçüm 
yöntemleri ile elde edilen verilere dayanan bu plan veya ha-
ritaların oluşturulması da önemli miktarda işgücü ve zaman 
gerektiriyor. 
Bir süredir bu ihtiyaca yönelik çalışmalar yürüten Netcad, ma-
denlerde üretimin izlenmesi ve otomasyonuna yönelik bir 
sistem üzerinde yoğunlaşıyor. Netcad’in geliştireceği bu sis-
tem ile takip ve kontrolü neredeyse imkânsız olan her türlü 
maden/kazı faaliyeti etkin ve verimli bir şekilde denetlenebi-
lecek, fiili kazı faaliyetleri projeye uygunluk yönünden ince-
lenebilecek ve iş güvenliği kurallarına aykırı çalışan, çevreye 

olumsuz etkileri olan faaliyetlerin takibi de çok daha etkin bir 
şekilde yapılabilecek. 
Bu sistemde koordinat bilgileri güncel teknolojiler kullanılarak 
elde edilip ocağın gelişimi ile ilgili bilgiler çok daha verimli ve 
güvenilir bir şekilde takip edilebilecektir. Topoğrafyaya ait 3B 
koordinat bilgileri, uydu teknolojisi, yersel ve hava fotogramet-
risi, lazer tarama teknolojisi vb kullanılabilmedir. 
Madencilik şirketlerinin büyük bölümünün uluslararası şirket-
lerden oluşması sebebiyle Netcad’in geliştirdiği ve madenlerde 
üretimin izlenmesi ve otomasyonuna yönelik bu sistemin küre-
sel açıdan da değerlendirilmesi gerekiyor. Uluslararası düzeyde 
izleme, denetleme ve otomasyon çalışmaları dış rekabette ül-
kemizin mühendislik çözümlerinin gücüne güç katıyor.
Türkiye’de madencilik endüstrisinin büyümesine paralel olarak 
hazırlanan proje standartlarının da daha bilimsel ve teknolojik 
olması gerekiyor. Geliştirilen yeni sistemler kurumların ve ma-
dencilerin yükünü hafifleterek denetleme ve çalışmanın uy-
gunluğunun kontrolü için harcanan emek ve zamandan tasar-
ruf sağlıyor. Ayrıca meslek dışından olan insanlara da mevcut 
durumun aktarılmasında ciddi bir unsur oluşturuyor. 
Proje standartlarına getirilecek ve algıyı artıracak olan bu geliş-
meler ise sektör için oldukça sevindirici.  Belirli bir standardın 
altında olan projelerin denetlemelerden geçemiyor olması, gü-
nümüz bilim ve teknolojisine uygun işletme projelerinin hazır-
lanmasına sebep oluyor.
Üretim takibi çevre ve canlılar açısından da koruyucu bir görev 
görüyor. Ayrıca günümüz bilim ve teknolojisine uygun yön-
temlerle ve modellemelerde kullanılacak yazılımlarla ile hayat 
geçirilecek projelerin çevreye ve canlılara yapacağı olumlu etki-
sinin de kabul edilebilir seviyelerde olması bekleniyor.
Madencilikte ve haritacılıkta son yıllardaki gelişime ayak uydura-
bilmek için izleme sistemine geçilmesi ve bu sistemin uzman sis-
temlerle birleştirilerek kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

www.netcad.com.tr
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Hidromek’e IF Design’dan Bir Ödül Daha
Hidromek tarafından tasarlanan “Hidromek Vision Compactor”, 
dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından IF Design 2016’da 
“Professional Concept” kategorisinde ödüle layık görüldü.
2025 yılı için tasarlanan ve Hidromek’in gelecek ürünleri ile ilgi-
li ipuçlarının paylaşıldığı “HMK Vision Compactor”da devrimsel 
yeniliklere yer verildi. Zemine göre şekil alabilen ön tambur, 
yine zemin durumuna göre tutuşu arttıran arka tekerlekler, 360 
derece dönebilen kabin, kabinden bağımsız hareket edebilen 
koltuk, zeminin durumunu analiz edip tambur ve tekeri uygun 
çalışma şartlarına göre ayarlayan “Ground Hardness Tester 
(GHT)” bunlardan sadece birkaçı. 

IF Tasarım Ödülleri, seçkin ve yenilikçi tasarımın en önemli 
uluslararası platformlarından birini oluşturmasının yanı sıra ta-
sarımda mükemmelliğin geleneksel ve prestijli bir sembolüdür. 
Tasarımın kalitesinin yanı sıra yenilik, çevreye duyarlılık ve üre-
tim kalitesi ölçütlerini de dikkate alan IF Tasarım Ödülleri’nde, 
“HMK Vision Compactor” “Professional Concept” kategorisin-
de ödüle layık görüldü. Böylelikle Hidromek,  tasarım ödülleri 
arasına bir yenisini daha ekledi. Hidromek daha önceki yıllarda; 
Maestro Serisi kazıcı yükleyici ile Design Turkey 2008 - Üstün 
Tasarım Ödülü, Gen Serisi Ekskavatör ile Design Turkey 2010 - 
İyi Tasarım Ödülü, Good Design 2012 Ödülü ve IF Product De-
sign Award 2012 ödülünü kazanmıştı.  

www.hidromek.com.tr

Hidromek, 2015 Yılında da Lider
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İM-
DER) verilerine göre, 2015 yılında; hem kazıcı yükleyici hem de 
hidrolik ekskavatör grubunda en fazla yurt içi satışı gerçekleşti-
ren Hidromek, kazıcı yükleyici grubunda yüzde 45,6 pazar payı 
ve toplam 1.704 adet satışla pazar lideri olmayı başardı. Kazıcı 
yükleyici ürün grubunda 7 yıl üst üste kazandığı bu başarıya 
paletli ekskavatörde yüzde 24,6 pazar payı ve 645 adet satışla 
son 4 yılın liderliğini de ekleyen Hidromek, lastikli ekskavatörde 
de pazardan yüzde 29’luk pay aldı ve 55 adet satış gerçekleştir-
di. Toplamda 700 adet hidrolik ekskavatör satışıyla Türkiye’nin 
2015’te en çok tercih edilen hidrolik ekskavatör markası oldu. 
2013 yılında Japon Mitsubishi Heavy Industries’in greyder üre-
timi ile ilgili iş kolunun tümünü satın alan Hidromek, Türkiye 
pazarına uygun motor greyder ürününü geliştirme çalışmala-
rını tamamladı ve 2016 yılı itibariyle motor greyder ürününü 
Türkiye’de satışa çıkaracak. 
Ekskavatör grubuna yeni eklenen 50 tonluk HMK 490 LC HD pa-
letli ekskavatörünün yanı sıra 17 ton lastikli ekskavatör ve de-

ğişik tonajlarda mini-midi paletli ve lastikli ekskavatör üretimi 
planlayan Hidromek, 2016 yılında da ürün gamını genişletme-
ye devam edecek.   
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MT Mağaza, Mayeb Ltd. yayını olan Madencilik Türkiye, 
Mining Turkey ve Tünel Teknolojisi dergilerinin güncel ve 
geçmiş sayılarının satışının yapıldığı, ayrıca anlaşmalı yayı-
nevleri ve yazarlara ait yer bilimleri alanındaki kitapların da 
satışa sunulduğu sanal mağazadır. MT Mağaza’da bulunan 
yer bilimleri alanındaki kitapların satışı, dergilerin geniş ta-
kipçi 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
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
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 başlayıp 
modern çağın adeta ürkütücü makineleri arasında tarihsel bir 
serüvene sürüklerken, genel kültür açısından zenginleştirici ve 
eğitici bir çalışma olma niteliğini de koruyor. Bu kitap, bir yö-
nüyle de ütopyaları, hayalleri ve bitmez uğraşısıyla insanı farklı 
bir yanıyla ele alarak tarihsel olarak incelememizi sağlıyor.

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

Çimento Üretimi
Çimento üretimi; hammaddenin sahadan üretimiyle başla-
yıp kırma ve öğütmeyle devam eden, ön ısıtma, kalsinasyon, 
fırın ve soğutucuda ısıl işlemle süren, klinkerin öğütülme-
siyle sona eren bir süreçtir. Kitap bu süreçteki temel bilgileri 
içeren, sektöre emek vermiş insanların ürettikleri bilgilerin 
bir harmanıdır.

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
“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

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Esit Elektronik 2016 Yılına Yatırımla Girdi
Elektronik alanında bir mü-
hendislik şirketi olarak 1980 
yılında faaliyetlerine başlayan 
ve Avupa’nın en büyük kan-
tar fabrikasına sahip olan Esit 

Elektronik, 2016 yılında 2. fabrikasının yer aldığı Hendek’te ilave 
yatırımlara başladı. Esit, bu yatırım ile ileri seviye teknolojik oto-
masyona ve kapasite artışına gitmiş oluyor.

Mevcut üretim sistemi ile 90 saatte çıkan bir kantar, yeni yatırım 
sonrasında 78 saatte çıkıyor olacak. Üretimde verimlilik adına 
yapılan bu yatırım ile Esit Elektronik günde 4 kantar üretme 
kapasitesine ulaşarak tartı sektörünün global liginde liderliğini 
perçinleyecek. 

www.esit.com.tr
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ARDEF, RungePincockMinarco ile ODTÜ ve
Hacettepe Mensuplarıyla Buluştu

Atlas Copco ile Kayen Sondaj’ın
Yolları Ayrıldı

Madencilik sektörüne 20 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet sunan 
ARDEF AŞ, 2015 yılı Ağustos ayında çözüm ortaklığı tabanında 
beraber çalışmaya başladığı RungePincockMinarco (RPM) şirketi 
ile çalışmalarına hızla devam ediyor. RPM, 45 yılı aşkın madencilik 
teknolojileri ve danışmalık hizmetleri ile Türkiye’deki çalışmaları-
nı sürdürmekte ve madencilik sektörüne değer katmakta.
Madencilik sektörü ülkemizde hızla kabuk değiştirirken ARDEF 
ve RPM, bu sürece katkı sağlamak adına, uzun yıllardan bu 
yana dünyanın en büyük maden şirketlerinin kullanageldiği 
çözümlemeler hakkında üniversitelerimize bilgilendirmelerde 
bulunmaktadır. Bugüne kadar madencilik yazılım programları 
maden kaynak ve işletilebilir rezerv hesaplamaları üzerine çö-
züm sunarken, verimlilik ve performans kontrolü göz ardı edil-
mekteydi. Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde ölçülebilen per-
formansların maden işletme sürecinde veri olarak dosyalarda 

Atlas Copco, karotlu sondaj ekip-
manları ve tricone bitlerin 2013 
yılından itibaren yetkili bayisi olan 
Kayen Sondaj ile bayilik anlaşma-

sının sonlandığını duyurdu. Şirket tarafında yapılan açıklamaya 
göre mevcut anlaşma, tarafların karşılıklı mutabakatı sonucunda 
ve her ikitarafın ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, 1 Haziran 

saklanması yerine, maden işletmelerinin geleceğine ışık tuta-
bilmesi için bu tür programların işlevliklerine değinilmektedir.
2016 yılı Şubat ayında RPM Software Services yetkilisi Christina 
Tubb’ın katılımı ve ARDEF’in katkılarıyla, Hacettepe Üniversitesi 
ve ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümlerinde sunumlar gerçek-
leştirildi. Öğrenciler ve akademisyenler tarafından yüksek katı-
lımın gösterildiği etkinliklerde Christina Tubb, madencilikte ve-
rimliliği hedefleyen teknolojileri katılımcıların bilgisine sundu. 
Tubb, özellikle simülasyon ve planlama araçları olan Haulsim 
ve Xpac programlarının üzerinde durarak, madenlerin plan-
lanmasını, planın uygulanmasını ve gerçek ve plan arasında 
değerlendirmeler yaparak performans artışlarının sağlanabi-
leceği üzerinde örnekler vererek yoğunlaştı. Bu programlarda 
pek çok senaryonun kısa sürede maden operasyonundaki tüm 
fonksiyonlar dahilinde uygulanabilirliği gösterildi. Özellikle, 
simülasyon programları sayesinde seçilecek en iyi endüstriyel 
çözümlerin madencilik sektöründe ileri gelen tüm ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de verimliliği arttıracağına vurgu yapıl-
dı. Karşılıklı soru ve cevapların da yer aldığı sunumlara ilginin 
büyük olması ve sunumlardan alınan geri dönüşler sonrasında 
üniversitelerimizin ilgili bölümleri ile ileriye yönelik işbirliğine 
yönelik niyetler dile getirildi. 

2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sonlandırıldı.
Kayen Sondaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye bugüne kadar 
yaptıkları değerli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Atlas 
Copco Makinaları İmalat AŞ bundan sonra Türkiye pazarında, 
Atlas Copco Karotlu Sondaj Ekipmanları ile ilgili satış ve satış 
sonrası hizmetlerin kendi şemsiyesi altında, doğrudan kendi 
satış ve servis ekibiyle verileceğini açıkladı. 

GRADE IS THE KING!
BUT, WHAT ABOUT THE COST? (*)

(*) TENÖR KRALDIR! PEKİ YA MALİYET?

şirkeT haberlerişirkeT haberleri
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Kömür Üreticileri ve İş Müfettişleri, KÖMÜRDER
Önderliğinde Sektörün Yaşadığı Sıkıntıları Tartıştı

eTkinlik değerlendirMeleri

3 Mart 2016 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Mİ-
GEM) Konferans salonunda Türkiye Kömür Üreticileri Derneği         
(KÖMÜRDER) ile İş Müfettişleri Derneği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli İş Başmüfettişleri ile kömür 
üreticileri (işveren, mühendis, iş güvenliği uzmanı, müşavir, bü-
rokrat vs. ) bir araya geldi.
Gerçekleştirilen toplantının yöneticiliğini 24. Dönem Milletvekili 
Kemal Değirmendereli yaparken konuşmacılar arasında KÖMÜR-
DER Başkanı Muzaffer Polat, İş Müfettişleri Derneği Başkanı İş Baş-
Müfettişi Gonca Şahin ve İş Başmüfettişi Zeki Kömürcü de yer aldı.
Kemal Değirmendereli tarafından yapılan açılış konuşmasında 
şu ifadelere yer verildi: “Sektör yaşanan Soma faciasının ardından 
ağır sıkıntılar yaşar oldu. Bu süreçle birlikte mecliste hızlı kararlar 
aldık. Bu kararlar arasında sahayla zaman zaman örtüşmeyen ka-
rarlar da oldu. Alınan bazı kararların sektörü daha fazla yorduğunu 
gördük. Sektörün içinden gelen bir milletvekili olarak mecliste hep 
şunu paylaştım. ‘Biz bir felaket yaşadık ve bu felaketten bir fırsat çı-
karmalıyız. Buradan kabuk değiştirerek çıkmalıyız. Sektörün eksik-
lerini yerine getirecek çalışmalar yapmalıyız.’ Ben bu şekilde görüş-
lerimi ortaya koymuştum ancak bu görüşlerin de ele alınmasında 
eksiklikler yaşandığını düşünüyorum.”
Değirmendereli’nin ardından KÖMÜRDER Başkanı ve aynı za-
manda Polat Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat 
açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Polat, KÖMÜRDER’in kuruluş 
amacından bahsederek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kul-
landı: “KÖMÜRDER’i Soma faciasının ardından kurduk. Derneğin 
kurulmasındaki en önemli amaçlardan birisi ülkemizde yaşanan 
faciaların ardından kömür madenciliğinin ülkemizde ve dünyada-
ki olumsuz algısını değiştirmek ve kendimizi daha iyi ifade etmekti. 
Zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yaptığımız görüşmede 
de kendileri bize derneği kurmamız konusunda desteklerini ilettiler.”
Polat konuşmasında madencilik sektörünün zor bir dönemden 
geçtiğini, halktaki madencilik algısının değiştirilmesi gerektiği 
ve bu değişimin de devletin desteğiyle gerçekleştirilmesinin 
önemli olduğunun altını çizdi. Polat, tüm maden camiasına bir-
lik mesajı verirken, sektörün aynı gemide olduğunun da unu-
tulmaması gerektiğini belirtti. 
Toplantıyı başından itibaren yakından takip eden Madencilik 
Türkiye dergisi olarak toplantı arasında Başkan Muzaffer Polat’ın 
görüşlerini alma şansı da yakaladık. Polat’ın böyle bir toplantının 
organize edilmesi ve gündem konusunda açıklamaları şu şekilde 

oldu: “Soma kazasının ardından sektörün ‘tukaka’ ilan edilmesiyle 
birlikte sektör açısından kaybedilen itibarın yeniden kazandırılması 
amacıyla, taraflar olarak, iş müfettişleri ile bir araya gelerek, iki ta-
rafta da ortaya çıkan soğukluğu, ön yargıyı kırmak ve birlikteliği tek-
rardan kazandırmak için bu toplantıyı organize ettik. Bilindiği üzere 
iş müfettişleri aynı zamanda madenciyi eğitenlerdir. Eskiden olduğu 
gibi iş müfettişleri ile madenciler arasındaki sinerjiyi, güven ortamını 
tekrar sağlamak için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Geçen zaman-
da sektör çok kan kaybetti. Yapılan bu tarz toplantılarla sektörün iti-
barını tekrar kazandırmamız lazım. Çünkü bu sektör olmazsa olmaz 
bir sektör. Ayakkabı çivisinden diş dolgusuna kadar her şeyin ham-
maddesi maden ve kimse olayın burasını görmek istemiyor. Maden-
cilik hak ettiği yeri bulamıyor. Bunu bizim bir şekilde dillendirmemiz 
lazım. Biz tüm bunların hayata geçirilmesi için çalışma içerisindeyiz. 
Sarf ettiğimiz çaba ile tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğimize ina-
nıyorum. Kömür üreticileri olarak iki hafta önce Dolmabahçe Sara-
yı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile 
yaptığımız görüşmede sektör açısından yeni bir sayfa açtık. Bakanı-
mız bize bu konuda desteklerini sundu ve problemlerin çözüleceğine 
dair pozitif bir yaklaşım sergiledi. En önemlisi ise bakanlık, yaşadı-
ğımız problemleri kabul etmiş durumda. Şu anda bizim en büyük 
moral motivasyonumuz bakanımızdan aldığımız pozitif yaklaşım. 
Ayrıca yine aynı toplantıda bakanlıkta yeni bir kömür yasası üzerine 
çalışıldığını öğrendik. Konunun tarafları olarak bu yasanın oluştu-
rulmasında biz de gerekli katkıları sunacağız.”
Toplantı, İş Müfettişleri Derneği Başkanı Gonca Şahin ve İş Baş-
müfettişi Zeki Kömürcü’nün de gerçekleştirdiği açılış konuş-
malarının ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Seviyeli 
şekilde tartışmaların yaşandığı toplantıda kömür üreticileri ile 
iş müfettişlerinin yakaladıkları karşılıklı diyalog ortamı sektörün 
gelişimi açısından önemli bir etkileşim oldu. 
İş Müfettişleri, kendilerinin mevzuata uygunluğu denetleyen bir 
birim olduklarını ve bunun dışına çıkamayacaklarını ancak son ya-
şanan kazalardan sonra özellikle mevzuatta karşılığı bulunmayan 
hususlar ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde suçlu gibi gösterildik-
lerini ve hatta bu konularda yargılama süreçleri ile karşılaştıklarını 
ifade ettiler. Kömür üreticileri de bu konuda; meydana gelen iş ka-
zalarında iş müfettişlerinin sorumlu tutulamayacağını ve önlem 
alma borcunun işverende olduğu konusunda görüş bildirdiler. 
Toplantı süresince iki tarafın da olayları çözmeye yönelik olum-
lu tavırları dikkat çekerken tartışmalar sonucunda yeni bir kö-
mür yasası fikri iki taraf içinde uzlaşılan ortak nokta oldu. 
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İMİB, Madencilik Sektörü Değerlendirme Toplantısı 
Antalya’da Gerçekleştirildi

eTkinlik değerlendirMeleri

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından organize 
edilen Maden ve Doğal Taş Sektörü Değerlendirme Toplantısı 
Antalya’da gerçekleştirildi. Sektör bileşenlerinin, içinde büyük 
eksiklikler olduğunu her fırsatta dile getirdiği maden mevzuat-
larının, önümüzdeki dönemlerde daha donanımlı ve ihtiyaçlara 
yanıt verecek şekilde çıkması için katkı yapma amacıyla düzen-
lenen toplantıda pek çok konuya dikkat çekildi.
Sözde çevreci olarak adlandırılan kesime de değinilen toplantıda 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, Artvin-Cerattepe’de 
olanları iyi tahlil etmek gerektiğine dikkat çekerek; “Cerattepe 
çok küçük bir olay değil. Bizim yüzlerce ocağımız kapandı, talan 
edildi. Bir hükümet sözcüsü bunu da söylemeliydi. Bizim günahımız 
ne? Ben hükümet karşıtı değilim. O bir kişi yüzünden biz ocakları-
mızı kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yaşananların 
sadece çevre faciası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yerel halkın 
kazandığı mahkemeyi Türkiye’de her mahkeme kazanır. Böyle gi-
derse hiçbir ocak çalışmayabilir. Çünkü o davalar örnek alınacak. 
Mart ayının sonu ile Nisan ayının başında randevu talebinde bu-
lunduk. Sektör, birçok yanlışlarla dolu bir geleceğe gidiyor. Bunları 
konuşalım, çözüm önerilerini de çıkaralım diye buradayız. Burada 
konuşulanları bir kitapçık halinde sunacağız” diye konuştu.

Devrim adı verilen ilk otomobile karşı yapılan kara propagan-
daları anımsatan Kahyaoğlu, aynı yöntemin madencilik sektörü 
için de uygulandığını belirterek şöyle devam etti: “Kepez Beledi-
yesi’nde rastladığım olay çok spontane gelişti. Bir ödül töreninde 
bu aracı gördüm, CD’yi seyredince aklıma madencilik geldi. Bunun 
siyasi bir yönü yok. Otomobile yapılan engellemeleri şu an ma-
den sektörü yaşıyor. Ruhsat bedelini yatırmazsak 20 bin lira ceza 
ödeyeceksin. Ödemezsen 3 ay sonra saha düşer. Madencinin cebi 
delik ama kimse farkında değil. 1400 ocak varsa, 1300’ü mazotu 
zor alır. Bütün bu sorunları ilgili yerlere götürmek lazım. En fazla 
çevreci geçinenlerden darbe yiyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımız, 
madencilik yapmayın diyordu. Ona sordum petrol, doğal gaz, kö-
mür olmasaydı insanoğlu, neyi yakacaktı? Tabi ki ağaçları… Biz 
kendi ayağımıza kurşun sıkan bir sektörüz. Biz yaptığımız hataları 
kamufle etmeyi beceremedik. Hem çevreci hem de madenci olu-
nabilir. Bu yıl 1 milyon metrekare ağaçlandırma yapalım diyoruz. 
Benim işim proje üretmek, siz de yardımcı olacaksınız. Birlik size 
ağacı alacak, siz de ocaklarınıza dikeceksiniz. Sonra da bunu fo-
toğraflayıp herkese anlatacağız. Lütfen duyarlı olalım, siz de bize 
destek olun. Biz de insanlara kendimizi anlatalım.”
Daha sonra salona dönerek, “Sizi ağaç katili olarak biliyorlar” 
diyen Kahyaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz katil değiliz. 
Ormana en büyük parayı ödeyen sektörüz. ‘Orman’ın maden 
grubundan şu kadar para aldık’ dediğini duymadım. Orman 
Müdürlüğünün bir ağaç diktiğini de görmedim. Biz hakkımızı 
aramadığımız sürece bizi dal dal biçecekler. Bir arazi tespit da-
vası açalım. Arazi tespiti en fazla 1 lira çıkacaktır. 1 liralık yere 
2,5 lira kira alınır mı? Bunu anlatamıyoruz, herkes korkuyor. Kor-
kunun ecele faydası yok. Ben muhalif değilim, ben sektörden ta-
rafım. Birileriyle kavga etme gibi bir niyetimiz de yok. Artık lütfen 
kibarca sesimizi çıkaralım. Bizi yolunacak kaz görmelerine izin 
vermeyeceğiz. Fiyatlarımız dünya çapında olmasa da, dünya 
çapında madencilik yapıyoruz. Modernleştik, artık iyi madenci-
leriz, ama şimdi bir araya gelmeliyiz. Bu toplantı bittikten sonra 
büyük bir ihtimalle konuşulanlar unutulacak. Ben iki yıldır kendi 
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ofisimden içeri girmedim. Siz de 5 dakikanızı ayırın, güç olalım. 
Nerede ocak kapatılıyor, hep beraber gidelim. Yasayla mücadele 
edelim. Google’da iş kollarına baktığınızda birinci sırayı tekstil ve 
otomobil alır. Madenle ilgili de yalnızca kaza haberlerini görür-
sünüz. Maden yönetmeliğini şöyle değiştirin demeyeceğiz ama 
bunlar bizim için doğrudur diyeceğiz. Türkiye’de enflasyon yüzde 
8, bizim sektörün enflasyonu ise 25. Bunun hiçbir mantığı yok.”
Sohbet havasında geçen ilk gün toplantısında, ertesi günün 
yol haritası da çizildi. Sırayla söz alan İMİB üyeleri de ilginç ve 
önemli tespitlerde bulundular.

Ekrem Bulur, Magnesit AŞ Genel Müdürü

“Biz de çevreci baskısı yaşıyoruz. Son 7 yılda 160 bin fidan diktik. 
Her gelen, ağaçları katlediyorsunuz ön yargısıyla hareket ediyor. 
Bırakın ağacı bizim madencilik yaptığımız yerlerde ot bitmiyor. 
Arabayla geldin; arabayı bırak, telefonu da bırak, ayakkabıyı çı-
kart, gözlüğü de at. Bir ağacın tepesinde oturarak sürdür hayatını 
derler adama. Yer altında bize bir zenginlik vermişler, bunu çıkarıp 
satacağız. Türkiye’de olmayan parayı, dünyanın en ücra köşele-
rinden ülke ekonomisine kazandırıyoruz, bu şeref hepimize yeter. 
Bunu getirirken vergi de veriyoruz, çevremizi de düzenliyoruz.
Maden Kanunu daha çıkmadan, yönetmeliklerle birçok şey değişi-
yor. Özellikle madenciler mevzuatla boğuşuyor. Emsal bedel uygu-
laması yanlış. Çünkü benim teknolojim iyidir, daha ucuza mal ede-
bilirim. Maden Dairesi, denetlemeye geldiğinde geriye dönük emsal 
bedellere ceza ve faiz tahakkuk ettiriyor. İSG yaptırımlarıyla birlikte 
maliyetlerimiz arttı. Ocağın önüne dikilen elma ağacına ‘ya işçi çıkıp 
da düşerse’ diye sorunlar çıkardılar. Ülkede doktor açığı varken İSG 
doktorları türedi. Mevzuatı uyguluyor, paralarını alıyorlar. Mevzu-
atlara uyulması isteniyorsa, devletin de teşvikler vermesi lazım.”

Yener Cander, Maden İşleri eski Genel Müdürü
“Şu an Ankara’daki durumu paylaşmak istiyorum. 2012 yılında 
yayınlanan Genelge madencilik sektörünün katilidir. Danıştay, 
aslında yürütmeyi durdurdu. Maden İşleri Genel Müdürlüğü Da-
nıştay kararından sonra Başbakanlık’a müracaat etti. Ruhsat mü-

racaatları, önce Bakanlığa sonra da Başbakanlığa gönderiliyordu. 
Eskiden bu işleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü yapıyordu. Bu ge-
nelgenin mutlaka kaldırılması gerekir. 6592 sayılı Maden Kanunu 
yayınlandı ve kabul edildi. Mart ayına geldik ama hala yönetmelik 
çıkmış değil. Yönetmelik hazırlanırken birçok sorun konusunda 
uyardık ama herkes topu birbirine atıyor. İhale ve uygulama yö-
netmeliğinde sektör adına arzu edilmeyen şeyler var. Örneğin, 
Güneydoğu yanıyor, oradakiler geçici tatil istiyor. Ama geçici tatil 
‘terör var’ demeden verilmiyor. Fakat hiçbir kurum terörün oldu-
ğunu gösteren bir belge veremiyor.
Komisyonda tekrar görüşülmesini talep edin! Çünkü 100 liralık bir 
bedelin devlet hakkı 400 lira çıkabiliyor. Maden İşleri Bakanlığı ku-
rulması lazım ya da EPDK gibi müstakil bir madencilik üst kurulu 
oluşturulmalı. Biz yer altında bulunan değerlerimizin yer üstüne 
çıkarılmasını isteriz. Cerattepe’ye karşı değiliz ama oraya gösteri-
len kolaylığın maden ve doğal taştaki her kesime getirilmesini is-
tiyoruz. Şu an yönetmelikte bir değişiklik yaptırmamız söz konusu 
değil. Yönetmelik yayınlandıktan sonra değişiklik yapılabilir.”

Ali Demir Sönmez, Şentaş Madencilik

“Sorunlarımızı ikiye ayıralım, öncelikle ağaç katili imajımızı silecek 
bir çalışma yapalım. Daha sonra da kanunlarla ilgili ne yapabiliriz 
onu konuşalım.” 
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Mehmet Çadıl, Port-San Mermer Yönetim Kurulu 
Başkanı

“Konya Şeker gibi yapıp, ormanları yol kenarına dikelim. Biz de İMİB 
olarak, yol kenarına görülen yerlere ağaç dikip bunun propaganda-
sını yapmalıyız. Biz mermerciyiz, yararımız da olacak.”

Ali Kahyaoğlu, İMİB Başkanı
“Türkiye’nin namusunu Çin’de madenci kurtarıyor. Türkiye bu kadar 
mal aldığı Çin’e en fazla maden satabiliyor. Bir mermerci Kırkpınar 
Ağası oldu, biz bunu bile pazarlayamadık. Bir tek Ali Kahyaoğlu 
ile olacak işler değil bunlar. Daha insanlar doğal taşı bilmiyor. Hiç 
okullarda iş kolunuzla ilgili toplantılara katıldınız mı? Türkiye’nin 
hangi ilinin üniversitesinde isterseniz size randevu alırız. Bu sektörü 
anlatmak lazım, biz yalnız insanlarız. Bizi savunan bir bakan gör-
dünüz mü Ankara’da? İnsanlara madenle ilgili ne biliyorsunuz diye 
sorun, ‘Bor’ karşılığını alırsınız. Madencilik kötü bir kader yaşıyor, ra-
zıysak susacağız. Değilsek, uzlaşı içinde elimizden geleni yapacağız. 
Erol Yüce’nin ocağı kapatıldı. Bir kış günüydü ocağa gittim. Ocağa 
bir girdik, 200 köylü Türk bayraklarını asmışlar, sobaları yakıp bizi 
bekliyorlardı. 5 kişiydik, canımızı zor kurtardık. Manavgat’ta yokuş 
araziyi golf sahası ilan ettiler, arazi elimizden gitti.”

Nasuh Ekinci, Burdur Doğal Taş ve Madenciler 
Derneği Başkanı

“Burada alınacak kararlar Mermer Fuarı’na da yansıyacaktır. Bur-
dur’da, Isparta İdare Mahkemesi 24 ocağın faaliyetini sonlandırdı. 
Madenciler üzerine, iyi senaryoyla hazırlanmış bir ekip çalışıyor. Bir 
Doğa Derneği var. Türkiye’de madenciliği bitirmek üzere çalışmalar 

yapıyor. 24 ocağın kapanma süreci şöyle gelişti; önce bölge idare 
mahkemesinde bir ocağı mahkemeye verdiler. Bizzat avukatlar 
uğraştı, daha birinci kararda yürütmeyi durdurma çıktı. Devlet bu 
madenlere nasıl ruhsat veriyor, vergi alıyorsa, savunsun dedik. Çün-
kü, dava edilen biz değiliz, ama 24 ocak kapatıldı. Bu çalışmaların 
hukuki ayağını, lobisini oluşturmalıyız. Maalesef hiç profesyonel 
değiliz. Biz bu salonda varsak, bu sonun değil ilkin başlangıcıdır. Bu 
derneğin sitesine girip sponsorlara bakın lütfen! Sonuca götürecek 
işler yapmadığımız takdirde havanda su dövmekten öteye geçeme-
yiz. Lobi noktalarına para harcamalıyız.”

Dr. Sönmez Sayılı, Fe-Ni Madencilik

“Eber, Akşehir gibi göller de kurudu. Sadece madencilik yapıl-
dığı için mi kurudu bu göller? Akşehir gölüne artık kimse maya 
çalamaz. Sorunlar sadece söylendiği gibi değil, ardında başka 
gerçekler de barındırıyor. Bir hoca sıfatıyla konuşayım: Örneğin, 
Yeni Zelanda, Avustralya’da şehrin ortasında, galeriler etrafında 
da yaşam var. ABD’de çok büyük nikel madeni bulundu. Bu alan 
orman içinde. ABD hükümeti buna engel olmuyor. Önlemlerini al-
mış, işletebilirsin diyor. Birçok ülkede madencilik son hızla devam 
ediyor. Oralarda kuş nesilleri de, ağaç nesilleri de tükenmedi. Biz 
de savunmamızı bilimsel verilerle yapmalıyız.”

Arzu Çevik, Çevik Şirketler Grubu

“Sayın Nevzat Kavaklı’nın basına yönelik bir çalışması vardı ve 
bununla ilgili TRT ile bir anlaşma yapılmıştı. Bunun takibini bi-
zim yapmamız lazım. Çünkü, bu çalışma resmi olarak başlamış-
tı. Diğer kurumlarımızla eş zamanlı kanunlara müdahil olmamız 
gerekiyor. 6592’den örnek vereyim, MİGEM’in kendi çıkardığı 
kanunu, uygulama birliğine tabi tutmaması çok büyük bir prob-
lem. Mevcut kanun ve taslak yönetmeliklerde ana başlıklarını 
belirlememiz gerekiyor. Yatırımların çakışması da bizi çok korku-
tuyor. Dördüncü grup bir arama ruhsatınız var üzerine bir RES 
projesi geliyor. Eğer üzerine ÇED yatırımı yapmadıysanız, sadece 
yaptığınız o yatırımların bedeli alınıyor. Arama hakkımın oldu-
ğu bir ruhsatım var ama elimden alınabiliyor. Firmalar bugüne 
kadar sorunlarını hep bireysel çözmeye çalıştı. 2012 genelgesi 
bizi istem dışı bir araya getirdi. Artık biz de teknik raporlarla çıkıp 
sağlam çalışmalıyız.” 
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Madenci, Artık Hak Ettiği Saygınlığı Görmek İstiyor
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Antalya’da gerçekleş-
tirilen Maden ve Doğal Taş Değerlendirme Toplantısı’nda önemli 
kararlara imza attı. Alınan bu kararların, bir kitapçık halinde Bakanlı-
ğa ulaştırılması, çıkabilecek Maden Kanunu’nun sektörün gerçekleri 
doğrultusunda oluşturulmasına katkı sağlanması planlanıyor. 

www.imib.org.tr

Mükremin Doğan, Konya Tramer Madencilik

“Biz Konya’da traverten işletiyoruz. Bulunduğumuz arazi Milli 
Emlak’a ait Hazine arazisi. Meram Belediyesi, ruhsat tarihi eski 
olduğundan dolayı maden arama yapılamaz dedi. Belediye ile 
ilgili sıkıntılardan dolayı Maden İşleri’ne müracaat ettik. Ma-
den İşleri’nin olumlu raporunu 1 yıl beklettiler. Maden İşleri’ne 
gittik, ‘belediye ile iyi geçinmelisiniz’ dediler. 4 ruhsat sahibiyiz, 
birliktelik sağlayamadığımız için sadece biz mücadele ediyoruz. 
Maden İşleri, kendi gönderdiği rapor varken faaliyeti durdurdu. 
Belediyenin zabıtası, şantiyeme ulaşmaya 500 metre kala yol-
ları kapattı. Ben önceki söktüğüm blokları dahi alamıyorum, 
içeride bekçime dahi ulaşamıyorum. Yeni çıkacak yönetmelikte 
hazine arazileri de izne tabi olacakmış. Yalnızlığın birinci nede-
ni birlikte olamayışımız, ikincisi ise Maden İşleri’dir.“

İrfan Bal, Eti Krom AŞ Genel Müdürü

“Biz çevreyle uyumlu çalışacağız. Bunları iyi anlatacak iletişim 
organizasyonları oluşturmalıyız. Bizim çevreye rağmen bu işi yap-
madığımızı anlatmalıyız. Maden Kanunu’ndan anlayan bir hukuk 
bürosu oluşturalım. Bunu ilgili yerlere taşıyacak bir birim kuralım.”

Toplantıda Alınan Kararlar
•	Sektörün bir avukat grubuna ihtiyacı var. O avukatlar da 
maden sektörüyle ilgili bilinçlendirilmeli. Maden grubu-
nun bir hukuk departmanını kurması gerekiyor. Bu amaçla 
da bir fiyat teklifi alınmasına karar verildi.
•	Teşviklerle ilgili Nisan ayı içinde Ankara’dan uzmanlar 
getirtilerek sektörü bilgilendirecek bir toplantı yapılması 
kararlaştırıldı.
•	Ormanlarla ilgili aşımlarla ve fahiş fiyatlarla ilgili bir çalış-
ma yapılması gündeme alındı. Devlet harç alıyor, ağaçtan 
da KDV alıyor. Ve bunları noter onaylı istiyor, bu da ayrı bir 
masraf. “Noter onayı kaldırılmalı” vurgusu yapıldı.
•	Örnek olması amacıyla bireysel bir arazi tespit davası açıl-
ması önerildi.
•	2012 Genelgesi çıktıktan sonra ihracatın ne kadar gerile-
diğini yetkililere anlatmak için hazırlıklar yapılması istendi.
•	Kamu spotlarıyla halkın madeni daha iyi tanıyıp bilinçlen-
dirilmesine çalışılması kararı alındı.
•	Her defasında yetkililere başka bir ekiple gidildiğinden 
dolayı sorunların realiteye uygun anlatılamadığından 
yola çıkılarak, gönüllülük esasıyla bir çalışma grubu oluş-
turulmasına karar verildi. Grup, ilk toplantısını Nisan ayı-
nın başında yapacak.
•	Seramik ve porselen üreticilerinin mermer taklitlerini çok 
başarıyla yaptıklarının altı çizilerek, aradaki farkları anlata-
bilmek için gazete ilanlarıyla müteahhit yerine hedef kitle 
olarak direkt alıcıya ulaşılması kararı alındı.
•	Maden sektöründeki birlik sayısı 6’ya ulaştı. Bu birlik enf-
lasyonunun sorunları anlatmada güçlükleri de beraberin-
de getirdiği vurgulanarak, Türkiye Maden Birliği ve Türkiye 
Doğal Taş Birliği diye iki birliğin kurulması önerildi.
•	Valilere verilen bir yetki sonrası sektörün iyice kıskaca 
alındığı ortaya konuldu. İlin valisinin o günkü maden saha-
sı diye tespit edilen herhangi bir alanı başka bir şekle dö-
nüştürme hakkı olduğu belirtilerek, madencinin kaderinin 
il valilerinin iki dudağı arasında olması eleştirildi. 
•	MİGEM uygulamaları nedeniyle yaşanan bariz hataları 
anlatmak için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Özetle, 
‘devletin malını yemeyeceğiz, hakkımızı da yedirmeyece-
ğiz’ vurgusu yapıldı.
•	Doğal taş sektörünün bilgisayar destekli tasarım yapma zo-
runluluğu olduğuna dikkat çekilerek, bu işleri yapacak nite-
likli personeli de sektörün yetiştirmesi gerektiği ifade edildi. 
Özellikle Türk doğal taş sektörünün yapacağı çalışma ve ta-
sarımlarla yeni bir moda yaratma zorunluluğunun altı çizildi.

40





www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2016

kaPak konusu

Kayen Sondaj Türkiye’nin En Büyük 
Sondaj Kimyasalları Tedarikçisi 
Olma Yolunda İlerliyor

2013 yılında tecrübeli bir ekip 
ile kurulan Kayen Sondaj, 3 yıl 
içerisinde sürekli gerçekleştirdi-
ği saha uygulamaları ve kesin-
tisiz müşteri desteği ile sondaj 
kimyasalları konusunda sektör 
liderliğine doğru ilerliyor.

ABD menşeili petrol firması Halliburton’un sondaj kimyasalları 
bölümü Baroid IDP’nin Türkiye yetkili distribütörü olan Kayen, 
uluslararası sondaj sektöründeki tüm yenilikleri hiç vakit kay-
betmeden Türkiye’deki müşteri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Kayen, yine Halliburton bünyesinde faaliyet gösteren ve son-
daj kimyasalları test ekipmanları konusunda dünya standardı 
olarak kabul gören FANN firmasının da Türkiye yetkili distribü-
törü olup sondaj kimyasalları ve test ekipmanları konusunda 
müşterilerine komple çözümler sunabilmektedir.

Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede sektörde kendisine yer edinen 
ve bu yerini istisnasız müşteri memnuniyeti ile sağlamlaştıran 
Kayen, tüm müşterilerine vaat ettiği “Nerede olursanız olun, ya-
nınızdayız” prensibini her koşul altında devam ettirmektedir.

 Kayen, yurt dışından gelen tecrübeli teknik uzmanlar ile bir-
likte sondaj sahalarında operatörlere ve mühendislere teknik 
eğitimler organize ederek ürünlerinden alınan performansın 
en yüksek düzeye çıkmasını hedeflemiştir.

Geçtiğimiz yılın firma ve sektör açısından nasıl geçtiğini sordu-
ğumuz Kayen Sondaj Genel Müdürü Gökhan Nasuh, 2015’in 
Türkiye madencilik sektörünün belki de en kötü yıllarından bi-
risi olduğunu, madenciliğin araştırma kısmını oluşturan sondaj 
operasyonlarının geçtiğimiz yıllara göre çok ciddi oranlarda 
düşüşe uğradığını belirtti. Nasuh; “Kayen Sondaj olarak sektö-
rün yavaşlığına rağmen yılmadan çalışmaya devam ettik. Hali 
hazırda faaliyette olmayan müşterilerimizi dahi sahalarında 
ziyaret ederek ileriye yönelik sondaj programları ile ilgili ne tür 
destek sunabileceğimiz üzerine istişarelerde bulunduk” diyerek 
yaşanan sıkıntılı süreç içerisinde hiç durmadan saha ziyaretle-
rine devam ettiklerini aktardı.
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Bir tedarikçi olarak eğitime çok önem verdiklerinin altını çizen 
Nasuh, 2015 yılı içerisinde Baroid ve Atlas Copco ile birlikte 
sektörün tüm büyük firmalarının katılımıyla “Sondaj Tekno-
lojileri Günü” düzenlediklerini ve bu eğitim için yurt dışından 
teknik uzmanları Türkiye’ye davet ettiklerini aktardı. Belirli pe-
riyodlarda sondaj meslek yüksekokuluna sahip üniversitelerde 
teknik eğitimler düzenlediklerini de belirten Nasuh ayrıca, Ba-
roid ürünlerinin etkili kullanımını teşvik etmek için firmaların 
sondaj sahalarında görevli personellerine uygulama eğitimleri 
verdiklerini de aktardı.

Baroid Sondaj Kimyasalları Ürün Yelpazesi

Baroid sondaj kimyasalları, 
farklı ihtiyaçlara yönelik en 
verimli çözümü sunacak şe-
kilde tasarlanmış dünyada 
lider kimyasal ürünleridir. 
Türkiye’de yapılan maden 
arama sondajlarında en çok 
tercih edilen BAROID ürünle-
ri aşağıdaki şekildedir.

EZ-MUD® Sıvı Sondaj Polimeri
Baroid’in tüm dünyada kabul 
görmüş en ünlü dengeleyici 
polimeri. EZ-MUD® kısmen 
hidrolize olmuş poliakrilamid/
poliakrilit (PHPA) kopolimeri 
içeren sıvı polimer emülsi-
yonudur ve öncelikli olarak 
kuyuda kil/şeyl tabakalarının 
şişmesini ve dökülmesini 
önlemek amacıyla sondaj ça-
muruna katılır. Çok etkili bir 
viskozite yapıcı ve kuyu den-
geleyicidir. Suya çok hızlı ka-

rışması ve su kirliliğine karşı dayanıklılığı EZ-MUD’ı en çok tercih 
edilen sondaj polimeri yapmaktadır.

QUIK-GEL® Sondaj Bentoniti
QUIK-GEL® suya hızlı karışan 
yüksek viskoziteli bir sondaj 
bentonitidir. Tatlı su ile ha-
zırlanan sondaj çamurunun 
reolojik özelliklerini iyileşti-
rerek çamurun viskozite, su 
kaybı kontrolü ve jelleşme 
özellikleri arttırır. Özellikle 
derin sondajlarda tercih edi-
len QUIK-GEL®, içeriğindeki 
özel katkılar sayesinde sıra-
dan sondaj bentonitlerine 
nazaran daha üstün bir per-
formans sergiler. 

2016 için öngörülerinden bahseden Gökhan Nasuh; “Maalesef 
ülkemizin geneline hâkim olan olumsuz ruh hali tüm sektörler-
de olduğu gibi madencilik sektörünü de derinden etkiledi. Ma-
dencilik şirketleri geleceğe yönelik planlama yapmaktan imtina 
ediyorlar. Biz mevcut olumsuz havaya rağmen sektörün en kısa 
sürede kendini toparlayacağına ve 2009-2012 yılları arasında ya-
şadığımız o canlı günlere döneceğimize inanıyoruz. Tüm çalışma-
larımızı da bu yönde yapıyoruz ve sektörün canlanacağı günlere 
hazırlanıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Nasuh, Kayen’in sektöre sunduğu ürünleri ve firmasını piyasada 
tercih edilir kılan unsurlar hakkında konuşurken; sondaj kimya-
salları konusunda bir dünya markası olan Baroid’in konusunda 
geliştirdiği sektör lideri ürünlerin, Kayen’in müşteri taleplerine 
etkili şekilde yanıt vermesinde çok yardımcı olduğunu belirtti. 
Sahada aktif operasyonda bulunan teknik ekiplerin haklı olarak 
tedarikçinin saha desteği sağlamasına çok büyük önem verdi-
ğine vurgu yapan Kayen Sondaj Genel Müdürü Gökhan Nasuh; 
“Sürekli sahada olmamız ve müşterilerimize sahada destek sağla-
mamız ürünlerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.” dedi.

Kayen Sondaj Genel Müdürü Gökhan Nasuh

Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek 

Yüksekokulu Eğitimi, Kırşehir/Mart 2016

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek 

Yüksekokulu Eğitimi, İzmir/Ekim 2015

Sondaj Teknolojileri Semineri,

Ankara/Mart 2015

Jeoteknik sondajlarda kimyasal kullanımı eğitimi, 

Amasya/Nisan 2015
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PENETROL® Islatma (Yüzey Aktif) Maddesi
PENETROL® killerin yapışma 
eğilimlerini önlemek üzere 
geliştirilmiş, suda çözünebilir 
iyonik olmayan yüzey aktif 
ıslatma maddesidir. Killerin 
matkap üzerine yapışmasını 
engelleyerek matkabın kafa 
yapmasını önler. Ayrıca son-
daj sıvısının yüzey gerilimini 
azaltarak, sert şeylli formas-
yonların sürekli olarak öğütül-
meden kırıntılarının daha hızlı 
olarak taşınmasını sağlar. 

DIAMOND SEAL® Kaçak Önleyici Absorban Polimer
DIAMOND SEAL®, suda şi-
şebilen ancak suda çözün-
meyen yapıda %100 aktif 
sentetik kaçak önleyici po-
limeridir. DIAMOND SEAL® 
polimeri kendi ağırlığının 
yüz katı kadar suyu absorbe 
edip şişerek kaçak zonları-
nı kapatır. Yönlendirilebilir 
yatay (HDD), maden arama, 
petrol ve jeotermal sondaj 

uygulamaları için kaçak önleyici olarak kullanılır.

N-SEAL™ Kaçak Önleme Maddesi
N-SEAL™ asitle çözülebilir bir 
kaçak kontrol maddesi olup 
içeriği özel formüle edilmiş 
çekme lifli mineral fiberdir. 
Zayıf asitlerle bile çözülebil-
mesi sayesinde kolaylıkla te-
mizlenebilir. Asitle çözünebi-
lir, kolay karışır, inorganiktir 
ve mayalanmaz. Genellikle 
DIAMOND SEAL® ile birlikte 
kullanılır ve birlikte çok et-
kili bir kaçak önleme sistemi 
oluştururlar.

QUIK-TROL® GOLD Filtrasyon Kontrol Katkısı
QUIK-TROL® GOLD suyun 
veya sondaj çamurunun 
içerisinde kolay ve hızlı çö-
zünecek şekilde tasarlanmış 
poli-anyonik selülozik (PAC) 
polimerdir. Sondaj sıvıların-
da en üst düzeyde su kaybı 
(filtrasyon) kontrolü sağlar 
ve kuyuyu dengeler.

FANN Test Ekipmanları

FANN, Baroid gibi Hallibur-
ton firmasının yan kuru-

luşudur. Dünya çapında petrol, jeotermal ve maden arama 
operasyonlarında kullanılan sondaj çamuru test ekipmanları 
konusunda standart kabul edilir. Firmanın maden arama son-
dajlarında en çok tercih edilen ürünleri aşağıdaki şekildedir.

MARSH Hunisi ve Ölçüm Kabı
Saha uygulamalarında en 
yaygın kullanılan viskozite 
ölçüm aletidir. Özel olarak 
tasarlanmış bir huninin içe-
risine doldurulan sondaj 
çamurunun ölçüm kabına 

belirtilen miktarda ne kadar sürede aktığı ölçülür ve saniye cin-
sinden “Marsh Viskozitesi” sonucu elde edilir.

Çamur Yoğunluk Terazisi
Sondaj çamurunun yoğunlu-
ğunu yani birim hacim ağır-
lığını ölçmek için kullanılan 
tamamen metalden imal 
edilmiş bir terazidir. Kolay 
kalibrasyon özelliği kullanım 

rahatlığı sebebiyle saha uygulamalarında en çok tercih edilen 
yoğunluk terazisidir. Sadece sondaj çamuru değil, çimento yo-
ğunluğu ölçümlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Kum Ölçüm Kiti
Sondaj çamurunun içeri-
ğindeki kum oranını % cin-
sinden veren bir test kitidir. 
Dolaşım sırasında sondaj ke-
sintilerinin de eklenmesiyle 
çamur içerisinde istenmeyen 
bir kum artışı olabilir. Kum öl-

çüm kiti, sürekli olarak dolaşımdaki çamurun içeriğindeki kum 
oranının ölçülmesini ve gerektiğinde önlem alınmasını sağlar.

FANN Komple Çamur Test Kiti
Yukarıda bahsedilen ürünlerin 
tamamını içeriğinde barındı-
ran ve saha koşullarına çok da-
yanıklı bir çanta içerisinde bu-
lunan komple saha test kitidir. 
Özellikle maden arama son-
dajlarında kullanılan sondaj 
çamurlarının gerekli tüm test-
lerini yapabilen FANN komple 
çamur test kiti içeriğinde:

Marsh Hunisi ve kabı, çamur terazisi, kum ölçüm kiti, pH ve 
sertlik ölçüm şeritleri ve kronometre bulunmaktadır. 
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Kayaç, çeşitli minerallerin 
veya mineral ve taş parçacık-
larının bir araya gelmesinden 

ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana ge-
len katı birikintilerdir.

Kırılmış kayaçların, minerallerin ve cevherlerin temin edile-
bilmesine bağımlı olan bütün altyapı tesislerini göz önünde 
bulundurursak, neredeyse modern toplumun temellerinin 
bu malzemelerin üzerine kurulduğunu söylesek haksızlık et-
miş olmayız. Beton, harç ve sıva, asfalt, alçı, süsleme ve deko-
rasyon, kireç, cam, yol stabilazasyonu, bina kaplama, demir-
yollarında balast, yollarda mıcır, çimento, dolgu malzemesi 
vb... tüm malzemeler, bu kayaçların kırılmasıyla ve kimisinin 
direkt olarak, kimisininse bir dizi işlem sürecinden geçmesiy-
le meydana gelirler.

Yeryüzünde onlarca çeşit kayacın olduğu bilinmektedir. Kimisi 
sert, kimisi kırılgan, kimisi yumuşak, kimisi aşındırıcı; biraz lite-
ratüre girersek kimisi tortul, kimisi başkalaşım, kimisi püskürük... 

Kayaçların kırma, eleme, yıkama gibi proseslere tabi tutularak 
ufalanması, ayrıştırılması ve amaca uygun son ürün haline ge-
tirilerek katma değer oluşturulması görevini de “Kırma-Eleme 
Tesisleri” yerine getirir.

Bir kırma-eleme prosesi yaklaşık olarak aşağıdaki gibi ilerler.

İşletmelerin kârlarını artırabilmeleri için maliyetlerini düşürme-
leri gerektiği açıktır. Bu yüzden girişimcilerin ilk yatırım maliyeti 
ve işletme maliyeti açısından mevzuyu analiz ederek karar ver-
meleri gerekecektir. Bir kırma eleme tesisi maliyetini direkt ola-
rak etkileyen unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
1. Kapasite
2. Malzeme/kayaç sertliği
3. Beslenen malzeme ebatı
4. Son ürün ebatı

TanıTıM

Kırma Eleme Tesisleri ve
Konik Kırıcılar

 

STOKLAMA 
KONVEYÖRLER BUNKERLER 

SINIFLANDIRMA 
ELEKLER SINIFLANDIRICILAR 

UFALAMA- KIRMA 
KIRICILAR 

BESLEME 
BESLEYİCİLER 

MADEN-KAYAÇ ÇIKARMA 
DELİCİLER PATLAYICILAR 

Tablo-1

Bu noktada belirleyici olup, fark yaratan ve katma değeri yük-
sek olan süreç “kırma” işlemini içeren süreçtir. Bunun en büyük 
nedeni kırıcı olarak isimlendirilen makinaların bu işlemi gerçek-
leştirmek için yüksek efor, güç ve dolayısıyla enerji tüketmesidir. 
Aşağıda bu durumu özetleyen bir tablo yer almaktadır:

Yaklaşık saatte 100 ton üretim yapan bir tesis için toplam ener-
jinin %50-60 civarı kırıcılar tarafından tüketilmektedir. Daya-
nımı yüksek kayaçlar için bu rakam %70-75 seviyesine kadar 
yükselmektedir. 

Anlaşıldığı üzere bir kırma eleme tesisini belirleyen genellikle 
kırıcı ünitelerdir ve eğer işletme maliyeti düşürülmek isteniyor-
sa verimli bir kırma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Tabi bu noktada kırma yöntemlerinden bahsetmekte fayda var. 
Kırma eleme tesislerinde resimden de anlaşılacağı üzere basınç 
ve darbe ile olmak üzere 2 tip kırma işleminden söz edebiliriz:

Bu kırma işlemleri kayaç üzerinde farklı enerjiler ile etki yarat-
tığı için farklı sonuçlar doğurmakta ve birbirlerine göre bazı 
avantajları ve dez avantajlar söz konusu olmaktadır. Darbe 
ile daha büyük kırma oranları ortaya çıksa da özellikle sert 
ve aşındırıcı kayaçlar için işletme maliyetleri kabul edilebilir 
seviyelerin üzerine çıkmaktadır. İşte bu tür sert ve aşındırıcı 
malzemeler için “basınç ile kırma” kayda değer miktarda daha 
avantajlı ve verimli bir sonuç sunmakta ve basınca dayalı kır-
manın kayaçları ufaltmak için en verimli kırma yöntemi olduğu 
araştırmalarca kanıtlanmıştır.

“Basınç ile kırma” denildiğinde karşımıza çeneli ve konik kırı-
cılar çıkmaktadır. Çeneli kırıcıların çoğunlukla primer (birincil) 
kırma yaptıklarını göz önünde bulundurursak ve basit yapısı 
nedeniyle piyasada her çeşidini bulmak mümkün olduğu için, 
asıl problemimizin sekonder kırma işlemi olduğunu tahmin  

Üretim Aşamaları Maliyet Oranları

1. Delme - Patlatma % 18 - 21

2. Kırma - Eleme % 46 - 53

3. Gevşetme, Ufalama ve Yükleme % 15 - 17

4. Taşıma % 14 - 16

BASINÇ İLE DARBE İLE

Şekil-1
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etmek çok da zor olmayacak-
tır. İşte bu noktada karşımıza 
“konik kırıcılar” çıkmaktadır. 

Konik kırıcılar 20. yüzyılın ilk 
dönemlerinde icat edilmiş ve 
o günden bu güne makina dü-
zeninde kayda değer bir aşa-
ma kaydedilmemiştir. Uygula-
malarda, özellikle yurtdışında 
sert ve aşındırıcı malzemeler 
için en doğru çözüm konik kırı-
cılardır. Ülkemizde gelişen ma-
dencilik sektörü ve devlet tara-
fından madencilik sektörüne 
verilen teşvikler sayesinde konik kırıcıya olan talep günden güne 
artmaktadır. İMDER verilerine dayanarak hazırlanan tablo, konik 
kırıcıların ithalat rakamları incelendiğinde, bu kırıcıların ülkemiz 
açısından da çok önemli bir ürün olduğunu ortaya koymaktadır.

Konik kırıcıların ithal edilmelerinin temel nedenlerinden biri 
kompleks yapıya sahip, teknolojik bir ürün olmasıdır. Ar-Ge ba-
kış açısını taşımayan, yeterli mühendislik kabiliyetlerine sahip 
olmayan bir firmanın bu tip bir ürünü tüm yaşam döngüsünü 
sürdürecek biçimde hayata geçirmesi mümkün değildir. 

Bu bilgiler ışığında %100 yerli sermaye ile üretimini yapan ve 
sektöre bir çok yeni ürün dahil eden Pi Makina ürün gamına 
yerli bir konik kırıcı tasarımı dahil etme kararı almış ve 2013 yı-
lında başlayan bir Ar-Ge projesi ile 2015 yılı başında tasarımını 
tamamlayarak, yaklaşık bir senelik saha testleri süreci ile de 
ürün doğrulamasını yapmıştır. Yapılan tüm testlerden geçerli 
not alarak Pi Makina Kırma Eleme Tesisleri ürün gamında “Pİ 
KON 200” ismiyle yerini almıştır. 

Pİ KON 200 ile yüksek fiyatlı ithal konik kırıcıların yerine aynı 
kalitede bir ürün ikamesini daha uygun bir fiyat ile sağlayarak, 
tesis ilk yatırım maliyetlerini düşürürken, bunun sonucu olarak 
da birçok sektörde canlanma sağlayarak yurtiçi talebini daha 
çok arttıracaktır. Pi Makina bu artan iç ve dış talebe cevap ve-
rerek, ihracat rakamlarını Türkiye’de kayda değer bir seviyeye 
getirmeyi misyon edinmiştir. 

Tasarım sürecinde Pi Makina, Ar-Ge ekibinin üstün mühen-
dislik kabiliyetlerini kullanarak sistematik bir proje yönetimi 
çalışmasıyla olması gereken tüm analiz ve ürün doğrulama 

Tablo-2

süreçlerini başarıyla yerine getirerek, prototip maliyetlerini 
minimum seviyede tutmuş ve başarılı bir proje çalışması or-
taya koymuştur.

Pi KON 200’ün üstün özelliklerini aşağıdaki gibi sayabiliriz:
•	Kırma esnasında hidrolik güç ile kolay çene ayarı, 
•	Uzun ömürlü çene yapısı ve sağlamlık,
•	Geniş çene ayarı aralığı ile esnek üretim (12 - 40 mm)
•	Hidrolik ve azot gazlı çene emniyet sistemi,
•	Dokunmatik ekran ile etkin kontrol ve izlenebilirlik.

Pi Makina, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği Pi KON 200 
Konik Kırıcı tasarımında, bilgisayar destekli numerik analizler, 
dişli hesaplama ve boyutlandırma programları, simülasyon 
programları kullanmıştır.

Konik Kırıcı Hesap ve Analizleri

2014 yılında eş zamalı olarak 
Ar-Ge sürecine başlanılan bir 
küçük modelinin de tasarımın-
da sona yaklaşılmış olup bu 
sene içinde imalatının tamam-
lanması ve saha testlerine baş-
lanılması planlanmaktadır.   
             www.pimakina.com.tr
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TanıTıM

SSAB Marka Programları ile 
Pazarda Öne Çıkıyor

18-20 Şubat 2016 tarihleri 
arasında Ankara Congresi-
um’da gerçekleştirilen Beton 
Fuarı’nın ikinci gününde, fua-

rın yapıldığı tesis içinde İsveçli SSAB tarafından organize edilen 
bir basın lansmanı gerçekleştirildi.

Özel çelik sektöründe lider konumda yer alan şirketin tarihi, ça-
lışma şekli ve marka programlarından bahsedilen toplantıda 
öne çıkan konu ise SSAB’nin amiral gemileri Hardox ve Strenx 
markaları oldu. Toplantıda ayrıca SSAB’nin diğer markaları Docol, 
Greencoat, Toolox ve Armox hakkında da kısa bilgilere yer verildi. 

SSAB Türkiye Pazarlama Müdürü Emre Aytaç’ın sunumuyla 
gerçekleştirilen tanıtım, şirketin satış, pazarlama ve müşteri 
ilişkileri konusunda stratejilerini içerirken firmanın tüm marka-
larının kısa tanıtımlarını da kapsadı. 

Aytaç, dünyada 25 üyeye ulaşan My Inner Strenx marka progra-
mının Türkiye’de de ilgi uyandırmaya başlamasından mutluluk 
duyduklarını belirtirken konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullan-
dı: “Farklı birçok sektörde karşılaştığımız marka programlarının 
özel çelik sektöründeki ilk ve tek uygulayıcısı olarak, pazarlama 
alanında da güçlü olduğumuzu vurguluyoruz. Bir marka geleneği 
haline getirdiğimiz programların son kullanıcı ve paydaşlar nez-
dinde güven duygusu oluşturması satış kısmını da oldukça des-
tekleyen bir unsur. Biz bu programlar ile hizmetlerimizi daha ka-
liteli hale getirirken müşterilerimizin taleplerine daha hızlı cevap 
veren program ortakları oluşturuyoruz. Programa dâhil olan üye-
ler sıkı bir denetim sürecinden geçerek program üyesi olabiliyor. 
Programa üye olduktan sonra da denetimlerimiz aralıksız devam 
ediyor. Bizim hizmet kalitemizin devamlılığı adına oluşturduğu-
muz marka programlarımız bu açıdan ayrı bir öneme sahip.”

350 HBW’den, 700 HBW’ye kadar sertlik aralığında üretim ya-
pan şirket 0,7 mm ile 160 mm kalınlık aralığında çelik üretimi 
gerçekleştiriyor. 

Ürün gruplarına özel olarak geliştirilen ve ürünün son kullanı-
cılara en etkili şekilde ulaşmasını sağlayan marka programları 
ile pazarlamada fark yaratan şirket, ‘Güçlü marka & güçlü iş or-
takları’ vizyonu ile yerel paydaşlar oluşturuyor. Şirket, Hardox 
In My Body ve My Inner Strenx marka programları ile hızlı ve 
etkili çözümler sunuyor. 

Dünya genelinde yaklaşık 9 milyon ton üretim kapasitesine sahip 
çelik üreticisi SSAB, firmaların markalaşarak büyümesine olanak 
sağlayan marka programları sayesinde kendi sektörünün en ba-
şarılı uygulayıcısı olarak dikkat çekiyor. SSAB ürünleri Hardox ve 
Strenx’in son kullanıcılara pazarlanması alanında paydaşlara bir-
çok destek sunan marka programları, daha güçlü ve daha hafif 
ürün üretebilen üye şirketler arasında rekabet sahası yaratıyor. 

Teknik Geliştirmeden Eğitime Her Alanda
Destek ile ‘Daha Güçlü Paydaşlar
Malzeme seçimi ile üretim yönteminin SSAB tarafından serti-
fikalandırılmasından dolayı güven duygusunu güçlendiren ve 
üyelere her zaman öncelikli destek sunan programlar, teknik 
geliştirme desteği, uzman desteği, networking ve eğitim deste-
ği, pazarlama&reklam desteği ve SSAB Shape iş danışmanlarına 
öncelikli ulaşım gibi artılar sağlıyor. Program dâhilinde Hardox 
In My Body ve My Inner Strenx logosunun üye uygulamalarda 
görünür halde yerleştirilmesi, ürünün Hardox çeliği kullanılarak 
daha dayanıklı veya Strenx çeliği kullanılarak daha hafif ve güç-
lü olmak üzere optimize edildiğini ifade ediyor. Aynı zamanda 
programa üye olan paydaşların tüketicilerine güçlü bir marka 
ile yan yana durabilme prestiji de sağlayan marka programları, 
ürünün etkili pazarlanmasını sağlarken, satış sonrası hizmetler-
de de daha yüksek bir etkileşimi mümkün kılıyor. 

Dünyada vizyoner firmaların başarı ile uyguladıkları marka 
programları, ürünün nihai tüketiciye doğru bir şekilde ulaş-
masını sağlarken, belirlenen stratejiler markan daha sağlıklı ve 
daha nitelikli büyüme gösteriyor. Markanın gelişim sürecinin 
doğru belirlenmesi, doğru paydaşların ve satış noktalarının 
oluşturulması, büyüme de öncelikli kanalların belirlenmesi 
ve programa dâhil olan üyelere sağlanan avantajların kurgu-
lanması ile başarılı bir pazarlama stratejisine dönüşen ‘marka 
programları’ nihai tüketicilerin de doğru ürünle ve hizmetle 
doğru bir şekilde bir araya gelmesini sağlıyor.

Marka programları, belirlenen pazarlama stratejileri çerçe-
vesinde tüm dünyada doğru büyümeyi mümkün kılarken 

50



‘samimi, sadık ve dost’ paydaşlar oluşmasını sağlamakta, 
daha ‘kişiselleştirilmiş’ hizmetlerin verilmesini mümkün 
kılmaktadır. Program ortaklarının, merkezi bir sisteme ortak 
olarak sağladıkları tasarruf, müşterilere ekstra fayda olarak 
yansımaktadır. Ortak pazarlama kampanyaları, ortak anlaş-
malar, marka iletişim çalışmaları, müşteri hizmetleri vs. gibi 
merkezi destekler paydaşların verimliliğini de artırmaktadır. 
Bu çerçeve aynı zamanda uzun ömürlü ve istikrarlı büyüyen 
marka vizyonunun da en önemli parçasını oluşturmaktadır. 

Üye Firmalar, İnce Bir Elemeden Sonra
Programa Dâhil Oluyor
Üyelerin zor bir süreçten geçerek programa dâhil olmalarını 
sağlayan SSAB marka programları, sürekli denetimleri de be-
raberinde getiriyor. Strenx veya Hardox satışlarına ve teknik 
değerlendirmelerine göre belirlenen üyeler, bu aşamanın 
ardından marka programı operasyon kurulu tarafından yetki-
lendiriliyor. Üyelik kriteri olarak üyenin bir ekipman üreticisi ol-
masının yanı sıra uygulamanın yapısının büyük oranda Hardox 
veya Strenx çeliği ile oluşturulması şartı koşuluyor.

My Inner Strenx’in Türkiye’deki İlk Üyesi Güven 
Makina... 
Başarılı bir süreçle ilerleyen ve Türkiye’de 20 üyeye ulaşan 
Hardox In My Body’nin ardından yeni ürün Strenx’e özel ge-
liştirilen My Inner Strenx programının Türkiye’deki ilk üyesi 
olan Güven Makina, marka sertifikasını 2016 Beton Fuarı’nda 

gerçekleştirilen lansmanda SSAB Bölge Satış Müdürü Halim 
Karaoğlan’dan teslim aldı. 

Güven Makina Genel Müdürü Mehmet Kirmit konuyla ilgili yaptı-
ğı açıklamada SSAB’nin kendisini etkileyen en önemli özelliğinin 
satış stratejisi olduğunu belirtti. Kirmit, “SSAB’nin en büyük özelliği 
sahaya inmesi ve müşterisine verdiği her türlü destektir. Kullandığı-
mız ürünlerden çok memnun kaldığımızı özellikle belirtmek isterim. 
SSAB bizim çözüm ortağımız ve sanki aramızda imzalı olmayan 
özel bir sözleşme var.” ifadelerini kullanırken programa dâhil olma 
süreçlerini ise şöyle anlattı: “Özel çelikte kaliteli ürün sunmasının 
yanı sıra satış sonrası destek ağı ile de fark yaratan SSAB ile uzun yıl-
lardır birlikte çalışmaktayız. Bu çelikleri temin ederek silobas, dam-
per ve transmikser imalatında kullanıyoruz. SSAB bizim ciddi bir iş 
ortağımız. Tedarik süresi, fiyat ve kalite anlamında bizim beklenti-
lerimize en yakın firma olarak kendi alanının lideri SSAB’yi görüyo-
ruz. SSAB’den tedarik ettiğimiz yüksek dayanımlı çelikler sayesinde 
üretilen araçların boş ağırlığını azaltıp araç yükleme kapasitesini 
maksimum seviyelere çıkarma imkânına sahibiz. SSAB’nin satış 
sonrasında teknik destek ekibiyle de yakın ilişkiler içinde olmamız 
bizim için önem arz ediyor. Bu sebeple SSAB ile çalışmaktan bü-
yük mutluluk duymaktayız. Yeni dâhil olduğumuz My Inner Strenx 
programının, üretim gücümüzü maksimuma çıkarması ile birlikte 
marka bilinirliğimizi ve markamıza olan güveni de pekiştireceğine 
inanıyoruz. Üyeliğimiz konusunda ilk tepkilerin de olumlu olması 
sebebiyle verdiğimiz karardan oldukça memnunuz.” 

www.ssab.com.tr
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Sandvik yeni +range rodlarıy-
la açık işletme madenciliğine 
yeni bir soluk getirdi. Toplam 
delme maliyetleri düşünül-
düğü zaman en önemli kısmı 

rodlar oluşturmaktadır. +range rodlar kullanılarak, rodların 
%30’dan daha uzun ömürlü olmalarını sağlamak mümkün. 
T38, T45 ve T51 diş tiplerinde mevcut olan bu ürünle her bir 
vardiyada daha fazla metrajlarda delik delinirken, metre başı 
maliyetler de ciddi bir ölçüde düşmektedir.

Operasyonun verimliliği ve karlılığı düşünüldüğünde ciddi bir 
biçimde öne çıkan +range rodlar ısınmaya ve aşınmaya karşı 
özel olarak geliştirilmiş eşsiz Sandvik çelik alaşımının yeni bir 
ürünüdür. Bu çok özel alaşım, ürünün ömrünü uzatmak ve daha 
az rod değişikliği yapılmasını sağlayarak hem stoklama, yükle-
me, boşaltma maliyetlerini düşürmek, hem de bunların sebep 
olabileceği iş güvenliği problemlerini minimize etmek için ge-
liştirilmiştir. Çok farklı formasyonlarda, dünyanın birçok yerinde 
yapılan testler +rande rodların standart ürünlere göre en az %30 
oranında daha uzun ömürlü olduklarını kanıtlamıştır.

Günümüzün gelişmiş maden endüstrisi daha derin deliklere 
ihtiyaç duymaktadır. Bunun toplam maliyet üzerindeki artış 
etkisini kontrol edebilmek ise çok büyük önem taşımaktadır. 
Sandvik standart rodlarıyla da piyasadaki en uzun servis öm-
rünü sunarken, +range rodların üretimine geçilmesiyle bera-
ber çıtayı oldukça yükseltmiştir. Bu yeni ürünler piyasadaki 
standart dişlerle tamamen uyumludur ve piyasadaki en düşük 
metre başı maliyeti sunmaktadır. Yer üstü delgilerde kullanı-
lan rodlar sürtünme ve adezyon kuvvetlerinin sebep olduğu 
ısıdan kaynaklı aşırı diş aşınmasına maruz kalır. +range rodlar-

SANDVIK+RANGE Rodlarla
Yeni Bir Dönem Açtı

TanıTıM

daki özel Sandvik çelik alaşımı bu tip aşınmalara karşı oldukça 
dayanıklıdır. +range  rodlar bu özellikleri sayesinde kırılmalara 
ve aşınmalara sebebiyet vermeden daha uzun ömürlü çalışa-
rak delgi performansını arttırmaktadır.

Sandvik’in 2.700 çalışanıyla çok büyük yatırımlar yaptığı araş-
tırma ve geliştirme departmanı her zaman yenilikçi çözüm-
ler üretmekte ve müşterilerinin kazançlarını arttırmaktadır. 

ÜLKE DELİCİ MAKİNE KANITLANMIŞ
PERFORMANS ARTIŞI

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SANDVIK DX700 35%

UMMAN SANDVIK DX780 30%

TÜRKİYE SANDVIK DX800 30%

İSVEÇ DİĞER 60%

ALMANYA SANDVIK DP1100 100%

GÜNEY AFRİKA SANDVIK DP1500 200%

GÜNEY AFRİKA SANDVIK DP1500 42%

GÜNEY AFRİKA SANDVIK DP1500 95%

Dünyanın farklı yerlerinden kanıtlanmış performans artışları
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Sandvik, büyüyen ve yenilikçi fikirleriyle Forbes Dünyanın En 
Yenilikçi Şirketleri sıralamasında ilk 100 yatırımcı arasında yer 
almakta ve +range ürünleri ile de sektörde her zaman öncü ol-
duğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. 

Ayrıca, Sandvik’in birçok yeni projesi gibi +range ürünler de 
dünya üzerindeki madencilik uygulamalarının ekonomik, iş 
güvenliği ve çevre koşullarını iyileştirme amacını taşımaktadır. 
Sandvik için sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı her zaman 
en öncelikli konu olmuştur.  Yeni +range rodlar daha uzun 
ömürlü olmaları sebebiyle daha az rodla daha çok iş yapmayı 
sağlarlar. Böylece daha az nakliye, saha içi taşınması ve rod de-
ğişimi gerektiren +range rodlar, operatörlerin bu durumlardan 
kaynaklanabilecek yaralanma risklerini düşürür, çalışma orta-
mının emniyetini arttırır.  +range rodlar, nakliye ve değişimlere 
daha az zaman harcanması sonucu artan zaman ile daha çok 
ve daha hassas bir şekilde patlatma deliklerinin delinmesine 
de olanak sağlamaktadır . Delme operasyonunun toplam ma-
liyeti düşünüldüğünde ise, daha az rod kullanılması ve daha 
uzun aralıklarla rod değişimi yapılması makinelerin dizel yakıt 
tüketimini düşürmektedir. Daha az dizel yakıt tüketilmesi de 
çevreye olumlu bir katkı sağlamaktadır. 

Bu ürünlerin üretimleri esnasında yine çevre düşünülerek, al-
ternatif ve çok daha iyi çözümler geliştirilmiştir (daha az enerji 
tüketimi, daha az hammadde gereksinimi gibi). Sandvik çevre-
ye karşı sorumluluklarını her zaman ön planda tutarak, yenilikçi 
çözümleriyle dünyadaki karbon ayak izini küçültmek için çalış-
malarını devam ettirecektir.  

mining.sandvik.com

Neden +RANGE ?
Önce iş güvenliği
Sandvik’in en önemli ve öncelikli ilkesi iş güvenliğidir. Yeni 
+range rodlar daha uzun ömürlü olmaları sebebiyle daha az 
rodla daha çok iş yapmayı sağlar. Böylece daha az nakliye, 
saha içi taşınması ve rod değişimi gerektiren +range rodlar, 
operatörlerin bu durumlardan kaynaklanabilecek yaralan-
ma risklerini düşürür, çalışma ortamının emniyetini arttırır.

Aşınmalara karşı dayanıklı 
Yer üstü delgilerinde kullanılan rodlar sürtünme ve adez-
yon kuvvetlerinin sebep olduğu ısıdan kaynaklanan aşırı diş 
aşınmasına maruz kalır. +range rodlardaki özel Sandvik çelik 
alaşımı bu tip aşınmalara karşı oldukça dayanıklıdır. 

Daha uzun ömür, daya yüksek performans
+range  rodlar benzersiz özellikleri sayesinde kırılmalara ve 
aşınmalara sebebiyet vermeden daha uzun ömürlü çalışarak 
delgi performansını arttırmaktadır.

En düşük metre başı maliyet
Piyasadaki en uzun servis ömrüne sahip olan +range rod-
lar, bu özellikleri sayesinde delme operasyonlarında metre 
başı maliyetleri oldukça düşürmektedir. Ayrıca daha az rod 
kullanılması ve rodların daha uzun aralıklarla değiştirilmesi 
makinelerin dizel yakıt tüketimlerini düşürmektedir. Bu da 
direkt olarak toplam delme maliyetine etki ederek, en düşük 
metre başı maliyete ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Çevre bilinci
Sandvik, dünyadaki karbon ayak izini küçültmek için sürekli 
çalışmalar yapmaktadır. +range rodlar sayesinde daha az rod 
kullanılması ve daha uzun aralıklarla rod değişimi yapılması 
makinelerin dizel yakıt tüketimlerini düşürmektedir. Düşük 
dizel yakıt tüketimleri çevresel açıdan değerlendirildiğinde 
dünyadaki karbon ayak izimizi küçültmek adına çok büyük 
önem taşıdığı görülmektedir. Ayrıca Sandvik +range rodların 
minimum 30% daha uzun ömürlü olmalarını sağlayan formü-
lünü geliştirerek daha az hammadde kullanımını desteklemiş 
ve bu ürünlerin üretimi esnasında da daha az enerji tüketil-
mesini sağlayan yeni ve alternatif çözümler geliştirmiştir.
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Kırıcı Seviye Ölçümü

TanıTıM

Kırıcı seviye kontrolü iri ta-
neli ve işlenmiş katı döküm 
ürünlerin seviye ölçümlerin-
de, Prosonic S ultrasonik sevi-
ye ölçümü ürün ailesi ihtiyaç 
duyacağınız her özelliği ihtiva 

edecek şekilde ve ihtiyaçlarınızı tümüyle karşılamak amacıyla 
dizayn edilmiştir.

Kırıcı pahalı bir ekipmandır. Mekanik yüzeyi ve kaplamasının 
zarar görmesinin engellenmesi ve tükettiği enerji miktarının 
optimize edilmesi için, ürün seviyesi belli bir değerde tutulma-
lıdır. Kırıcılardaki seviye takibinde Prosonic S’e güvenebilirsi-
niz. Bu cihaz titreşime dayanıklı, su ve toz geçirmez yapıya sa-
hip transmitter ve sensör ikilisinden oluşmaktadır. Transmitter, 
sensörün bulunduğu noktadan (ölçümün yapıldığı yerden) 
300 metre kadar uzağa monte edilebilmektedir. Ayrıca dijital 
iletişim protokolleri kullanıldığında bir tane transmittere 10 
adet sensör bağlanabilmektedir ki bu ciddi manada maliyet ve 
kurulum zamanından tasarruf sağlayacaktır. 

Ultrasonik seviye sensörlerinden alınan seviye bilgisi sıklıkla 
sahadaki kamyon trafiğini kontrol amacıyla kullanılmaktadır. 
Kamyon şoförleri, bu trafik lambalarını takip ederek, kırıcıya 
boşaltma yapıp yapmamaya karar verirler.

Cem Özen
Endüstri Yöneticisi

cem.ozen@tr.endress.com 

Ultrasonik seviye sensörleri bakım istemeyen ve temassız ölçüm 
prensibiyle, toz ve işlenmemiş katı malzeme sürekli seviye öl-
çümlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Endress+Hauser 
Prosonic S FDU96 sensörünün üstün özellikleri sayesinde, ölçüm 
ürünün dielektrik sabiti, yoğunluğu ve neminden etkilenmeden 
gerçekleştirilir. Ayrıca, sensörün kendini temizleyebilme özelliği 
sayesinde de ölçüm kalitesi, cihazın üzerinde oluşacak sarmalar-
dan etkilenmemektedir. 

Buna ek olarak, soğuk iklimlerde oluşabilecek ve ölçümü etki-
leyebilecek buzlanmaya karşı opsiyonel olarak sensöre enteg-
reli ısıtma özelliği sunulabilmektedir.

Avantajlar
•	Kırıcı optimizasyonu 
•	Düzensiz yüklemeden dolayı kırıcı kaplama malzemesinin 
aşınmasında azalma
•	Sabit bir operatör takibine gerek kalmaması
•	Kırıcının tıkanması ve taşmasının önlenmesi
•	Otomatik yük boşaltımı ve kamyon trafiği  

www.tr.endress.com

Doldurma esnasında kırıcı seviyesinin Prosonic S ile izlenmesi

FMU90FDU96
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Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103
Şarlı İş Merkezi 8. Kat
Mecidiyeköy - İSTANBUL

Tel:    0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
info@tr.endress.com
www.tr.endress.com

Hammaddeleri daha verimli üretin ve işleyin

Endress+Hauser, global otomasyon çözümleri sağlayıcısı olarak, sağlam ve 
güvenilir saha cihazları sunmanın yanında özel çözümler ve servisler için de 
gerekli uzmanlığa sahiptir. Endüstri odaklı optimizasyon paketlerimiz, çevre 
gerekliliklerine uyan, düşük enerjili ve verimli prosesler elde etmeniz için 
tasarlanmıştır.

Maden çamurlarının akışının güvenilir bir şekilde ölçülmesi: Doğal kauçuk 
iç kaplama ve fırça elektrot özellikleri ile donatılmış Promag 55 S manyetik 
akış ölçer aşınmaya karşı yüksek direnç gösterebildiğinden, yüksek oranda 
katı madde ihtiva eden çamurların akış ölçümünü güvenilir bir biçimde yerine 
getirir. Gammapilot M radyometrik yoğunluk ölçümü ile birleştirildiğinde, 
çamurun içerisindeki katı madde miktarı, akış ölçere entegre hesaplayıcı ile elde 
edilebilmektedir.

Aşınma olmaksızın basınç ölçümü: Yüksek mukavemet özelliğine sahip 
seramik membranlı Cerabar S, tikinerlerde çökmüş madde ağırlığı ölçümü için 
ideal çözümdür.

pH/ORP ölçümü: Memosens teknolojili kompakt ve sağlam elektrotlar, 
sahip oldukları avantajlar ile maden endüstrisindeki her ölçüm noktasını 
dijitalleştirmeye devam ediyorlar.

www.tr.endress.com/maden

Maden endüstrisi için etkili çözümler
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ERKOM Kompresör Makine 
Şirketi, inşaat, madencilik ve 
endüstri sektörlerinde gerek 

üretimi gerekse ithalatıyla, zirve için çalışan firmalara makine 
ve ekipman desteği vermektedir. Kurulduğu 1976’dan bu yana 
edindiği bilgi birikimiyle ileriyi görerek sektöre katkı sağlayan 
ERKOM, bu yönüyle de kulvarında pek çok rakibini geride bı-
rakmayı başarmıştır. 

ERKOM, Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Makine Mühendisi 
Mehmet Atilla Uslu önderliğinde, altına imzasını atacağı tüm 
projelerde hızlı ve yerinde çözümler sunmak adına kendi te-
sislerinde, hizmet verdiği sektörler için ihtiyaç duyulan ma-
kinelerin üretimi yanında, distribütörlüğünü yaptığı pek çok 
uluslararası firmadan makine ve teçhizat da ithal etmektedir. 
Sağladığı tüm hizmet kalemlerinin her şartta arkasında durma-
yı ilke edinen ERKOM, iş ahlakı yaklaşımıyla sektöründe güven 
veren çözüm ortağı algısını uzun yıllar korumayı başarmıştır.

Farklı sektörlerde farklı firmaların ihtiyaçlarını karşılama bilin-
ciyle hizmet veren ERKOM’u diğerlerinden ayıran niteliklerinin 
başında, içinde bulunduğu dönemin gelişen ve değişen tek-
nolojisine uyum sağlayabilme çabası yer almaktadır. Dolayısıy-
la, çağdaş teknolojinin sağladığı olanakları üst seviyede kulla-
narak yüksek performanslı hizmete katkı sağlamaktadır.

ERKOM Kompresör Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi, inşaat, madencilik ve endüstri sektörlerine hizmet ede-
rek, öncelikli olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaç 
edinmiştir. Kurumsal yapısı, müşteri odaklı çalışma stratejisi, 
süreklilik ilkesi ve rekabetçi büyüme potansiyeli ile ERKOM; 
mükemmelleşme anlayışını esas alarak yüksek kalite standardı 
çizgisini koruyan ürünleri ve satış sonrası hizmet ve desteği ile 
müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. ERKOM ken-
disini bir çözüm ortağı olarak seçen müşterilerine gerçekçi ve 
tamamen ihtiyaca yönelik çözümler sunabilmek için çalışırken 
diğer taraftan da kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, insa-
na, doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine 
getirmeye, toplumsal etik değerlere bağlı kalmaya, gelecek 
kuşaklara karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye ve ge-
lişime açık, yenilikçi tutumunu sürdürmeye özen göstermek-
tedir. Yüksek nitelikli insan gücünü istihdam ederek, karşılıklı 
güven ve saygının hâkim olduğu, güvenli bir çalışma ortamı, 
adil tutum, ekip çalışması, açık iletişim ve gelişme olanakları 
sağlamak ERKOM’un öncelikli değerleri arasına yer almaktadır.

İnşaat, madencilik ve endüstri sektörlerinde yer altı ve/veya yer 
üstü projelerinde etkinlik ve verimlilik sağlamayı amaçlayan tüm 
firmaların her zaman ilk ve sürekli tercihi olma heyecanıyla yola 
çıkan ERKOM; daima girişimci, yenilikçi ve gelişime açık kimliğiy-
le sürekli bir şekilde üretim, satış ve servis kalitesini yükselterek 
sektörde lider firma olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda üre-
tim, pazarlama, satış ve satış sonrası süreçlerde projelere özgü 
özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşa-
rak müşteri memnuniyeti sağlamak ve bu ilişkiyi kalıcı dostluğa 
dönüştürerek, samimi, güvenilir ve profesyonel bir hizmet sun-
mak ERKOM’un değişmez önceliğidir. Yakın gelecekte müşteri-
lerin daha çok ihtiyacına hitap edebilmek için ürün yelpazesini 
geliştirmeyi, üretimi arttırmayı ve bünyesine yurt içi ve yurt dışı 
yeni şubeler ekleyerek büyümeyi amaçlayan ERKOM, güven, 
dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çı-
karak, hizmet vermekte olduğu toplumda güven ve saygınlığı 
temsil eden geleneğini sürdürmeyi esas almaktadır. 

ERKOM Sektördeki 40. Yılını 
Kutluyor
ERKOM Sektördeki 40. Yılını 
Kutluyor
ERKOM Sektördeki 40. Yılını 
Kutluyor
ERKOM Sektördeki 40. Yılını 
Kutluyor
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Bu yıl 40. yıldönümünü kutlayan ERKOM kurumsal kişiliği, yaklaşık 
100 çalışanı ve güçlü ve güvenilir marka temsilcilikleriyle hem pro-
fesyonel iş gücünü hem de ürün yelpazesini genişletmeye devam et-
mektedir. 40. yaşına ulaşan kurumumuzun başarısının sırrı müşte-
rilerimize verdiğimiz güvende yatmaktadır. Kaliteli ürünü, iyi fiyata, 
iyi koşullarda müşterilerin hizmetine sunan ERKOM’un profesyonel 
çalışanlarının ana prensibi müşteri memnuniyeti sağlamak ve bunu 
devam ettirmektir. 40. yılımızı gururla kutluyor; çalışanlarımızla ve 
müşterilerimizle nice başarılı yıllar geçirmeyi diliyorum.” 

www.erkom.com.tr

ERKOM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kamil Uslu 
kurumun tarihçesini şu şekilde anlatmıştır:

“1976’da bir İsveç firmasının yedek parça ve servis bayisi olarak 
3 kişi ile çalışmaya başlayan şirketimiz, 40 yıl içerisinde önemli 
değişiklik ve yenilik süreçlerinden geçmiştir. 1986 yılında ma-
den-inşaat makinaları yedek parça ve ekipman satışına geçil-
miştir. 1991’de pnömatik kırıcı ve delici tabancaların imalatına 
başlanmıştır. 2004 yılı itibariyle Erkom tamamen yepyeni bir 
kimliğe bürünerek pek çok ülkeden konusunda uzman yeni fir-
maların distribütörlüklerini yapmaya başlamıştır. 2004 yılında 
Rockmore, Rotair Spa, Perforator; 2005 yılında GHH, Hazemag; 
2006 yılında Mine Master; 2007 yılında Turbosol, Wingfan; 2008 
yılında Everdigm, GSI, Fasing; 2009 yılında Diemme; 2011 yılın-
da Famur, Hamacher; 2012 yılında KSK; 2013 yılında Elektrome-
tal; 2014 yılında Sunward ve son olarak 2016 yılında Shantui 
ürünleri bünyemize katılmıştır. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kamil Uslu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Yüksel
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SHELL 9 Yıldır
Madeni Yağ Pazarının Lideri

söyleşi

Türkiye’de ve dünyada madeni yağ pazar liderliğini 2015 yılında da sürdüren Shell
 9 yıldır üst üste hem Türkiye hem de küresel madeni yağ pazarının lideri oldu.

Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak,
Madencilik Türkiye Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

Shell hem Türkiye hem de 
küresel madeni yağlar paza-
rındaki liderliğini dokuzun-
cu yıla taşıdı. Petrol Sanayi 
Derneği’nin (PETDER) Türki-
ye pazarına ilişkin sektör ra-
poruna göre Shell & Turcas 
Petrol AŞ Türkiye’nin*, ulus-

lararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın her yıl gerçek-
leştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre de 
Shell dünyanın** “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” oldu. 

Shell & Turcas; başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, 
madencilik, nakliye ve genel imalat gibi kullanım alanlarında 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ 
ürünlerinin üretimini, satışını ve pazarlamasını gerçekleştiri-
yor. Shell’in madeni yağ markaları portföyü, otomotiv sektö-
rüne yönelik Shell Helix ve Shell Rimula motor yağlarının yanı 
sıra, Shell Tellus, Shell Omala, Shell Gadus, vb. endüstriyel yağ-
lar ve greslerden oluşuyor. Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel 
Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Madencilik Türkiye Dergisi’nin 
sorularını şu şekilde yanıtladı

Madencilik Türkiye: Shell’in ve Shell & Turcas’ın madeni yağ 
alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Seyfettin Uzunçakmak: Shell, dünya genelinde sekiz tesiste 
baz yağ üretiyor. Madeni yağ üretmek için de 50’den fazla te-
siste baz yağı ile katkı maddelerini harmanlıyor, 100’den fazla 
ülkede madeni yağ dağıtımı ve satışını gerçekleştiriyor. 

Shell & Turcas olarak da Türkiye’de otomotiv, madencilik, in-
şaat, enerji üretimi, demir-çelik ve genel imalat gibi kullanım 
alanlarında işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Shell ma-
deni yağ ürünlerinin üretimini, satışını ve pazarlamasını ger-
çekleştiriyoruz. Helix, Rimula motor yağlarının yanı sıra, Tellus, 
Omala ve Gadus markalı endüstriyel yağ ve gresleri de madeni 
yağ ürün portföyümüzde bulunuyor. 

*PETDER 2015 Madeni Yağlar Raporu referans alınmıştır. 

**Kline & Company bağımsız araştırma şirketinin 2014 yılı için hazırladığı Global 

Madeni Yağlar raporu referans alınmıştır

Shell’in küresel madeni yağ tedarik zinciri organizasyonunda 
yaklaşık 3 bin uzman çalışıyor. ABD, Almanya, İngiltere, Hollan-
da ve Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştır-
ma laboratuvarlarımız bulunuyor. Bu laboratuvarlarda çalışan 
yaklaşık 200 biliminsanı ve madeni yağ mühendisi, her yıl mil-
yonlarca kilometrelik saha denemeleri gerçekleştiriyor. Bu ça-
lışmaların bir sonucu olarak madeni yağ, baz yağ ve gres alan-
larında portföyümüzde 150’den fazla  patentimiz bulunuyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de madeni yağ tedarik zinciri-
nin tamamında faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanı sıra, müşteri-
lerimize teknik destek sağlıyor ve yüksek teknoloji ile üretilen 
yenilikçi ürün portföyümüz ile onların çözüm ortağı oluyoruz. 

DERİNCE’DEKİ BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ
Türkiye’de üretim yapıyor musunuz?

Kocaeli-Derince’de bulunan madeni yağ ve gres yağı üre-
tim tesisimizde 2015 yılında toplam 93 bin ton madeni yağ 
ve gres üretimi gerçekleştirdik. 140 milyon litrelik kapasitesi 
bulunan Derince üretim merkezinde imal edilen her dört lit-
re ürünün bir litresini, başta Avrupa, Ortadoğu bölgelerinde-
ki ülkeler olmak üzere toplam 55 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu 
tesisten 2015 yılında 100 milyon TL’ye yakın ihracat yaptık. 
Üretimimiz ve ihracatımızı 2016’da ve sonraki yıllarda daha 
da artırmayı, özellikle ihracat vasıtasıyla ülke ekonomimize 
daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Derince tesislerimiz 

Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak
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Kocaeli-Derince Madeni Yağ ve Gres Yağı Üretim Tesisi

ile Avrupa’ya ihraç edilen madeni yağ ve gres yağının önemli 
bir kısmını karşılayarak ülke ekonomisine yaptığımız katkıyla 
2014 İMMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül almaya 
hak kazandık.

Shell’in Akdeniz’deki tek gres ve en büyük madeni yağ üretim 
tesisi olan Derince tesisimiz, son dönemdeki yatırımlarla böl-
gesel bir üretim üssü niteliğine kavuştu. Bu tesise hem istih-
dam yaratması hem de ihracat yaparak ekonomimize katma 
değer yaratması açısından büyük önem veriyoruz.

HEM DÜNYADA HEM TÜRKİYE’DE TARTIŞMASIZ 
PAZAR LİDERİ
Shell & Turcas’ın Türkiye madeni yağ pazarındaki konumu 
ve hedefi nedir?

Shell hem Türkiye hem de küresel madeni yağlar pazarının 
üst üste dokuz yıldır tartışmasız lideri konumunda bulunu-
yor. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına iliş-
kin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol AŞ Türkiye’nin, 
uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın her yıl 
gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına 
göre de Shell dünyanın 2015 yılında da “1 numaralı Madeni 
Yağ Tedarikçisi” oldu. 

Hem Türkiye hem de küresel pazarda üst üste 9 yıldır pa-
zar lideri olmanın gurunu yaşıyoruz. Müşteri beklentilerini 
karşılamayı ve ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anla-
yışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle 
destekliyoruz. Bu sayede pazar liderliğimizi, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Yüksek teknoloji-
mizle enerjinin geleceğine yön veren küresel bir enerji şir-
keti olarak, madeni yağ ürünlerimizle de her sektör tarafın-
dan tercih edilen bir iş ortağıyız. Hedefimiz müşterilerimize 
yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi 
önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek.

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE AR-GE YATIRIMI
Bu başarıda rol oynayan en önemli etkenleri nasıl sıralarsı-
nız? Shell ürünleri neden tercih ediliyor?

Bu başarıda rol oynayan en önemli etkenleri süreklilik arz 
eden Ar-Ge çalışmalarımız ve sahadaki iş ortaklıklarımızla yü-
rüttüğümüz yakın işbirliği olarak sıralayabiliriz. Shell her yıl 
Ar-Ge çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. 
Temel amacımız yenilikçi ürünlerimizle, her zaman olduğu 
gibi, teknolojiye liderlik etmek ve iş ortaklarımıza sürekli ar-
tan değer yaratmak. 

Sahada yaptığımız çalışmalarla iş ortaklıklarımızın ve işletme-
lerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları iyi anlıyor ve bu sorunlara 
cevap verecek çözümler üretiyoruz. Yağ teknolojisindeki artan 
uzmanlığımız ile sahadaki tecrübelerimizi yenilikçi ürünlere 
dönüştürüyoruz. İşletmelere değer katmamız Shell madeni 
yağlarının tercih edilmesinde büyük önem taşıyor.

ENERJİ TASARRUFU VE İNOVASYON
Sizce madeni yağ pazarında önümüzdeki dönemde öne çı-
kacak gelişmeler neler olacak? Bu pazarda müşterilerin eği-
limi ne yönde? 

Enerji tasarrufunun öne çıktığı bir dönemin başladı. Biz de bu doğ-
rultuda yüksek performanslı, yakıt ve enerji tasarrufunu öne çıka-
ran inovatif ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Örneğin 2014’te 
tanıtımını yaptğımız PurePlusTeknolojisi ile geliştirilen Shell Helix 
Ultra’yı binek araç motor yağı pazarına sunduk. Söz konusu ürü-
nümüz, yeni nesil teknoloji ile üretilen motorların ihtiyaçlarına 
uygun şekilde Aktif Temizleme Teknolojisiyle birlikte tasarlandı. 
“PurePlus” ismini verdiğimiz bu teknoloji sayesinde doğalgazdan 
motor yağı üreterek yüzde 3’e kadar yakıt tasarrufu sağladık.

Diğer taraftan teknik desteğin önemi de artıyor. Pazardaki bu eği-
limi görerek geliştirdiğimiz çeşitli destek hizmetlerimiz bulunuyor. 
Örneğin Shell LubeMatch servisimiz, otomotiv sektöründe kullanı-
lan online ürün tavsiye aracı görevini görüyor. Shell LubeAnalyst ise 
müşterilerin kullandığı ekipman ve madeni yağların kondisyonları-
nı takip ederek, bakım maliyetlerinde tasarruf sağlama ve ekipman-
da meydana gelebilecek arızalardan dolayı oluşabilecek potansiyel 
kayıpların önlenmesi konusunda yardımcı oluyor. 

KÜRESEL MARKALARLA İŞBİRLİĞİ
Çeşitli markalarla işbirliği yaptığınızı, ayrıca bazı markaların 
ürünlerinizi tavsiye ettiğini görüyoruz. Bu işbirlikleri ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde yeni işbirlikle-
ri planlıyor musunuz? 

Markalarla yürttüğümüz işbirlikleri bizim için çok önemli. Biz 
dünyanın önde gelen markalarıyla teknik işbirlikleri yürüterek 
onların ihtiyaçlarını anlıyoruz ve bu ihtiyaçlara uygun ürünler 
geliştirebiliyoruz. 

Küresel ölçekte 3000 ekipman üreticisinin tavsiye ve onayına sahi-
biz. Araç ve ekipman üreticilerine özel madeni yağ üretimi konu-
sunda ciddi birikime ve deneyime sahibiz. Dünya çapında Ferrari, 
Hyundai, Mercedes, BMW, Ducati, Komatsu, Warstila, Siemens, 
Bosch SDF gibi markalara ürün sağlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımımız 
ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımın bir sonucu olarak hem küresel 
hem de yerel markalar tarafından iş ortağı olarak tercih ediliyoruz. 
Hedefimiz işbirliği yaptığımız marka sayısını daha da artırmak. 
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DAT Instruments; 
•	Kazık, 
•	 Jet Grouting,
•	CFA, (Auger)
•	Diyafram duvarları, 
•	Sondaj, 
•	Çimento enjeksiyonu, 
•	 Toprak ve çimento karıştırma, 
•	Vibroflotasyon 
gibi özel temellerde kullanı-
lan veri toplama sistemleri 
ve yazılımlarının üretimi ve 
dizaynı üzerine uzmanlaş-
mış bir İtalyan firmasıdır. 
DAT Insturments hem stan-
dart hem de müşterilerin 
çok bölgeli operasyonlarına yardımcı olabilecek kişiselleş-
tirilmiş ürün çeşitleri sunar. 

2001’de Amedo Valoroso tarafından kurulan DAT Instruments 
kısa zamanda beş kıtada yirmi ülkeye hizmet veren dinamik ve 
hızlı büyüyen bir şirket olarak pazarda yerini almıştır. Valoroso 
yakın zamanda bir röportajında ürettikleri ekipmanları şu şekil-
de özetlemiştir “Son derece rekabetçi bir fiyata kesinlik ve kalite 
sağlayan, dayanıklı, güvenilir, doğru ve aynı zamanda müşterile-
rimizi tatmin eden ekipmanlar sunuyoruz. Ekipmanlarda kullanı-
lan bütün bileşenler en üst kalitededir ve müşterilerimizin sahada 
karşılaşabileceği muhtemel şartlara göre seçilmiştir. Dahası, müş-
terilerimizin yüksek performanslı yıllar boyunca güvenilir servis 
sunacak cihazlar almalarını garantilemek için bütün ekipmanlar 
geniş kapsamlı kontrollerden, testlerden ve teslimden önce simü-
lasyonlardan geçmektedir. Ürünlerimiz uzmanlık, tecrübe ve ken-
dini müşterilerimize projelerini başarılı kılmak için gerekli eğitim, 
yardım ve desteğe adamış çalışanlarımızın tavsiyeleriyle desteklen-
miştir. Üstelik ekipmanlarımızı iyileştirmek ve müşterilerimize mev-
cut olan en iyi teknolojiyi sunmak için sürekli çaba sarf etmekteyiz.”

Her gün DAT Instruments ürünleri dünyanın dört bir yanında 
küçük, orta ve büyük işletmelerdeki performanslarını artırarak 
sergilemektedir. DAT Instruments ürünleri bilinen birçok son-
daj makinelerine kurulabilmektedir.

BARKOM Grup’tan Yeni Bir 
Distribütörlük Daha...

TanıTıM

Geniş ürün yelpazesini dünyanın en güçlü üreticileriyle desteklemeye devam eden 
Barkom Grup, Dat Instruments ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Dat Instruments 
bünyesinde sunulan veri toplama sistemi ürünleri Barkom müşterileriyle buluşuyor. 

Sondaj İçin Veri Toplama Sistemi ve Yazılımı
Eş zamanlı verilerin kaydıyla, toprağın jeomekanik karakteris-
tiklerini analiz etmek mümkündür. Derinlik bazlı diyagraf, farklı 
stratigrafik toprak kademelerine dikkat çeker.
DAT Instruments iki çeşit veri toplama cihazı sunar;
•	 JET SDP/IB; ucuz ve kolay
•	 JET 4000 AME/J; jet grouting için kullanılacak şekilde geniş-
letilebilir.

JET SDP/IB
Derinlik bazlı kaydedilen 
verilerin direk olarak data-
logger (veri toplama sistemi) 
LCD’sinde gösterilmesi,
Kapsamlı raporları yazdır-
ma, işleme, dosyalama ve 
çıkarma için verilerin bilgi-

sayara aktarımı,
Aşağıdaki seçilen parametrelerin kaydı ve ölçümü;
•	Sondaj Derinliği (JET DEPTH)
•	Besleme Kuvveti (JET FORCE)
•	Rod hızının aktarımı (JET DEPTH) 
•	Sondaj rod rotasyon torku (JET TORQ)
•	Sondaj rod rotasyon hızı (JET ROT)
•	Su basıncı (JET PRESS)

62



www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2016

•	Sondajın zamanı ve süresi 
•	Toprak bağıl enerjisi 

JET 4000 AME/J:
Derinlik bazında kaydedi-
len verilerin, grafiklerin ve 
özet bilgilerin ortalama ve 
anlık olarak direk datalog-
ger’ın (veri toplama cihazı) 
LCD’sinde gösterimi,
Kayda başlandığında ekip-
manın otomatik başlaması, 

Gerekli derinliğe ulaşıldığında otomatik durdurulması,
Rod değiştirme işleminin otomatik tanınması,
Otomatik kayıt askıya alma,
Kapsamlı raporları yazdırma, dosyalama, işleme ve çıkarma için 
verilerin bilgisayara aktarımı,
Aşağıdaki seçilen parametrelerin kaydı ve ölçümü;
•	Sondaj derinliği (JET DEPTH)
•	Besleme Kuvveti (JET FORCE)
•	Rod hızının aktarımı (JET DEPTH) 
•	Sondaj rod rotasyon torku (JET TORQ)
•	Sondaj rod rotasyon hızı (JET ROT)
•	X ve Y kule eğimi (JET INCL XY)
•	Su basıncı (JET PRESS)
•	Su akım ve hacmi (JET FLOW)
•	Sondajın zamanı ve süresi 
•	Toprak bağıl enerjsi
•	GPS alıcısı için girdi

JET S104- Veri İşleme Yazılımı - Bilgisayara Veri 
Aktarımı Sistemleri
Kaydedilen veri geniş dahili hafızada depolanır. Veri aynı za-
manda JET S 104 yazılımı yüklü bir Windows bilgisayara JET 
C USB kablosuyla ya da USB pen sürücülerle aktarılabilir. Ya-
zılım verileri organize etmeye ve detaylandırmaya, grafik ve 
tablolar çizmeye ve bunları yazdırmaya olanak sağlar. Verileri 
Microsoft excell’e aktarma özelliği de mevcuttur.

Enjeksiyon İçin Veri Toplama Sistemi ve Yazılımı
Düşük basınçlarda enjeksiyon için DAT Instruments 2 çeşit ürün 
sunar; 
•	 JET AME 4000/I ; 4 pompaya kadar görüntüleme, kayıt altında 
tutma ve otomasyon özellikleri
•	 JET DSP 100/IR ; tek bir pompa için görüntüleme ve kayıtlama 
özellikleri.
JET 4000 AME /I (1 pompadan 4 pompaya kadar)
•	Çimento şerbetinin basınç, akım ve hacim parametrelerinin 
ölçümü ve kaydı,

•	Datalogger’ın LCD’sinde di-
rek olarak anlık basınç, akım 
oranı ve hacim değerlerini 
görüntüleme,
•	Enjeksiyon grafiklerinin ve 
özet raporların eş zamanlı 
olarak görüntülenmesi,
•	Harcın kurulan maksimum 
basınca, maksimum hacme ulaştığında enjektörün otomatik 
durdurulması, GIN metoduyla veya maksimum süreç tamam-
landığında,
•	Basınç önceden kurulan değerin altına düşerse durdurulduk-
tan sonra pompanın otomatik olarak yeniden başlatılması,
•	Enjektörlerin JET 4000 AME/I datalogger klavyesinden direk 
olarak başlatılması,
•	Özet raporlar oluşturmak ve yazdırmak için yürütülen enjek-
siyonlarla alakalı kolay ve hızlı bilgi edinmek için ve verileri Ex-
cell’e aktarmak için PC’ye veri yüklemesi,
•	Datalogger’a bağlanabilen JET PRINT60 yazıcı ile anlık veri 
yazdırma imkanı.
JET DSP 100 / IR (1 pompa) 
•	Çimento şerbetinin, basınç, 
akım ve hacim parametreleri-
nin ölçümü ve kaydı,
•	Büyük rakamlarla veri top-
lama cihazının LCD’sinin 
üzerinde direk olarak anlık 
basınç, akım oranı ve hacim 
değerlerinin görüntülenmesi,
•	Özet raporlar oluşturmak 
ve yazdırmak için yürütülen enjeksiyonlarla alakalı kolay ve 
hızlı bilgi edinmek için ve verileri Excell’e aktarmak için bilgi-
sayara veri yüklenmesi.

JET S104- Veri İşleme Yazılımı - Bilgisayara Veri 
Aktarımı Sistemleri
JET 4000 AME tarafından kaydedilen veriler üç büyük dahili hafı-
zada depolanır. Kaydedilen veriler aynı zamanda JET S 104 yüklü 
bir Windows bilgisayara JET C USB kablosuyla USB pen sürücü-
lerle veya JET RACK USB ile aktarılabilir. JET DSP 100 tarafından 
kaydedilen veri USB kablo veya USB pen-sürücüler ile aktarıla-
bilir. Yazılım verileri organize etmeye, detaylandırmaya, grafik ve 
tablolar çizmeye ve bunları yazdırmaya olanak tanır. Verileri aynı 
zamanda Microsoft Excel’e çıkarma opsiyonu da mevcuttur. 

www.barkomltd.com

BARKOM aracılığı ile DAT INSTRUMENTS 
sayesinde projelerde veri toplama 

kolaylaşıyor…
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• H Wireline Delme Kapasitesi 100 m
• N Wireline Delme Kapasitesi 250 m
• B Wireline Delme Kapasitesi 350 m

• Kolay Delme Performansı
• Rotary sistem
• Kompakt tasarım ve kolay taşıma 
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Barkom'un distribütörlüğünü yaptığı, AMC sondaj kimyasalları dünya genelinde özellikle maden ve su sondajlarında,
ürün ve teknik destek sağlayarak sondaj çamuru sektöründe lider konumdadır. Aynı zamanda, AMC, uzmanlığını 
yönlendirilebilir yatay sondaj (HDD), inşaat ve tünel endüstrilerinde de geliştirmiştir. AMC, sondaja ve endüstriyel 
uygulamalara yönelik özellikli ürünleri ve yağlayıcıları kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. AMC'nin sondaj 
sıvıları ve katkı maddeleri uluslararası kalite ve çevre standartlarına uyum sağlayabilmesi için sahada ve laboratuvarlarda 
test edilmiştir. 

Detaylı bilgi için www.barkomltd.com
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MapInfo Discover jeologlar, 
madenciler, çevre bilimciler, 
haritacılar, saha yöneticileri 

ve veri tabanı yöneticileri için hazırlanmış coğrafi bilgi sistemi 
sunan bir MapInfo eklentisidir. Yer bilimciler için yine yer bilim-
ciler tarafından tasarlanmıştır. 

Pitney Bowes’a ait MapInfo’nun Discover eklentisi ile saha-
dan gelen veriler harita üzerinde gösterilip analizleri yapılır, 
sondajlar hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu olarak görüntülenir. 
Cevher alanının sınırları belirlenip bir sonraki adımda yeni son-
dajların nereye atılacağı konusunda karar verilmesi sağlanır. 
Sondajlar üzerinden planlar, loglar, bölümler oluşturulup yer 
altı hakkında bilgi edinilir.

MapInfo’nun Türkiye temsilcisi Başarsoft’un müşterilerinin 
Pitney Bowes ürünlerindeki görüşlerini almak ve uzun yıllardır 
Pitney Bowes ve Başarsoft ailesi ile çalışan Polimetal Madenci-
lik firmasının Veri Tabanı ve Çizim Departmanı Müdürü Yonca 
Yıldırım ile küçük bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisi MapInfo 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini bizimle paylaştı. 

Madencilik Türkiye: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Yonca Yıldırım: Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölü-
münden 2001 yılında mezun olduktan sonra 2003 yılında yük-
sek lisansımı tamamladım. Yaklaşık olarak 13 yıldır madencilik 
sektöründe çalışmaktayım. 2003 ve 2010 yılları arasında Ala-
cergold firmasında çalıştıktan sonra kariyerime yeni bir yön ve-
rerek Polimetal Madencilik’te işe başladım. Halen aynı firmada, 
Veri Tabanı ve Çizim Departmanı’ndan sorumlu yönetici olarak 
çalışmalarımı yürütmekteyim. 

MapInfo Discover ile Veri 
İşlemede Zamanı Yönetin

TanıTıM

MapInfo programını kullanarak gerçekleştirdiğiniz jeoloji 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

Tüm projelerimizde jeoloji haritalarının hazırlanmasının 
yanı sıra jeokimya, jeofizik, alterasyon, topoğrafya ve ka-
dastro haritalarının hazırlanmasında MapInfo kullanmak-
tayız. Başarsoft’un distribütörü olduğu MapInfo yazılımı; 
araziden toplanan verilerin girişi, depolanması, saklanması, 
modellenmesi, işlenmesi, analiz edilmesi, aynı anda farklı 
senaryoların değerlendirilmesi gibi bilgileri kısa zaman içe-
risinde, doğru ve en güvenilir şekilde oluşturmamızı sağlar. 
Bize kazandırdığı zaman ve verdiği doğru bilgiler, faaliyet 
alanımız için oldukça önemlidir.

Başarsoft ve MapInfo ile nasıl tanıştınız?

Başarsoft ve MapInfo ile 2003 yılında tanıştım. Yüksek lisan-
sımı tamamladıktan sonra Madencilik faaliyetlerini yürüten 
yabancı bir firmada işe başladım. Firmada yazılım olarak 
MapInfo kullanılıyordu. Yüksek lisans yaptığım dönemlerde 
üç faklı yazılım kullanmıştım ancak MapInfo programı kul-
lanım açısından çok daha pratik, hızlı ve aktif kullanılması 
sebebiyle daha sonraki çalıştığım firmalarda da hep tercih 
sebebim oldu.

Başarsoft ailesine neden ihtiyaç duydunuz?

Madencilik sektöründe mükemmel çözümler sunan Başar-
soft’un sağladığı Encom Discover’a ihtiyaç duyma sebe-
bimiz her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uydurmak, 
yaptığımız işlerde mevcut kaynak ve verilerle daha etkili 
ve doğru analiz yapma, bilgi akışını hızlandırma, veri gün-
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cellemede kolaylık sağlamaktır. Tüm bunlar sayesinde iş 
gücü ve zaman kaybını önlemekle birlikte çalışmayı daha 
kolay ve zevkli hale getiriyoruz. Şunu unutmamak gerekir 
ki veri, benzerleri ile ilişkilendirildiğinde anlam kazanan 
olgular serisidir. Bu sayede işteki verimliliğimiz ve başarı-
mız her geçen gün diğer firmalara örnek olma niteliğinde 
artmaktadır.

MapInfo ve Encom Discover kullanımındaki zorluk yaşıyor 
musunuz?

MapInfo ve Encom Discover kullanımında şimdiye kadar 
herhangi bir zorluk hiç yaşamadım. Nedeni ise aktif olarak 
bu programı kullanan bir kullanıcı belli bir süreçten sonra 
herhangi bir problem veya sorunla karşılaştığında kendisi 
çözebilecek duruma geliyor. Aynı zamanda Pitney Bowes 
ve Başarsoft ailesi sürekli yeniliklere açık olup, teknolojiyi 
yakından takip ettikleri için yeni yazılım modülleri ile ken-
dilerini her geçen gün iyileştirmekte, bizlerin de işlerini ko-
laylaştırmaktadırlar.

Başarsoft ailesinin size sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Bizlere sağladığı en önemli kolaylıkların, zamandan tasarru-
fu sağlamak, karmaşık verilerin çok hızlı bir şekilde işlendiği 
ve güncel verilerle çalışma imkanı sunması ayrıca sağlıklı bir 
planlama yapma imkanı vermesi olduğunu söyleyebilirim. 
Maden çalışma sahalarımızda, daha hızlı ve doğru bir şekilde 
verilerimizi yönetmek hedef niteliği taşımaktadır. Kısa süre 
içerisinde alternatif üretmek aynı anda farklı senaryoları de-
ğerlendirmek bizler için çok önemlidir.

Başarsoft ürünlerinin size sağlamakta olduğu teknik des-
tek avantajlarını nasıl buluyorsunuz?

Teknik destek açısından bu zamana kadar her hangi bir sı-
kıntı yaşadığımız söylenemez. Sadece Türkiye’de değil aynı 
zamanda yurtdışından da o desteği çok kısa zaman içerisinde 
alabiliyoruz. Hem Başarsoft vasıtasıyla hem de kendimiz yurt-
dışıyla doğrudan iletişime geçerek teknik destek alabiliyoruz. 

Başarsoft’un distribütörü olduğu Pitney Bowes ürünlerinin 
sizce diğer ürünlerden farkı nedir? 

Pitney Bowes ürünleri, özellikle madencilik sektöründe jeoloji, 
jeokimya ve jeofizik harita üretmede ayrıca sondaj log ve ke-
sitlerinin çok daha hızlı, kolay, pratik ve aktif olarak kullanıla-
bildiğimiz yazılımlardır. Veri tabanı yönetimi, veri dönüşümü, 
veri kaynaklarının görüntülenmesi, sorgulanması, sayısal arazi 
modelleri üzerinde ölçme ve analiz yapabilme, veri görselleş-
tirme, değişik formatlardaki verilerin kolayca seçilmesi, görün-
tülenmesi ve dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır. Ürünle-
rin yerbilimlerine hakim kişiler tarafından oluşturulmuş olması 
en büyük avantajıdır.

Hangi projelerinizde MapInfo ve Encom Discover kullanıyor-
sunuz ve neden bu projelerde MapInfo ve Encom Dıscover’a 
ihtiyaç duyuldu? 

Polimetal Madencilik olarak her projemizde Mapinfo ve Encom 
Discover programını kullanıyoruz. Bilişim alanında son yıllar-
da gerçekleşen gelişmeler madencilik sektörüne de aynı hızla 
yansımaktadır. Eskiden kâğıt üstünde yapılan hesaplamalar ar-
tık yerini 2 ve 3 boyutlu modellemeler ile sıfır hata prensibine 
bırakmaya başlamıştır. Projelerimizde, MapInfo ve Encom Dis-
cover programına ihtiyaç duyulma nedeni, verilerin daha hızlı 
ve kolay kullanımı, daha verimli envanter yönetimi, istenildiği 
zamanda tüm verilere ulaşma imkanı, yaptığımız madencilik 
uygulamaları ile uzaktan veri sorgulama, verileri güncelleştir-
me ve yeniden tanımlama, vektör ve raster data yönetimini 
kullanma ayrıca veri tabanı sayesinde SQL sorgulama yapma 
imkanı tanımasıdır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ortaya 
mükemmel veri tabanı yönetimi çıkmaktadır. 

www.basarsoft.com.tr

Polimetal Madencilik firmasının Veri Tabanı ve Çizim Departmanı Müdürü Yonca Yıldırım
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Türkiye, ne yazık ki iş kazaları 
sonucu yaşanan ölümlerde 

dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. TÜİK’in 2013 iş kazaları araş-
tırma raporuna göre iş kazası oranının en yüksek olduğu sektör ise 
%10,4 ile madencilik ve taş ocakçılığı olarak bildirilmiştir.

Diğer yandan yapılan araştırmalar (TEPAV Değerlendirme 
Notu/2014) sonucu elde edilen verilere göre dünyanın en önemli 
kömür üreticileri olan Çin, ABD ve Hindistan’ın 2007-2012 yılları 
arasındaki milyon ton kömür üretimi başına düşen ölüm sayısı; 
ABD’de 0,02 / Hindistan’da 0,13 / Çin’de 0,74 olarak belirtilmiş 
olup Türkiye’nin bu sıralamada 0,46 ile sadece Çin’den daha iyi 
performans gösterebildiği bildirilmiştir. Bununla birlikte ülkemi-
zin 2014 yılında gerçekleşen faciadaki kayıpları göz önüne alındı-
ğında, Türkiye’nin 53 katı büyük üretim hacmine sahip olan Çin’in 
bile gerisine düşeceği belirtilmiştir.

1900’lü yıllarda elektriğin madenlere 
girmesinden itibaren yaşanan kazalara 
karşı çeşitli önlemler alınmış ve alın-
maya devam edilmektedir. Son olarak 
Avrupa Birliği mevzuatına uygun elekt-
rikli ekipmanların kullanılması için ATEX 

yasası çıktı ve artık değişim başlıyor. 2020 yılına kadar tüm üreti-
cilerimizin patlayıcı ortamlarda kullandığı eski ürünleri EXPROOF 
ürünler ile değiştirmesi gerekiyor. IEC (Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonu) normlarında ve EN standartlarında üretilmiş ekip-
manları kullanmayan tesisler ise kapatılacak!

Flygt Exproof Pompalar ile
Maden Ocağındaki Patlayıcı 
Ortamlarda Güvenle Susuzlaştırma

TanıTıM

Özellikle kömür sanayinde öncü olan Batı Avrupa Görüşü, ‘Zon 
Sistemi’ ile patlama tehlikesi olan bölgeleri 0, 1, 2 gibi gruplara 
ayırırken ayrıca patlayıcı gazlar, sıvılar ve tozlar da kendi içlerin-
de gruplandırılmıştır. IEC ve EN maden sanayisini diğer gruplar-
dan ayırmış ve bu grubu Patlama Grubu I (Metan) olarak belirle-
miştir. Kullanıcı kategorilere, patlama gruplarına, ısı gruplarına 
ve koruma tiplerine dikkat etmek zorunda kalacaktır.

Konusunda dünyanın lider markası ve 
dalgıç drenaj pompayı icat eden FLYGT, 
her türlü drenaj işinde tüm ihtiyaçları kar-
şılayan atık su, drenaj ve çamur pompa-

ları ile yeniliklerde öncülüğü ispatlanmış bir markadır. Bu pompalar 
yüksek düzeyde güvenilirlik ve sağlamlığı ile her koşulda mükem-
mel performans sunar. FLYGT pompalar, Anti-Grizu Exproof elektrik 
motoru seçeneği, seviye kontrol ekipmanları ve panoları ile de her 
zaman madencilerimizin dostudur. FLYGT, imal ettiği pompaların, 
teslimleri sırasında yukarıda anılan onaylara uygunluğunu garanti 
eder. Flygt pompalar Uluslararası IEC standartlarına göre test edil-
miş ve onaylanmıştır.

200 metre basma yüksekliği ve 12000 m3/h debiye ulaşan 
ATEX sertifikalı FLYGT dalgıç pompa grubumuz ile çeşitli pat-
lama gruplarında ve koruma tiplerinde güvenle susuzlaştırma 
uygulamalarınızda yanınızdayız. Anadolu FLYGT olarak bir kı-
vılcımın nelere sebep olabileceğinin bilincindeyiz ve telafisi ol-
mayacak faciaların yaşanmaması için EXPROOF pompalarımız-
la hizmetinizde ve daima yanınızdayız Exproof özellikli pompa 
ve ekipman bilgilerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. 

FLYGT BS 2201 FLYGT BS 2400Flygt Pompalar Uluslararası IEC standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.
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Anadolu Flygt
Hakkında
Anadolu Flygt, 1991 yılında İs-
tanbul’da kurulmuş olup çalış-
malarını, su ile ilgili teknolojik 
ekipmanlar üreten ve sağla-
yan sektöründe dünya lideri 
olan Xylem şirketi bünyesin-
deki Xylem Water Solutions 
ortaklığı ile sürdürmektedir. 
Xylem, 150’den fazla ülkede 
her biri kendi alanında pazar 
lideri olan ürün markaları ile 
dünyanın en zorlu su ve atık 
su sorunlarına yerel çözümler 
bulmaya güçlü şekilde odak-
lanmış geniş uygulama uz-
manlığına sahip personeliyle 
hizmet vermektedir. Xylem, 
her türlü su tahliye işleminiz 
size uygun bir çözüm sunar. 
Xylem ve Anadolu Flygt gü-
vencesi ile çamur ve atık su 
uygulamaları için büyük veya 
küçük kapasiteli pompalar, 
elektrikli veya dizel pompalar ile korozif sıvıları, aşındırıcı tane-
cikler içeren veya yüksek pH seviyesi olan sıvılara sizin ihtiyaçla-
rınıza uygun, rakipsiz güvenilirliği ve performansıyla tam olarak 
uyum sağlayan ürünler ile her zaman yanınızdayız. 

www.anadoluflygt.com.tr

FLYGT
B 2000 Seri Pompalar 

FLYGT
N 3000 Seri Pompalar 

FLYGT
 H 5000 Seri Pompalar 

FLYGT
8000 Seri ve D Seri 

Pompalar 

FLYGT
Aksesuarlar ve 

Panolar 

FLYGT
Madenler için 

Mixerler

Flygt 2000 seri pompalar  
partikül içeren agresif, mekanik 
olarak aşındırıcı ve vizkozitesi 

yüksek sıvıları kolayca 
pompalar.

Flygt 3000 seri pompalar her 
türlü proses çamuru, lifli 
malzeme içeren sıvılar, 
püskürtme, yağmur  ve 

soğutma suyu, aşındırıcı, 
paslandırıcı vizkositesi yüksek 

ortmalarda kullanım için 
uygundur. 

Flygt 5000 seri çamur 
pompaları yoğun çamur, 

kum,  aşındırıcı  ve viskozitesi 
yüksek olan ortamlar ile 

profesyonel karıştırıcısı ile  
homojen olmayan sıvılarda 

da kullanıma uygundur. 

Flygt 8000 seri komple 
paslanmaz pompalar   her 

türlü proses çamuru, 
yağmur suyu, aşındırıcı, 
paslandırıcı vizkositesi 

yüksek ortmalar ile çamurlu 
su pompalama kullanımı için 

uygundur. 

Flygt Exproof ENM10 
Seviye flatörleri ile 
otomatik start stop 

özelliği               
Döküm IP66 Panolar

Flygt Exproof dalgıç 
karıştırıcıları kullanarak 

havuzlarda birikmeyi 
önleyin ve pompanın 

yüksek vizkozitede sıvı 
transfer etmesini 

sağlayın

Motor gücü: 0.85kw-90kw Max 
1000 m³/h debi 200 metre 

basma yüksekliği  1100kg/m³ 
yoğunluk

Motor gücü: 1kw-460kw       
Max 12000 m³/h debi         

130 metre basma yüksekliği 
1100 kg/m³ yoğunluk

Motor gücü: 3.7kw-215kw 
Max 1200 m³/h debi         

90 metre basma yüksekliği  
60mm partikül geçirgenliği 

1200kg/m³ yoğunluk

Motor gücü: 2.4kw-5.9kw 
Max 200 m³/h debi        

37 metre basma yüksekliği  
1200kg/m³ yoğunluk

13m ve 20m uzunluk   
650 - 1500kg/m³ 

yoğunluk             
0-60 derece sıcaklık    

IP 68 Koruma

Motor Gücü:1kw-25kw  
Maksimum 250m² alana 

etki edebilir.            
IP68 Koruma

HRC 55-60 sertlik              
Hava valfi (susuz çalışma)       
Termik koruma ( sıcaklık 

koruması)                     
Aluminyum alaşımlı hafif

Tıkanmaz fan teknolojisi
FLS Su kaçağı sensörü
CLS yağda su sensörü 

Sargıda Termistör Koruması 
Sargıda PT100 koruma

VIS10 Vibrasyon sensörü 
Sıcak sıvı versiyonu   

Dahili karışırıcı HRC60        
Keçe yıkama özelliği          

Harici ve dahili soğutma 
ceketi                      

Sıcak sıvı versiyonu

HRC 55-60 sertlik           
Komple paslanmaz          

FLS Su kaçağı sensörü Sıcak 
sıvı versiyonu              
Yıkama valfi

Nitril/PVC Kauçuk 
Kablo                 

EPDM Kauçuk 
katlanabilir kılıf       

EX güvenlik bariyeri

FLS su kaçağı sensörü   
CLS yağda su sensörü 

EXPROOF ÖZELLİKLİ FLYGT POMPA VE EKİPMANLAR
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Mineralojik-petrografik ana-
lizler, minerallerin oluşturdu-
ğu cevher ve kayaçların par-
lak ve ince kesitler yardımıyla 
mikroskopta tanımlanması-
na dayanmaktadır.

Maden mikroskobisi;  parlatılmış  yüzeylerde  (parlak kesit) 
üstten yansıyan polarize ışınlar yardımıyla cevher mineralle-
rinin özelliklerinin araştırıldığı bir yöntemdir. Ekonomik açı-
dan önemli, miktar bakımından çok az ufak tanecikler halin-
de bulunan çoğu cevher mineralinin çıplak gözle tanınması 
mümkün değildir. Maden mikroskobunun optik özellikleri bu 
tür oluşumların detaylı incelenmesini sağlar. Maden  yatakları 
ve mostralarından alınan örneklerin mikroskoplarla incelenip 
tanımlanmaları, ileride yapılacak birçok detay çalışmanın yön-
lendirilmesine temel oluşturmaktadır.

Maden mikroskobisi çalışmalarıyla bir cevherleşmede bulunan 
mineral türleri, yapısal dokusal ilişkileri, tane boyutları ve ke-
netlilik durumları belirlenir. Cevherin mineralojik bileşiminin 
belirlenmesi, cevherleşmede bulunan minerallerin cinslerinin 
ve yaklaşık oranlarının saptanmasıyla cevher zenginleştirme 
sırasında kullanılabilecek (sertlik, yoğunluk, manyetiklik, ilet-
kenlik/yalıtkanlık, indirgenebilirlik, yüzdürülebilirlik, asitlere/
bazlara karşı davranış, çözeltilere karşı davranış, oksitlen-
me durumu gibi) özelliklerinin de ortaya çıkması sağlanır.                 

TanıTıM

Mineralojik ve Petrografik 
Çalışmaların Cevher 
Zenginleştirmedeki Önemi 

Dr. Kemal TÜRELİ
ARGETEST
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Ayrıca herhangi bir cevherli zondan alınan örneklerin cevher 
mikroskobu ile incelenmesi bu örnek üzerinde yapılacak kim-
yasal analizlere de ışık tutar.

Maden mikroskobisi çalışmalarıyla cevherin yapısal-dokusal 
özellikleri, tane boyutları ve kenetlenme durumunun sap-
tanması, cevher zenginleştirmede en uygun serbestleşme-ö-
ğütme koşullarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu veriler 
ışığında yapılan kırma ve öğütme testleri sonucu elde edilen 
boyutu küçültülmüş cevher fraksiyonlarının maden mikrosko-
pisi yardımıyla tekrar incelenmesiyle boyut küçültme işlemle-
rinde serbestleşmenin sağlanıp sağlanamadığı da belirlene-
bilir. Cevher zenginleştirme açısından yapılan incelemelerde 
cevherin gözeneklilik durumu gibi etmenlerinde mineraloji ile 
belirlenmesi zenginleştirme metodu seçiminde büyük öneme 
sahiptir. Maden mikroskobisi çalışmaları ayrıca zenginleştir-
me işlemlerinde kirlenme (kontaminasyon) ve beklenmeyen 
kayıpların ortaya çıkmasını önler veya proses kayıpları olması 
durumunda nedeninin anlaşılmasını sağlar.

Maden yatağında genelinde yapılacak mineralojik-petrografik 
çalışmalar, cevher tane boyu dağılımı, kenetlilik ilişkileri, doku-
sal-yapısal özellikleri benzer olan bölgelerin beraberce zengin-
leştirilmesi, farklı olan bölgelerin ise üretim ve proseste birbirine 
karıştırılmamaları konularında değerli veriler sunabilmektedir. 

Cevherleşmenin içinde bulunduğu ana ve yan kayaçların türleri-
nin belirlenmesi ve cevherleşmenin bünyesinde bulunan gang 
(değersiz) minerallerinin saptanması da madencilik ve cevher 
zenginleştirme süreçlerinde önemlidir. Bu amaca yönelik olarak 
hazırlanan ince kesitler alttan aydınlatmalı petrografik mikros-
koplarda incelenir.

Petrografik analizlerde kayaçlar mineralojik  bileşimlerine 
ve yapısal-dokusal özelliklerine göre sınıflandırılır ve tanım-
lanırlar. Böylece cevherleşmenin içersinde yataklandığı ana 
kayaç ve çevresinde yer alan yan kayaçlar da belirlenmiş olur. 
Cevherleşme bünyesinde ikincil olarak oluşan alterasyon mi-
neralleri de petrografik analizlerle belirlenir ve gruplandırıla-
bilir. Bu tür petrografik veriler ileride yapılacak ek arama ça-
lışmalarında kılavuz olarak kullanılabilirler. Ayrıca petrografik 
çalışmalarda, cevherleşmeyle birlikte bulunan gang (değer-
siz) minerallerinin cinsleri, yaklaşık oranları, tane boyutları ve 
cevherleşmeyle olan kenetlilik ilişkileri belirlenir. Petrografik 
analizlerle gang minerallerinin belirlenmesi ve cevher zen-
ginleştirme yöntem esaslarının buna göre düzenlenmesi  de 
önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili bilgi talepleriniz ve detaylar için ARGETEST ile ile-
tişime geçebilirsiniz. 

www.argetest.com
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Düchting Pumpen, 70 yılı aşan 
tecrübesiyle dünyanın dört bir 

yanındaki farklı madenlere 1200’den fazla yüksek basınçlı pom-
pa temin etmiştir. Özel tasarım hidrolik dizaynı, yüksek verimlilik 
sınıfı, düşük bakım maliyetleri, sürekli, güvenli ve yüksek kalitede 
rekabet gücüyle, maden başta olmak üzere, enerji, kimya ve de-
mir-çelik sanayiinde tecrübesini yansıtmaktadır.

Türkiye temsilciliği Seterm 
Teknik tarafından yürütülen 
Düchting Pumpen, yer altı 
madenciliğindeki serüveni 
1938 de Almanya’da Ruhr 
bölgesindeki kömür maden-
lerine yer altı suyu drenaj 

pompası üretmesi ile başlamıştır. Sektöre yer altı suyu drenaj 
pompası üretimi ile giren Düchting Pumpen, 1992’de patenti-
ni aldığı SiCCast malzemesini bulmasıyla renk ve ayrıcalık ge-
tirmiştir. Firmanın üretim programında yüksek basınçlı pom-
palar, çamur pompaları, aşındırıcı partikül içeren agresif sıvılar 
için non-metalik anti-korozif malzemeli düşük basınç pompa-
ları da mevcuttur. 

Düchting’in ürünleri özellikle madencilikte yer altı suyu dre-
najı için çok kademeli yüksek basınçlı pompa tipleri ve çamur 
transferinde tek kademeli ağır hizmet tipi çamur pompaları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kademeli yüksek basınç pompası 
olarak iki seri üretilmektedir: LHK ve HK serisi. Çamur pompası 
olarak ise DH ve ROWA-E serisi. 

Yeraltı Madenciliğinde
Su Drenajı Çözümleri 

TanıTıM

Çok Kademeli Yüksek Basınçlı Pompaları:
LHK ve HK
LHK serisi, çıkış çapı DN32’den DN250’ye kadar boyutlar içer-
mektedir. Pompa kapasitesi 40 bar basınçta 1,440 m3/h debiye 
kadar çıkabilmektedir. HK serisi ise DN32’den DN300’e kadar 
çıkış çaplarında, 120 bar fark basıncı yaratabilmektedir. Pom-
panın en yüksek çıkabileceği kapasite ise 2,160 m3/saat’tir. 

Düchting’in kademeli pompaları yüksek verimliliğe göre tasarlan-
mış hidrolik dizayna sahiptir. Yüksek basınçlı ve kademeli pompa-
ların belki de en önemli mühendislik detayı aksiyel yük dengele-
mesidir.  Bu dengeleme, Düchting’in tasarımında standart tipteki 
kademeli pompalardan farklı olarak sağlanmaktadır. Daha yüksek 
basınçlar için tasarlanmış HK serisinde bu dengeleme yüksek ba-
sınç tarafındaki salmastra bölgesi ile son kademe arasına koyulan 
balans diski ile sağlanmaktadır. Standart dizayndaki diğer pom-
palarda bu yükleri taşıyan ana rulmanlar kısa sürede mekanik arı-
zalara sebep verirken, HK serisinde rulmanlara binen aksiyel yük-
ler bu şekilde kompanse edilir. Bu da pompanın mekanik ömrünü 
diğer dizaynlara göre oldukça fazla uzatmaktadır. 

Mekanik dizayn kadar malzeme kombinasyonu konusunda 
da hassas davranan Düchting Pumpen standart malzemelerin 
dışına çıkarak uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen pompa-
lar üretmeyi amaçlamıştır.  Demir döküm gövdeli, bronz fanlı 
pompaların yanı sıra yüksek kaliteli paslanmaz çelik, duplex ve 
hatta süper duplex malzemelerden de gövde ve fan kombi-
nasyonu sunabilmektedir. 

Malzemenin yanı sıra bir diğer konu da Düchting’in çark ve 
difüzör tasarımında yapmış olduğu iyileştirmeler, yer altı ma-
denciliğinde su ile beraber gelebilecek olan azami 1 mm bü-
yüklüğündeki taş toprak gibi parçacıkları %5 oranına kadar 
problemsiz bir şekilde transferini sağlamaktadır. 

www.seterm.com
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Üretimde istenilen kaliteye ulaş-
manın ön koşulunun, üretim için 
kullanılan ham ve yarı mamul 
malzemeler ile üretim sürecinin 
her kademesinin kontrol altın-
da tutulabilmesi olduğu bilinen 
bir gerçektir. Üretimin şekli veya 

boyutu ne olursa olsun eğer kullanılan malzeme içine yabancı bir 
malzeme karışıyorsa sonuçta ortaya birçok sorun çıkacaktır. Ayrıca, 
bu da metal türünden bir malzeme ise sadece ürün kirliliği yaşan-
maz, üretim içindeki makinaların hasar görmesi gibi de bir sonuç 
ortaya çıkar. Bu nedenle üretimin her aşamasında üretim hattına 
bir şekilde karışabilecek herhangi bir metalin olup, olmadığı kont-
rol edilebilmeli ve varsa bu metal devre dışına çıkartılabilmelidir.

Çimento fabrikaları gibi günlük on binlerce ton hammadde iş-
leyen endüstrilerde metal gelme olasılığının en yüksek olduğu 
nokta, üretim sahasına alınan ham maddelerin beraberinde 
gelen metallerdir. Ayrıca hammadde, girişlerinden itibaren ço-
ğunlukla konveyör bant türü taşıma sistemleri ile işlem maki-
nalarına taşınmakta, dolayısı ile bu tür açık taşıma işlemlerinde 
de yabancı metal karışabilme riski hep bulunmaktadır. Bu me-
tallerden %100 kurtulmak ve istenmeyen metalin vereceği za-
rarı yaşamadan üretim yapmak olanaklı mıdır? Evet olanaklıdır!

İlk sorun doğru olarak metali algılamak, ikinci sorun ise o metali 
en uygun ve optimum metotla sistem dışına alabilmektir. Yaka-
lanmak istenen metaller demir özlü metaller ise hem algılanması 
hem de yakalanıp sistem dışına alınması daha kolaydır. Bunun 
için manyetik ayırıcıları kullanmak yeterli olacaktır. Ancak, bu ko-
nuda en önemli husus, manyetik ayırıcının metalin ayıklanacağı o 

Ürün İçinden İstenmeyen Metallerin 
Ayıklanmasında Manyetik Ayırma

TanıTıM

noktaya ve gelecek metallere göre tasarlanması zorunluluğudur. 
Yukarıda verdiğimiz konveyör bant gibi bir taşıma tesisinin üze-
rinden metal ayıklanacaksa tasarlanacak manyetik devre, uzak-
tan yakalayan Strontium Ferrite (Ceramic) magnetlerden (Teorik 
olarak 3.500-4000 Gauss manyetik akı değerine sahiptirler) kurulu 
bir devre olmalıdır. Her ne kadar NdFeB (Neodymium) magnetle-
rin teorik manyetik akı değerleri 12.000-13.000 Gauss seviyesine 
ulaşsa da, bu tür magnetlerle uzaktan yakalayan metal separatör-
ler yapılamaz. Bu tür magnetlerle kurulan devreler çok ince parça 
büyüklüğüne sahip metalleri, magnet yüzeylerine yakın geçerken 
yakalamak için kurulan manyetik devrelerde kullanılır.

Yukarıda sunulan bu basit örnekte de görüleceği üzere, her 
uygulama noktası ve amacı için ayrı bir manyetik devre kurma 
zorunluluğu olduğundan bir anlamda sonsuz sayıda manye-
tik devre tasarımı da olmalıdır. Yukarıda verdiğimiz örnekler-
de konveyörler için kullanılan ceramic magnetlerden kurulu 
manyetik devrelere sahip manyetik separatörlerin askılı tip ve 
kendini temizlemeli modellerinde Yünel Elektromekanik ürün-
lerinde 500 mm uzaktan dahi ferro metalleri yakalayan tasa-
rımların yapıldığı bilinmektedir. Bu durum doğal magnetlerle 
yapılan separatörler için bir devrim niteliği taşımaktadır.

Bilindiği üzere demir özlü olmayan metalleri manyetik separa-
törler ile yakalayıp ürün içinden almak neredeyse olanaksızdır. 
Bu konuda Eddy Current türü manyetik ayırıcılar kullanılmakla 
beraber, her durumda bu uygulama yapılamamaktadır. Ancak 
söz konusu iş 12-20 mm ve üzeri demir özlü olmayan metalleri 
algılayıp üretim tesisi dışına almak olduğunda bu kez, metal de-
tektörler kullanılmaktadır. Metal detektörlerin tek noksan tarafı 
algıladıkları metali sistem dışına atamamalarıdır. Metal detektör 

metali algılar ve hatta nerede olduğunu da 
belirler ancak o metali dışarıya almak için ya 
üretimi durdurmak ve metali elle dışarıya 
almak veya otomatik tahliye sistemi tasa-
rımlandırmanız gerekmektedir. Bu konuda 
da sayısız çözüm bulunmaktadır.

Her durumda en doğru çözümü aramak, 
elindeki kopya niteliğindeki birkaç tasa-
rımla her uygulama noktası için aynı çö-
zümü öneren bir imalatçı ile değil, sizin 
ihtiyacınıza göre hem manyetik devre, 
hem de metal detektör tasarımı ve imalatı 
yapabilen bir üretici ile çalışmak olmalıdır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için 
web sitemizi ziyaret edebilrisiniz. 

www.yunel.com    
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değerlendirMe

Güneydoğu Altın-Bakır Yataklarının 
Genel Değerlendirmesi,
Mevzuatlarda Sorunlar ve Öneriler

Ahmet Tukaç
Maden Jeologları Derneği Başkanı

baskan@mjd.org.tr 

Aşağıdaki çalışma Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve
Bölgesel Gelişmeler Konferansı’nda sunulmuş olup, çalışmada

Türkiye’nin Güneydoğusunda bulunan altın ve bakır yatakları üzerine genel bir 
değerlendirme yapılmış, Maden Kanunu’nda ve uygulamalarında ülke genelinde 

yaşanan temel sorunlar ve çözüm önerileri özetlenmiştir.

Dünya’da bilinen bakır ve al-
tın yataklarının oluşum yer-
lerine bakıldığında önemli 
magmatik ve volkanik ku-
şaklar boyunca sıralandık-
ları görülmektedir. Türkiye 
ise bu önemli kuşakların bi-
rinde, Mezozoyik’te başlayıp 
günümüze dek süregelen 
Alpin Orojenez Kuşağında 
yer almaktadır. Türkiye’nin 
bilinen önemli altın ve ba-
kır yatakları ise Alpin Oroje-
nez sistemini oluşturan, Üst Kretase ile Tersiyer yaşlı oluşan 
volkanik ve intrüziflere bağlı gelişmiştir. Büyük ölçekli altın 
yatakları porfiri ve epitermal oluşumları olarak yer alırken, 
bakır yatakları da volkano-sedimanter yerleşimli masif sülfit 
(VMS) ile porfiri tipinde oluşumlar olarak tanımlanmışlardır. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki en ön önemli bakır altın 
yatakları aşağıdaki şekildedir;

1) Çöpler Porfiri-Epitermal Altın Yatağı (Rezerv+Kaynak= 11,3 
milyon ons @ 1.85g/t Au, 2015 Alacer Teknik Rapor) 
2) Diyadin-Mollokara Epitermal Altın Yatağı (Rezerv+Kaynak= 2 
milyon ons @ 0.7g/t Au, 2015 yılı Koza AŞ SPK-Rapor)
3) Siirt Madenköy VMS Bakır Yatağı (955,000 ton Metal Cu, Ma-
dencilik Türkiye dergisi, 2012)

Karşılaştırma yapmak gerekirse; 
Dünyadaki bilinen altın yataklarından toplamda 56.700 ton (re-
zerv+kaynak; Statista 2016) elde edilebilirken, Türkiye’de bugüne 
dek bilinen toplam altın yataklarından yaklaşık olarak 700 (rezer-
v+kaynak) ton altın üretebilmek mümkündür. Yani dünyadaki 
toplam işletilebilir rezervin 80’de biri Türkiye’de bulunmaktadır. 

Dünya Altın Yatakları ve İşletmeler, USGS 2013

Dünya altın rezervleri, metrik ton, Statista 2016
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1999 yılında Ayhan Erler ve 
Vedat Oygür tarafından ya-
pılmış olan çalışmada Türki-
ye’deki altın potansiyelinin 
1730 ila 6490 ton arasında 
olabileceği tahmin edilmiştir. 

Dünyada işletilebilir bakır 
yataklarından toplamda 720 
milyon ton (rezerv+kaynak, 
Statista 2016) bakır metali 
elde edilebilirken ülkemizde 
işletilebilir bakır yatakların-
da toplamda üretilebilecek 
bakır metali ise 1.78 milyon 
ton (rezerv+kaynak, MTA 
2000) ile sınırlı kalmaktadır. Yani Türkiye bugün itibariyle 
dünyadaki toplam rezerv+kaynağın 400’de birine sahip bu-
lunmaktadır. Toplam bakır metal rezervi 2016 yılında bulu-
nan ek rezervlerle birlikte (Siirt Madenköy, Kastamonu Küre, 
Hanönü vb) muhtemelen 2,5 milyon tona ulaşmıştır.

Türkiye’deki bilinen altın ile bakır yatakları Dünya’daki büyük 
yataklarla karşılaştırıldığında ülkemizde dev boyutlu bakır 
(20 milyon ton üzeri bakır metal içerikli) ve altın (20 milyon 
ons üzeri) yataklarının bulunma şansı hemen hemen yoktur. 
Türkiye’nin jeolojik yapısı ne altın ne de bakır açısından bu 
türden dev yataklanmaların oluşumuna izin vermemektedir. 
Türkiye’deki altın ve bakır yataklanmaları daha çok orta ve 
küçük ölçekli (Altın: 0,5-2 milyon ons, Bakır: 1-40 milyon ton 
cevher) olması düşünülmelidir. Bu nedenle maden kanunu ve 
yönetmelikler orta ve küçük ölçekli madenciliği destekleyecek 
kapsamda olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyet tarihinde 2001 yılına kadar altın ürete-
memiş, ilk olarak 2001 yılında altın üretmeye başlamıştır. Al-
tın madenciliğine verilen destek sayesinde 2001-2012 yılları 
arasında altın üretimi sürekli artmış ve yıllık üretim 33,5 tona 

ulaşmıştır. Ancak 2013 yılından sonra yeni yatakların devreye 
girememesi ve altın üretilen madenlerde kapasite artırımları 
yapılamamasından altın üretimi düşüş eğilimine girmiş, üre-
tim 2014’te 31 tona ve 2015 te ise 27,5 ton’a düşmüştür (Tab-
lo-1). Üretim yapılan altın madenlerinin yerine yenileri bu-
lunmaz ve işletmeye zamanında geçirilemez ise altın üretimi 
düşmeye devam edecektir. 

2023 yılı için konulan 23 milyar dolarlık maden ihracat hede-
fini yakalayabilmek içinse orta-küçük ölçekli onlarca maden 
yatağının keşfedilmesi ve üretilmesi gerekmektedir. Ancak 
buna erişebilmek günümüz koşullarındaki madencilik politi-
kaları ile mümkün gözükmemektedir. 

Çünkü;
1) Maden kanunu çok sık aralıklarla değişmektedir. Bu yüzden 
yatırımcı uzun vadeli geleceğe güvenle bakamamakta ve ön-
görüde bulunamamaktadır. 
2) Maden aramalarında ve üretim safhasındaki madenlerin re-
zerv-kaynak artışları için gerekli her türlü izinlerin alınmasında 
gecikmeler yaşanmakta mevcut kanun ve yönetmeliklere göre 
kısa sürede alınması gereken izinlerin alınabilmesi aylar hatta 
yıllar alabilmektedir.
3) Harçlar, izin bedelleri var olan maden üretimini engelle-
me ve durdurma noktasına getirmektedir. Özellikle orman     

Dünya Bakır Yatakları ve İşletmeler

Dünya Bakır Rezervleri, metrik milyon ton,  Satista, 2016

Tablo-1 Türkiye Altın Üretimi, Altın Madencileri Derneği
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10) Zayıf olan sektör ise madenciliğin gerekliliğini ve haklı 
gerekçeleri ortaya koyacak yeterli kaynağı aktaramamaktadır. 
Madencilik karşıtı faaliyetler de bu nedenle gün geçtikçe art-
maktadır. Bu durum yatırımcıyı ürkütmektedir. 
11) Doğu ve Güneydoğu bölgesinde jeolojik olarak orta ve 
küçük ölçekli yeni altın ve bakır yataklarının bulunma ihtimali 
yüksek olmakla beraber yukarıda belirtilen sorunlara ek ola-
rak güvenlik sorunu nedeniyle yatırımcı Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’ya yatırım yapmaya sıcak bakmamaktadır. 

Bu olumsuz koşullar nedeniyle özel sektörün madencilik faali-
yetleri (üretim+arama) 2012 yılındaki genelge sonrasında ke-
sintiye uğramıştır. 
Özetlemek gerekirse;
•	  Yabancı sermayeli büyük ve küçük ölçekli şirketler ülkeyi terk 
etmektedir.
•	  Yerli sermayeli şirketler uzun vadeli öngörülerde buluna-
madıkları için madencilik sektöründen çekilmektedirler. 
•	  Halen aktif olan yerli ve yabancı madencilik şirketlerinin  

bedellerinde 2012 sonrasında yaşanan çok yüksek orandaki 
artışlarla bir madenin açılması için gerekli yatırım miktarı ka-
dar orman bedelleri ile karşılaşılmaktadır. 

Örneğin; 480 hektarlık bir kullanım alanı için 14 yıl sonun-
da ormana ödenecek bedellerin toplam tutarı aşağıdaki 
tabloda görüleceği üzere 458 milyon liraya ulaşmaktadır 
(Tablo-2). Hâlbuki bir dönüm kıraç özel arazi bedeli 1.000 
lira civarında alındığı varsayılırsa ve 480 hektarlık orman 
arazisinin şahıs arazisi olduğu varsayımı ile hesaplanması 
üzerine toplamda 4,8 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek-
ken, 14 yılda yaklaşık 458 milyon lira ormana harç ödenme-
si gerekmektedir. Bu durumda orman kira bedeli, yöredeki 
özel mülkiyet arazisinin satın alım bedelinden 95 kat daha 
fazla olmaktadır. 

4) Aramalar için ÇED izni gerekmekte, bu da gerekli izinlerin 
alınmasına yönelik maliyetlerde artışa neden olmaktadır.
5) Son yıllarda emtia fiyatları düşmüş madencinin kar payı ise 
iyiden iyiye azalmıştır. Kimi madenlerin üretimi durma nokta-
sına gelmiştir. 
6) Maden ruhsat ve harçları çok ciddi oranlarda artmıştır.
7) Maden arama ruhsatı almak oldukça zorlaşmıştır. Özel sek-
törün can damarı olan ruhsat sahası alabilmesi neredeyse im-
kânsız hale gelmiştir. Çok büyük alanlar ilgili kanun kapsamın-
da MTA tarafından kapatılmış, özel sektörün can damarı olan 
ruhsat sahası elde etme olanağı kısıtlanmıştır. 
8) MİGEM 2012’den beri ruhsatları düzenli olarak ihaleye çıka-
ramadığı için yeni arama projelerinin hayata geçirilmesi müm-
kün olmamıştır. 
9) Madencilik aleyhtarı grupların faaliyetleri yatırımların ve ara-
maların zamanında yapılamamasına neden olmaktadır.

Yıl
Arazi izin 

bedeli
(TL)

Ağaçlandırma 
bedeli 

(TL)
Teminat 

(TL)
TOPLAM 

(TL)
(KDV HARİÇ)

1 16.087.283 7.747.680 774,768 24.609.731

2 17.696.011 0 0 17.696.011

3 19.465.612 0 0 19.465.612

4 21.412.173 0 0 21.412.173

5 23.553.391 0 0 23.553.391

6 25.908.730 0 0 25.908.730

7 28.499.603 0 0 28.499.603

8 31.349.563 0 0 31.349.563

9 34.484.519 0 0 34.484.519

10 37.932.971 0 0 37.932.971

11 41.726.268 0 0 41.726.268

12 45.898.895 0 0 45.898.895

13 50.488.785 0 0 50.488.785

14 55.537.663 0 0 55.537.663

TOPLAM 450.041.467 7.747.680 774,768 458.563.915

Tablo 2: Orman izin bedellerine ait örnek bir çalışma

Türkiye Altın Cevherleşmeleri, Derleme 2016

Fatih Mahallesi Ýsmail Eraslan Sok.
No:38/2 Ýliç, Erzincan - Türkiye
T - +90 (446) 711 3152
F - +90 (446) 711 3152
cukurdere@cukurderesondaj.com82
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•	  İzinlerin mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ge-
ciktirilmeden sağlanması üretim aksamalarının önüne geçe-
cektir. Orman bedellerinin dünyadaki uygulamalara paralel 
olarak düşürülmesi madencinin rekabet gücünü arttıracaktır.
•	  Türkiye’nin, sürdürülebilir madencilik için, mostra maden-
ciliğinden derin gömülü madenciliğe adım atması gerekmek-
tedir. Derinlerde gömülü madenlerin aranması için çok daha 
fazla risk sermayesine ve derin sondajlara gereksinim duyul-
duğu bilinerek sektöre gerekli destek verilmelidir. Yeni maden 
yataklarının bulunması için aramalara ayrılacak risk sermayesi-
nin arttırılmasını sağlayacak tedbirler uygulanmalıdır. 
•	  Arama faaliyetleri için gerekli izinlerin daha hızlı alınmasını 
sağlamak adına aramaların “KAMU YARARINA” bir faaliyet ol-
duğu kanun ve yönetmeliklerde yer almalıdır. 
•	  Madencilik firmalarının çevre ve sosyal sorumluluk projeleri 
altında yapmakta ve yapmış oldukları çalışmaların kamuoyuna 
doğru anlatılmasına yardımcı olunmalıdır. 
•	  Madencilikten elde edilen gelirlerden (orman bedelleri, 
harçlar vb.) çeşitli fonlar oluşturularak iyileştirme projeleri des-
teklenmeli, madencinin daha saygıdeğer bir imaja kavuşturul-
ması sağlanmalıdır. 
•	 İhalelik sahalar bir an önce ihale edilmelidir.  

büyük bir çoğunluğu madencilik faaliyetlerini ya kısmış veya 
tamamen durdurmuş olup eleman kısıtlamasına gitmişlerdir. 
•	  Daha acısı, birçok maden jeoloğu meslektaşımız yukarıda 
belirtilen nedenlerden dolayı işsiz kalmıştır. Uzun yıllar alan 
eğitim ve donanımlarla maden arama ve üretiminde ihtisas 
yapmış birçok jeolog madencilik sektörünün daralmasıyla 
kendi alanında iş bulamadığından farklı sektörlerde çalış-
mayı kabul etmek zorunda kalmışlardır. Söz konusu maden 
jeologlarının yakın gelecekte madencilik sektörüne dönüş 
yapabilmeleri de imkânsız görünmektedir. Madencilik sek-
törü toparlansa dahi sektör değiştirmiş değerli maden je-
ologları sektöre güvensiz bakması nedeniyle sektöre geri 
dönüş yapmamaktadırlar. 
•	  Madencilik sektörünün zayıflaması ve aramaların daral-
ması da beraberinde sondaj, jeofizik, vb firmaların gelirle-
rinin düşmesine ve giderlerinin artmasına neden olmuştur. 
Bu nedenlerle yerli birçok firma çok zor bir döneme girmiş 
bulunmaktadır. 
•	  Madencilik sektörünün yaşamakta olduğu bu durum bera-
berinde madencilik sektörü ile ilgili diğer sektör alanlarını da 
etkileyerek ülke ekonomisinin daralmasına ve ihracatına olum-
suz etki etmektedir. 
Sonuç olarak madencilik sektörünü canlandırmak için birçok 
çalışmanın ivedilikle yapılması gereklidir.
•	  Üretim yapılan madenlerde mevcut rezerv ve kaynakların 
geliştirmesi desteklenmelidir. Yatırım teşvikleri verilerek yatı-
rımcı yüreklendirilmelidir. 

Türkiye Bakır Cevherleşmeleri, Derleme, 2016

Ahmet Tukaç Hakkında  
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde 1985’de tamamlamıştır. Madencilik sektörü ka-
riyerine Tüprag’ta Jeoloji Mühendisi olarak arama projelerinde başlamış, ardından Kaymaz Epitermal Altın, Bolkardağı 
Polimetalik projelerinde proje jeologu olarak görevine devam etmiştir. 1991-1995 yılları arasında düşük sülfitli, Küçük-
dere Epitermal altın projesinde proje sorumlusu olarak çalışmıştır. 1995-2005 yılları arasında Kıdemli Jeolog olarak Ka-
radeniz, İç ve Batı Anadolu’daki arama projelerinde görev almış, Kışladağ ile Afyon-Sandıklı porfiri altın-bakır-molibden 
cevherleşmelerinin ortaya çıkarılmasında etkin rol almıştır. Kariyerine 2005 ila 2012 yılları arasında şirketin Türkiye’deki 
arama faaliyetleride Şef Jeolog olarak devam etmiş ve Kışladağ Porfiri ve Efemçukuru Epitermal altın madenlerinin re-
zerv geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Nisan 2012 yılından itibaren şirketin Aramalar Müdürü olarak çalış-
malarına devam etmektedir. Değerli metal arama çalışmalarında 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.
Ayrıca, Maden Jeologları Derneği’nin 11 Kasım 2011’de kurulması ve oluşturulmasında önemli rol üstlenmiştir. Dernek-
te yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve 2015 yılından beri derneğin başkanlık görevini sürdürmektedir.  Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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değerlendirMe

Maden Aramalarını Bırakırsak 
Rezervlerimiz Ne Kadar Yeter?

Bugün maden aramayı bıra-
kırsak, elimizdeki rezervler 
insanlığa ne kadar süreyle 
yeter hiç düşündünüz mü? 

Madencilik ve enerji alanlarında çeşitli infografikler hazırlaya-
rak bilgi paylaşımını görsel bir hale getiren Visual Capitalists 
(VC) şirketi bunu düşündü. VC, önemli bazı metallerin ve enerji 
hammaddelerinin 2010 yılı itibariyle bilinen rezervlerinin in-
sanlığa kaç yıl yeteceğine dair bir çalışma hazırladı. Yapılan 
çalışma elbetteki çeşitli istatistiklere bağlı bir genellemeye 
dayanıyor ve işin gerçeği şu ki yapılması gereken hesaplar bu 
kadar da basit değil. Ancak yine de ortaya çıkan çalışma, 2010 
yılı itibariyle maden aramalarını bırakırsak, o yıl itibariyle tes-
pit edilmiş olan maden ve enerji hammadde rezervlerinin bize 
kaç yıl yeteceğini kabaca da olsa gözler önüne seriyor. Bu da 
insanlığın geleceği açısından maden aramacılığının önemini, 
aramaların hiç durmaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Yapılan çalışma, elimizde sınırlı rezervleri bulunan bu ham-
maddelerin 2010 itibariyle hiç aranmazsa ve yeni keşfi yapıl-
mazsa, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmazsa ve tüketimde de 
önemli bir artış ya da azalma olmasa diye düşünülerek gerçek-
leştirildi. VC’ye göre bu tür bir çalışma yapılırken iki konu göz 
önünde bulundurulmalı:

1- “Rezerv” terimi, ekonomik canlılığa dayalı bir mühendislik 
hesabıdır. Teknik olarak belirtmek gerekirse, örneğin altın, çok 
küçük konsantrasyonlarda, dünyanın her yerinde mevcuttur. 0,1 
g/t altın genellikle bir maden için kullanışlı değildir. Görseldeki 
hammaddelerin ne zaman tükeneceği bilgisi, tamamen bu çalış-
manın ortaya konduğu 2014 yılı sonuna ait fiyatlara dayanmak-
tadır. Altının fiyatı iki katına çıkarsa, 0,1 g/t kullanışlı hale gelebilir.

2- Bu grafik sadece bize birşeyler hatırlatmak içindir. Hammad-
de fiyatları ya yukarı gidecektir ya da yeni keşifler sayesinde 
aşağı yönlü hareket edecektir. Bu, temel ekonomik bir durum-
dur. Maden endüstrisi yatırımcılara ve spekülatörlere her iki 
yönde de her daim açıktır.

İstatistik Kaynakları: US Geological Survey, Adroit Resources, 
World Bureau of Metal Statistics, International Copper Study 
Group, World Gold Council, Minormetals.com, Roskill Nickel 
Report, Cordell et al. (2009), Shell (2000), Silver Institute, World 
Nuclear Association, International Lead&Zinc Study Group, Wi-
kipedia, BP Statistical  Review of World Energy 2010
Infografik Kaynağı: Visual Capitalists

Madencilik Türkiye Editörünün Notu: Geri dönüşüm sektöründen 
elde edilen hammaddeler bu çalışmaya dahil edilmemiştir. 
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Bir ülkede, nüfus artışının 
ve ekonomisinin çok düşük 
büyümeler göstermesi duru-
munda dahi, madencilik kay-
naklı hammaddelere ihtiyaç 

yıllık ortalama % 2-3 civarında artış göstermektedir. Bu büyü-
me oranı, özellikle gelişmekte olan ülkelerin madenciliğe bağlı 
ürünlere olan ihtiyacını ve önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Madencilikten üretilecek olan hammaddeleri gün ışığına çıkar-
mak ise kendi içinde uzun ve detaylı Ar-Ge süreçlerinden sonra 
gerçekleşmektir. Bu süreçler ise zamana ihtiyaç duyan, detaylı, 
yeterli ve güvenilir maden arama çalışmalarına bağlıdır. Arama 
faaliyetlerinin ardından kapsamlı ve ekonomikliğini kanıtlamış 
bir madencilik projesi zaten kendi finansmanını sağlama ko-
nusunda geniş bir yelpazeye sahip olup, madencilikte finans 
problemleri ile genellikle madeni arama ve geliştirme aşama-
larında karşılaşılmaktadır. 

Arama Safhası Finansmanı, Zorlukları ve Riskleri
Madenciliğin kendine has özelliklerinden kaynaklanan neden-
lerinden dolayı, dünyadaki arama projelerinin finansman ihti-
yacı geliştirilen değişik yöntemler aracılığı ile sağlanmaktadır. 
Bunlar genel olarak ya arama aşamasını yapan firmanın halka 
açılması yada kamunun bu yükü kısmen aldığı yöntemler ola-
rak ikiye ayrılabilir. Madencilikte gelişmiş ülkelerde bu iki yön-
tem de birbiri ile entegre şekilde uygulanmaktadır. 

değerlendirMe

Maden Arama Projelerinde 
Finansman Kaynakları ve 
Ülkemizde Uygulanması 

Mehmet Saatçi
Maden Mühendisi

Terra Mühendislik Madencilik
msaatci@terramaden.com

Arama ve geliştirme safhasında kullanılan finansmanın çok 
büyük ve riskli olması nedeniyle, birçok arama faaliyeti yapan 
kurum kendi öz kaynaklarından bu aşamayı karşılamayı riskli 
bulmaktadır. Dünyada ortalama olarak 100 arama safhasındaki 
maden projesinin yalnızca 1-2 tanesinin ekonomik olarak faa-
liyet gösterebilen işletmelere dönüştüğü gerçeği göz önüne 
alındığında, firmaların kendi öz kaynaklarını bu alana aktarmak 
istememelerin nedeni rahatlıkla anlaşılabilir. Elbette öz kaynak 
kullanmama konusuna etken olarak farklı faktörler de (emtia fi-
yatları, enerji maliyetleri, izinler ve çevre gibi başlıklar) eklenebilir. 

Dünyada Maden Arama Uygulamalarında
Finans-Fon Kullanımı
Arama aşamasında kullanılacak finans kaynağı sorununu aşabil-
mek için, madencilikte gelişmiş ülkelerde maden arama ve ge-
liştirme safhalarında kamu kuruluşları değişik yöntemler ışığında 
çok etkin olarak rol almaktadır. 

Uygulanan bu yöntemlerin genel çerçevesinde; arama ve üretim 
aşamasında ki özel sektör madencilerinden maden aramada kul-
lanılmak üzere, maden arama ile ilgili oluşturulmuş kamu fonla-
rına öz kaynak katkısı veya kamu maden arama kuruluşlarına bir 
miktar finans aktarılması zorunlu kılınmıştır. Yani alınan harç vb 
tutarlar maden arama fonlarında kullanılması için havuz gibi bir 
sistemde toplanmaktadır. Toplanan bu fonlar ve öz kaynakların 
büyüklüğü ise madencilikte gelişmiş olan kimi ülkelerde yıllık ya-
pılan aramaların finansman ihtiyacının %80’ini karşılayabilecek 
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düzeye kadar çıkmaktadır. Dünyada madencilikte 3 büyük olarak 
görebileceğimiz ABD, Kanada ve Avusturalya’da bu oran ortala-
ma olarak %69 olarak gerçekleşmektedir. 

Ülkemiz ve Arama Faaliyetleri Finansmanı
Ülkemizde ise arama aşamasını destekleyici faaliyetler geç-
mişte bazı dönemlerde farklı metotlarla görülmüş olsa da, 
uzun süreli uygulamalar olarak devam ettirilmediğinden tam 
verim alınamamıştır. 

Ancak burada üstünde durulması gereken en önemli konu, 
ihtiyaç duyduğumuz madenlerin ithalatına ödenen milyar-
larca doların yerine, bu ürünlerin ülkemiz potansiyel kaynak-
larımızdan sağlanmasını karşılayacak bir stratejinin oluştu-
rulmasıdır. İşte bu noktada, dünyada uygulanan metotların 
ülkemize de uyarlanarak madenlerin arama ve geliştirme saf-
haları desteklenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde büyüklük olarak ciddi rakamlara çıkan ruhsat harç-
ları, teminatları vb toplanan nakit varlıklar, diğer ülkelerin uy-
guladığı yöntemlere uyarlanarak şekillendirilebilir. MİGEM’in 
2015 yılı sonu verilerine göre; Türkiye’de toplam yirmi binin 
üzerinde maden ruhsatı bulunmakta ve ruhsat sayısı üzerin-
den hesaplandığında toplanan harç, teminat benzeri nakit gir-
diler büyük bir hacim oluşturmaktadır. 

Maden arama aşamasında karşılaşılan finans sorunlarının çö-
zümü için, ruhsatlar üzerinden belli oranda bir pay, arama faa-
liyetlerinde kullanılmak üzere MTA (Maden Tetkik Arama) gibi 
bir kurum üzerine aktarılabilir. Oluşacak fon ve finans kaynağı, 
yine MTA vasıtası ile özel sektörün elinde bulunan arama ruh-
satların üzerinde etkin bir kontrole, geliştirilmesi gereken sa-
halarda daha gerçekçi ve kabul edilebilir yeterlilikte arama ça-
lışmalarının yapılmasına olanak sağlayarak, ülkemizde bir türlü 
yeterli olmayan arama çalışmalarını aktif hale getirebilecektir.

Burada konunun asıl çerçevesi ise, arama ruhsatı sahibi tara-
fından yapılacağı taahhüt edilen arama faaliyetlerin gerçekleş-
tirilmesi olmalı ve bu ruhsat üzerine aktarılacak fon da bu çer-
çeve üzerinden yürütülmelidir. Bunu elbette aktarılacak belli 
miktardaki fon ile sadece MTA‘nın yapabilmesini beklemek de 

yanlış bir yaklaşım olacaktır. MTA, arama yapılması gereken 
ruhsat için, arama faaliyetlerinin belli bir kısmını kendisi ya-
pabilir. Gerekli olabilecek ön jeolojik etütler gerçekleştirebilir, 
kendi bünyesinde bulunan veya yine dışarıdan hizmet alına-
bilecek şekilde analiz vb. çalışmaları yönetebilir. Ruhsat sahibi 
yani yatırımcı olacak kurum da, burada yapılan çalışmalarda 
kullanılan fona ilave katkıda bulunmalıdır. 

Bu uygulama ile Türkiye’de yapılan karotlu sondaj miktarının 
rahatlıkla 3,5-4 kat artabileceği, MTA’nın mevcut kapasitesi ve 
MTA’ya kamudan aktarılan finans kaynakları ile orantılandığın-
da açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Konuya ilişkin en önemli husus ise bu uygulamanın bir ma-
dencilik projesinin en riskli kısmı olan arama faaliyetleri 
aşamasında özel yatırımcı için güven artırıcı, riski azaltıcı 
gibi birçok etkisinin olması nedeniyle madenciliğe yatırım 
yapmak isteyen birçok şirketin bu alana girmesine katkı sağ-
layacaktır. Ayrıca profesyonel olarak madencilik yapan bir-
çok kuruluş da rahatlıkla arama bütçelerine ilaveler yaparak 
arama kapasitelerini artıracaktır. 

MTA ve Ruhsat sahibi vasıtası ile yapılacak olan arama faaliyet-
leri neticesinde, daha gerçekçi daha doğru ve daha kabul edi-
lebilir bir madencilik faaliyetine geçileceği aşikardır. Zira ülke-
mizde de bu konuda maalesef birçok kötü örnek bulunmakta 
olup, yetersiz ve eksik arama faaliyetlerine rağmen hayata geç-
miş olup, verimsiz şekilde üretim yapılmaya çalışılan projelerin 
önüne de geçilmiş olacaktır. Veya aynı şekilde, finans sorunları 
nedeni ile eksik kalmış, tam aydınlatılmamış veya yanlış olarak 
yorumlanıp yanlış değerlendirilmekte olan bir çok ruhsat da 
aktif hale gelebilecektir. 

Konuya farklı bir yönden daha bakmak gerekirse, bu uygulama 
yöntemiyle, tüm ruhsatlar üzerindeki arama çalışmaları ve ya-
pılması gerekenler belli bir standarda yani belli bir çerçeveye 
oturacaktır. Ülkemizde halen yanlış anlaşılan ve aslında arama 
projelerinde ki kapsam ve yeterlilik için bir sistem sunup dün-
yada uygulanan standartlar (Crisco, JORC vb), Türkiye’de bir 
projenin rapor yazım standardı gibi algılanmaktadır. MTA ve 
MİGEM katılım yapacağı arama faaliyetleri ile zaten bir arama 
ve maden projesi geliştirme standardı oluşturulmuş olacağı 
için bizim de ruhsatlarımız üzerindeki arama faaliyetleri de 
kendiliğinden bir standardizasyona girmiş olacaktır. 

Sonuç
Madencilikte ekonomik olarak işletilebilecek yeni bir madenin 
keşfedilmesi ve cevherden nihai ürüne dönüştürülmesi çok 
büyük zaman, arama ve Ar-Ge çalışmaları, büyük sermaye ve 
ciddi yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir hedefe ulaşıla-
bilmesi için madencilikte güven ortamını arttırıcı, madenciliği 
geliştirecek stratejiler şarttır. Bu yazıda aktarılmak istenen bu 
konunun, ülkemiz madenciliğinin geliştirilmesinde yapılma-
sı gereken stratejilerden sadece bir tanesi olduğuna, ülkemiz 
madenciliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum. 
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Önemli Bir Doğaltaş: Traverten

Makale

Traverten kimyasal tortul 
bir kayaç olup, oluşumu kal-
siyum bikarbonatlı suların 
tektonik hatlar boyunca yer-
yüzüne çıkmasıyla meydana 
gelir. Kalsiyum bikarbonat 
içeren ve hidrostatik basınç 

altında sıcak ve mineralce zengin sular, bir çatlaktan veya 
yarıktan yeryüzüne çıktıklarında veya yer altında bir boşluğa 
ulaştıklarında üzerlerindeki basınç ortadan kalkar. Böylece bi-
karbonatın CO2’i açığa çıkar ve CaCO3 çökelir ve bu noktada 
traverten oluşumu tamamlanır. Travertenin boşluklu yapıda 
olmasının sebebi (Şekil 1), yapısına giren bitki kalıntılarının 
zamanla çürüyerek işgal ettikleri bölgelerin boşalması ya da 
travertenin oluşumu sırasında meydana gelen gaz çıkışıdır1.

Ülkemiz, traverten çökelleri yönünden Avrupa ve Asya’da 
çok önemli bir konumdadır. Ülkemizde traverten oluşumları 
genellikle açılma çatlaklarının egemen olduğu İç Anadolu ve 
Batı Anadolu bölgelerimizde yaygındır. Avrupa levhası ve Afri-
ka levhalarının çarpışma kuşağı üzerinde yer alan D-B, GB-KD 
yönlü birçok kırıklara ve bindirme yapılarına bağlı olarak ve 
yaygın karbonat kayaçların karstik süreçlerle erimesiyle Toros 
dağlarının güneye bakan alanları başta olmak üzere değişik 
alanlarda önemli traverten alanları gelişmiştir. Ülkemiz bir do-
ğaltaş ülkesi olarak kabul edildiği gibi traverten açısından da 
önemli bir ülke olarak kabul görmektedir2,3

Ülkemiz doğal taş açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Mermerden 
granite, bazalttan travertene birçok doğal taşımız dünya piyasasında marka 

pozisyonundadır. Bu çeşitlilik ve kendine özgü özellikler, Türkiye’yi dünyada önemli 
bir konuma getirmiştir. Traverten de, bu çeşitlilik içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yazıda traverten üzerine farklı bir genel bakış yapılarak ülkemizdeki
yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. 

Behzat Gökçen Demir 
Jeoloji Yüksek Mühendisi

behzatgokcendemir@hotmail.com
Akın Akbulut

Maden Yüksek Mühendisi
Nusret Güngör

Jeoloji Yüksek Mühendisi
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

Şekil 1: Traverten örneğinden görünüm

Türkiye’de kırmızı, sarı, beyaz, gümüş gri gibi çok farklı renk-
lere sahip travertenler bulunmaktadır. Özellikle Denizli, Bur-
dur, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Sivas, Tokat, Antalya 
gibi illerimiz traverten konusunda ön plana çıkmıştır. Ancak, 
genel olarak traverten denilince Denizli akla gelmektedir. De-
nizli travertenleri denilince de geçmişten günümüze oluşumu 
güncel olarak devam eden Pamukkale travertenleri akla gelir. 
Travertenin jeolojik olarak güncel oluşumunun devam ettiği 
dünyada eşi ve benzeri olmayan Pamukkale travertenleri hem 
doğal anıt ve milli park kapsamında hem de kültür ve tabiat 
varlığı açısından ülkemizin ve dünyanın göz bebeğidir (Şekil 2). 
Bölgedeki korunan özel çevre alanı niteliğindeki bu eşsiz doğa 
güzelliği yüzyıllardır ülkemizin tanınmasına katkı sağlarken, je-
olojik olarak daha yaşlı olan bölge travertenleri ise madencilik 
faaliyetleri ile işletilerek ülkemiz doğaltaş sektörüne önemli bir 
katma değer oluşturmaktadır.

Traverten maden mevzuatında özetle şu şekillerde yer almaktadır: 
•	  Maden Kanunu’nun 2. maddesinin II (b) grubu madenler bö-
lümünde; “Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok 
olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğaltaşlar”, 
•	  Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. mad-
desinde ise; “Mermer, Traverten, Oniks mermeri, Granit, 
Andezit, Bazalt, Diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, bo-
yutlandırılarak geometrik şekil verilen taşlar ile Kayraktası, 
Arduvaz, Tuf, İgnimbrit ve benzeri dekoratif amaçla kullanı-
lan doğaltaşlar” olarak yer almakta olup, 100 hektara kadar 
ruhsata konu olmaktadır5.

Şekil 2: Pamukkale travertenleri4
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Travertenlerin, kaplama taşı yapıtaşı, süs eşyası yapımı, çi-
mento hammaddesi, kireç imalı, yol sergi malzemesi, bahçe 
ve havuz çevresi süsleme, döşeme doğaltaşı, köprü ve han 
döşemesi gibi kullanım alanları vardır.

Sonuç olarak; traverten ülkemiz için bir kültür, tarih, tanıtım ve 
turizm elçisi niteliğinde olup, güncel oluşumları, özellikleri, do-
ğal güzellikleri bakımından mutlaka korunması gerekli değer-
lerin başında gelmektedir. Jeolojik olarak daha yaşlı traverten-
lerin ise ticarete konu edilerek mermer/doğaltaş kapsamında 
usulüne uygun işletilmesi ve insanlığın istifadesine sunulması 
aşamasında desteklenmelidir. 
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Traverten madenciliği açısından, ruhsat sayıları ile ön plana çıkan 
ilk 6 il incelendiğinde traverten ruhsatlarının dağılım oranı; Denizli 
%23, Sivas % 9,5, Karaman ve Afyonkarahisar ruhsatları %7, Bur-
dur ve Konya %6 şeklindedir (Grafik 1). Denizli ilinde Çal, Merkez 
ve Honaz, Sivas ilinde Yıldızeli ve Merkez ilçeleri, Afyonkarahisar 
ilinde Şuhut ve Emirdağ, Burdur ilinde Bucak ilçeleri öne çıkmak-
tadır. Bu bölgelerde açık ocak işletmeciliği yöntemi ile üretilen tra-
vertenler, hem iç piyasada hem de dış piyasada satışa sunularak, 
ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır (Şekil 3, 4). 

Türkiye’de son 5 yılda gerçekleştirilen traverten üretim miktar-
ları ise Tablo 1’de yer almaktadır. 2014 yılı üretim değerleri dik-
kate alındığında, ilk sırayı travertenleri ile ünlü olan ve ruhsat 
sayısı olarak da ilk sırada yer alan Denizli ili almaktadır. Türkiye 
2014 yılı traverten üretiminin yaklaşık %63’ü bu ilimizden ger-
çekleştirilmiştir.

Grafik 1: Türkiye’deki traverten ruhsatlarının ağırlıklı illerdeki oransal dağılımı6

Şekil 4: Uşak-Ulubey’de üretim yapılmış bir traverten ocağından görünüm 

YIL 2010 2011 2012 2013 2014
Traverten 

üretimi (m3) 879.319 1.685.049 797.915 713.697 812.840

Tablo 1: Türkiye’de son 5 yılda yapılan traverten üretim miktarları6,7

Şekil 3: Belevi (Denizli) bölgesi ve çevresinde ülkemiz için önem arz eden traverten ocaklarının genel görünümü
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Anadolu Madencilik Tarihine
Toplu Bir Bakış

Makale

Bilim dünyası Anadolu‘yu 
madenciliğin beşiği olarak 
bilmektedir. Zira maden-

ciliğin ve metal işleme sanatının en eski örneklerini aradığı-
mızda, yollar bizi Anadolu’ya bağlar ve bu giderek göz ardı 
edilemez bir gerçeğe dönüşmektedir. Anadolu’nun jeolojik 
yapısına baktığımızda bölgenin maden yatakları açısından 
zenginliği göze çarpar. Yüzeye yakın bu yatakların çoğu tarih 
boyunca bölgeye yerleşen toplumların bu madenlere kolayca 
ulaşmasını sağlamıştır.

Anadolu Madenciliği’nin geçmişi ele alınırken komşu bölge-
lerle olan ilişkiler gözardı edilmemeli, insanlığın ilk yerleşik ya-
şam kalıntılarını barındıran Yakın Doğu ve Anadolu birlikte ele 
alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda tüm Yakın Doğu 
ile ilgili arkeolojik verilere baktığımızda, kuzey ve güney böl-
gelerde farklı gelişmeler gözlemleriz: Bölgenin kuzeyinde yer 
alan Anadolu bakır yatakları açısından zengindir, söz konusu 
yataklarda nabit bakır da bulunmaktadır. Aynı şey Kuzeybatı 
İran için de söylenebilir. Hal böyle olunca, Anadolu’ya yerleşen 
ilk insanların üzerinden çok zaman geçmeden bakırla tanışma-
ları şaşırtıcı bir sonuç sayılmaz. Bu nedenle insanlık tarihinin ilk 
bakır ürünlerinin Anadolu’da bulunmasını bir raslantı olarak 
değerlendirmemek gerekir 15,18,20. 

İnsanoğlunun tanıştığı ilk metal bakırdır. Günümüzden 10.000 
yıl önce Çayönü Tepesi ve Aşıklı Höyük sakinleri, daha çanak 
çömlek üretimine geçmeden, yaşadıkları yörelerde doğal ola-
rak bulunan nabit bakırı toplayıp balık oltası, iğne ve boncuk 
gibi küçük nesneler üretmişlerdir. 

Çanak çömleksiz Neolitik Dönem’den kalma bakır buluntu-
lara Anadolu dışında, örneğin Suriye ve Irak’ın kuzey kesim-
lerinde ve İran’da da rastlamaktayız. Tell Halula, Ramad, Tell 
Maghzaliyeh, Tell Sotto ve Yarım Tepe gibi bazı “akeramik” 
yerleşim merkezlerinde nabit bakırdan oluşan ve MÖ 8. binle-
rin sonları ile 7. binlerin başlarına tarihlenen küçük nesnelere 
rastlanmıştır 9,11,5. 

Anadolu Madencilik Tarihi’ne baktığımızda birçok gelişme evreleri göze çarpar. 
Başta renkli mineraller toplanmakta, boya malzemesi ve boncuk yapımında 

kullanılmaktaydı. Henüz çanak çömleğin bilinmediği dönemlerde yüzeye yakın 
bazı maden yataklarında bulunan nabit bakır da toplanmaya ve küçük nesnelerin 

yapımında kullanılmaya başlandı. Böylece insanlığın ilk kullandığı metal bakır 
oldu. MÖ 6. binyıl sonlarında ise bakır cevherden ergitilmekteydi. Daha sonraki 

dönemlerde gelişen madencilikle tunç keşfedildi ve metal endüstrisinin
temeli atılmış oldu.

Buna karşılık Levant, Ürdün ve Güney Suriye’de Neolitik Döneme 
ait hiç bir maden buluntuya rastlanmamaktadır. Fenan ve Timna 
gibi zengin bakır maden yatakları nabit bakır içermezler. Bu böl-
gelerde bakır yerine firuze (turkuvaz) ve malakit gibi yeşil mineral-
ler toplanıp boya ve takı hammaddesi olarak kullanılıyordu. Bu tür 
buluntuların en güzel örneklerini Jericho (Eriha), Yiftahel ya da Ain 
Ghasal’da görmekteyiz. Söz konusu bölgede madencilik MÖ 5. 
binyıl sonlarında, insanların cevherden bakır ergitmesiyle başlar 3.

Anadolu Madencilik Tarihi
Yukarda kısaca söz edildiği gibi, Anadolu madencilik tarihinde 
önemli rol oynamaktadır. İnsanlığın en eski metal eserlerinin 
Anadolu’da bulunmasının yanı sıra, madenciliğin Anadolu’dan 
diğer bölgelere yayıldığını da söyleyebiliriz (Şekil 1). Son za-
manlarda yoğunlaşan çokdisiplinli araştırmalar madenciliğin 
geçmişi konusunda bilinmeyenlerin sayısını azaltmakta ve 
Anadolu Madencilik Tarihi’ni kronolojik olarak çeşitli aşama-
lara ayırarak incelememize olanak sağlamaktadır. Buna göre 
Anadolu Madenciliği 5 evrede ele alınabilir 15:

1. Hazırlık Aşaması (metalsiz dönem), MÖ 8.200 öncesi
2. Başlangıç Aşaması (tek metalli dönem), MÖ 8.200 sonrası
3. Gelişme Aşaması (ekstraktif metalurjinin başlaması), MÖ 
5.000 sonrası
4. Yapılanma/Deneyim Aşaması (gelişmiş metalurji), MÖ 4.000 
sonrası
5. Endüsti Aşaması (Tunç ve Demir Çağları), MÖ 2.800 sonrası

Şekil 1. Madenciliğin yayılışı
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Hazırlık Aşaması: Metalsiz Dönem (MÖ 8.200 öncesi)
Giriş kısmında da belirtildiği gibi, insanlar madenleri tanıma-
dan önce parlak renkli mineral ve cevherleri toplayıp boya ola-
rak kullanıyordu. Hematit ağırlıklı bu mineraller çoğunlukla kır-
mızı renkteydi, dolayısı ile Paleolitik Dönemden bu yana MÖ 9. 
binyıl sonlarına dek kırmızı rengin hakimiyetinden bahsetmek 
mümkün (moda renk kırmızı). Bu konuda en eski izlere Paleoli-
tik ve Mezolitik Dönem’lerde kullanılmış karst boşluklarında ve 
mağaralarda rastlamaktayız. Bir yerleşim alanından ele geçen 
en eski cevher buluntu ise Hallan Çemi (PPNA) ve Çayönü Te-
pesi’nde (PPNA-B) gün ışığına çıkarılmıştır. 

Hallan Çemi Güneydoğu Anadolu’nun bilinen ilk yerleşimle-
rinden biridir. Burada Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’a (PPNA) 
ait en alt tabakada bir evin tabanında malakit parçaları bulun-
muştur. M. Rosenberg’e göre malakit “pigment” olarak kulla-
nılmak üzere toplanmıştı 8.

Çayönü Tepesi’nin gene Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’a ait 
birinci ve ikinci kültür tabakalarında (PPNA), yuvarlak kulü-
belerde ve ızgara planlı yapılarda, bol miktarda işlenmemiş 
malakite rastlanmıştır. Boncuk olarak işlenmiş malakitler ise 
ikinci kültür tabakasının üst kesimlerinde (PPNA-B) ve daha 
üst tabakalarda görülür (Şekil 2)7. Bu aşamada Anadolu insa-
nı henüz bakırı tanımamaktadır. Buna göre yukarda sözedi-
len kırmızı modası sona ermekte, yerini yeşil’e bırakmaktadır 
(moda renk yeşil). Çanak çömleksiz neolitik dönem’de yararlı 
bitkiler kultive edilir, koyun, keçi ve sığır gibi bazı hayvanlar 
evcilleştirilir, ve böylece avcı ve toplayıcı yaşam tarzı terke-
dilerek tarımla uğraşan ve üreten bir yaşam tarzına geçilir. 
İlkbaharda ekili tarlalar yeşermekte, doğa kendini yenile-
mektedir. Yeşil bereketi temsil eder ve yeni yaşam tarzının 
sembolü olur.

Başlangıç Aşaması: Tek Metalli Dönem
(MÖ 8.200 sonrası)
İnsanoğlunun bakırla tanışması MÖ 9. binlerin sonlarına rast-
lar. İnsan henüz çanak çömlek üretimine geçmeden önce yü-
zeye yakın bakır yataklarından topladığı nabit bakırı işlemeye 
başlamıştır. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun ilk sa-
kinleri topladıkları renkli mineral ve taş malzemenin yanısıra, 
buldukları nabit bakır parçalarını da yerleşimlere getiriyor ve 
onları çeşitli yöntemlerle şekillendirmeyi deniyorlardı. Ve en 
sonunda bakırı döverek şekillendirmeyi başardılar, bununla 
da kalmayıp, soğuk dövülen bakırın zamanla çatladığını, kı-
rılıp koptuğunu, ama ısıttıklarında da bu yeni malzemenin 
plastik özelliğinin arttığını ve daha kolay işlendiğini gözlem-
lediler. Bakırı tavlayarak, yani ısıtarak dövüp levha haline ge-
tirdiler ve bu levhalardan boncuklar yaptılar; küçük iğnecikler, 
olta uçları elde ettiler 22. Böylece insan yaşamında hem yeni 
bir hammade ile tanıştı hem de bu hammaddeyi işlemek için 
ilk defa ısıdan yararlandı. O zamana kadar soğuktan ve yırtı-
cı hayvanlardan korunmak için yararlanılan ateş “teknolojik“ 
amaçlı kullanıldı. Bu yeni “inovatif (yaratıcı)” buluşla toplum-
ların gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olan maden-

ciliğin temeli atılmış oldu. 
Pyroteknoloji çanak çömlek 
yapımından önce maden 
işlemede kullanıldı. Pyrotek-
nolojinin ilk örneklerini 113 
adet küçük alet ve boncuk 
gibi çok sayıda buluntuyla 
Çayönü Tepesi (MÖ 8200-
7500) ve 45 adet boncukla 
Aşıklı Höyük’te görmekteyiz 
(MÖ 7800-7600; Şekil 3) 15,22. 

Nabit bakır, çanak çömlekli döneme geçtikten sonra da in-
sanlığın kullandığı tek metal olarak kalmıştır. Çanak Çömlekli 
Neolitik Dönem’de (PN), örneğin Çatalhöyük, Hacılar ve Niğ-
de Tepecik’te bakırdan yapılmış küçük nesneler bulunmuştur. 
MÖ 6.000 yıllarına tarihlenen Can Hasan’da bulunan topuz da 
nabit bakırdan yapılmış önemli örnekler arasındadır (Şekil 4). 
Bu dönemde ayrıca o zamana kadar bilinen hematit, malakit, 
azurit gibi parlak renkli bakır ve demir minerallerinin yanısıra 
ilk defa Galena (PbS) boncuk yapımında kullanılmıştır 15. 

Şekil 2. Çayönü Tepesi çanak çömleksiz

Neolitik Dönem malakit, obsidyen, kemik ve

diğer taş boncuklar (MÖ 9. bin)

Şekil 3. Aşıklı Höyük bakır boncukları (MÖ 7800-7600)

Şekil 4. Nabit bakırdan yapılan Can Hasan 2b topuzu (MÖ 6000)
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Çanak  çömleki neolitik dönemde tekrar kırmızı renklerin haki-
miyeti göze çarpmaktadır. Hem üretilen çanak çömlekte hem 
de Çatalhöyük’te olduğu gibi duvar resimlerinde ve bezeme-
lerde hematit, orpiment gibi kırmızı mineraller kullanılmak-
tadır, kırmızı modası tekrar dönmüştür ve uzun süre devam 
edecektir.

Gelişme Aşaması: Ekstraktif Metalurjinin Başlaması 
(MÖ 5.000 sonrası)
Bu aşamada ilk defa toplanılan malakit ve azurit gibi bakır cev-
herleri potalarda ergitilmeye başlanır. Artık pyroteknolojiye 
daha hakim olan bu dönemin ustaları ergitme (izabe) yoluyla 
elde ettikleri bakırı çeşitli yöntemlerle işliyorlardı. Potalarda 
kazanılan küçük bakır damlacıklarını, tekrar ıstıp eritiyorlar, 
içindeki kömür, ergimemiş cevher artıkları ve pota kırıntıları 
gibi yabancı maddelerden arıtıp açık kalıplara döküyorlar veya 
çekiçle dövülerek şekillendiriyorlardı. 

Bilindiği gibi daha önceleri bakırdan boncuklar, olta gibi küçük 
objeler yapılmaktaydı; ancak bunlar az sayıda üretilirlerdi. Can 
Hasan topuzu bir istisna gibi görünse de nadir ve değerli bir ham-
made olan bakırın törensel amaçlı kullanılmasına örnek oluşturur. 
Ekstraktif metallurjinin başlamasıyla, yani insanların cevherden 
bakır ergitme teknolojisini geliştirmesiyle, gereksinim duyuldu-
ğu kadar metal elde etme kapısı açılmış oldu. Böylece bakır balta, 
keski gibi aletlerin yapımında da kullanılmaya başlandı. Bunların 
ilk örneklerine Mersin Yumuktepe’nin XVI. kültür tabakasında, MÖ 
5000-4900 yıllarında rastlamaktayız. Mersin Yumuktepe’de rulo 
başlı iğneler, yassı baltalar ve keskiler önce açık kalıplara dökül-
müş, sonra çekiçle dövülerek son şekilleri verilmiştir 16. 

Mersin Yumuktepe’nin XVI. tabakası ile eş zamanlı olan İç 
Anadolu (Güvercinkayası) ve Elazığ-Altınova’daki bazı Doğu 
Anadolu höyüklerinde de metalurjik faaliyetlerin izlerine rast-
lanmıştır. Örneğin Tepecik ve Tülintepe’de izabe artıkları açı-
ğa çıkmıştır: Tülintepe‘de iki parça bakır cürufu, Tepecik‘te ise 
Pota kalıntıları ve cüruf bulunmuştur. Malatya-Değirmente-
pe’de ise iki adet bakır “külçe” parçası ele geçmiştir 15.

Yapılanma/Deneyim Aşaması: Gelişmiş Metalurji 
(MÖ 4.000 sonrası)
Madencilik etkinlikleri MÖ 4. binlerde tüm Anadolu’da bir çığ 
gibi büyümeğe başlar. Hemen her yerleşimde metal ergiten ve 
işleyen işliklere rastlanmaktadır. Yalnız Anadolu’da değil tüm 
Yakın Doğu’da maden yataklarında toplanan cevherler yerle-
şimlere getirilmekte, gereksinim duyulduğu ölçüde ergitilip 
işlenmekteydi. Maden ustaları önceleri olduğu gibi sadece 
yüzeyden cevher toplamakla yetinmiyorlar, derinlere iniyorlar 
ve derine indikçe kompleks bileşimli, polimetalik cevherleri 
topluyorlardı. Böylece elde ettikleri maden de değişik içerik 
ve kalitede oluyordu. Önceleri arsenik içeren kompleks bakır 
cevherlerini ergitip arsenikli bakır elde ettiler ve cevherin cin-
sine göre ergitilen metalin bazı özelliklerinin değişkenliğini 
gözlemlediler. Daha sonraları ise arsenik ve bakır cevherlerini 
birlikte ergitmeye ve bilinçli olarak bakır-arsenik alaşımlarını 

yapmaya başladılar. Arsenikli bakır hem renk açısından bakır-
dan ayrılmakta, hem de arsenik bakırın kalitesini etkilemek-
tedir. Içerdiği arsenik miktarına göre bakırın döküm özelliği 
düzelmektedir. Bunu gözlemleyen madenci ustalar örneklerini 
Güvercinkayası, Beycesultan, Ilıpınar, Ikiztepe, Alişar, Mersin, 
Pulur, Arslantepe, Tülintepe, Hassek Höyük gibi birçok Anado-
lu yerleşiminden bildiğimiz günlük yaşamda kullanılan alet ve 
gereçlerin yapımında kullanmışlardı. 

Son Kalkolitik Çağı kapsayan bu dönemde metal hemen her 
yerleşimde bulunmaktaydı. Örneğin doğuda Elazığ Altıno-
va’da bulunan tüm höyüklerde, Kuzey Anadolu’da İkiztepe’de, 
Iç Anadolu’da Alişar, Alacahöyük, Boğazköy ve Büyük Güllü-
cek’te veya Batı Anadolu’da Beycesultan, Ilıpınar, Kuruçay ve 
Limantepe’de ele geçen maden buluntuları, dönemde süre 
gelen yoğun madenciliği gözler önüne sermektedirler 1. 

Yukarda söz edilen deneyimlerin bir sonucu olarak MÖ 4. bin-
lerin ikinci yarısında başka madenlerle de karşılaşılır. Önce gü-
müş ve kurşun daha sonra altın yavaş yavaş insanlık tarihindeki 
yerini alır. Anadolu’da ilk gümüş buluntular Elazığ Korucute-
pe’de ortaya çıkmıştır 12. 

İşlendiği cevherin içeriğine bağlı olarak ya da bilinçli bir şekilde 
kazanılan bakır ve alaşımları özellikle silah yapımında kullanıl-
maktadır. Bu malzemeden ok ve mızrak uçları, kılıçlar, kama 
ve benzeri kesici aletler yapılmaktadır. Gümüş ve bakır aynı 
nesnede bir arada kullanılmakta, arsenikli bakırdan yapılan tö-
rensel silah ve aletler gümüşle süslenmekte veya kaplanmakta, 
metalden kalitesine göre bilinçli olarak yararlanılmaktadır. Bir-
çok metalin birlikte kullanıldığı örnekler Arslantepe, Tülintepe 
ve Başur Höyük’ten bilinmektedir. Özellikle Arslantepe VIa yapı 
katına ait toplu metal buluntuları Anadolu Madenciliği açısın-
dan önemli bir yere sahiptir (Şekil 5). Toplu olarak bulunan kı-
lıç ve mızrak uçları çift ve tek kalıp tekniklerinde dökülmüşler, 
kılıçların kabzası oyma yoluyla kaplama tekniğinde gümüşle 
süslenmiştir. Aynı dönemden kalma bir elit mezarı bol mik-
tarda altın, gümüş, bakır ve bakır-gümüş alaşımından oluşan 
buluntu içermektedir 2,4.

Yine aynı döneme tarihlenen bir Tülintepe toplu buluntusun-
da mızrak uçlarının kalayla kaplı olduğu anlaşılmıştır 23. MÖ 4. 
bin sonlarında Tülintepe, Termi I, Troia I, Alişar I ve Tell el Cu-
deyde’de ilk tunç örneklere rastlanmaktadır 13,15,23.

Endüstri Aşaması: Tunç ve Demir Çağları 
(MÖ 2800 sonrası) 
MÖ 3. binyılın başlarından itibaren, Ilk Tunç Çağı II dönemin-
de, madencilik alanında hızlı ve önemli gelişmeler göze çar-
par. Maden ocakları artık endüstriyel olarak işletilmektedir. 
Cevher, galeriler açılarak yeraltından çıkarılmakta ve ocaklara 
yakın uygun alanlarda ergitilmektedir. Zira kükürtlü, arsenik-
li, antimuanlı ve daha birçok kompleks element içeren cev-
herlerin izabesi sırasında oluşan zehirli ve kötü kokulu gazlar 
kent sakinlerini rahatsız etmeye başlamış ve izabe kent dışına 
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Tunç üretimi büyük değişiklikleri de beraberinde getirdi. Ara 
sıra ve gereksinim nedeniyle yapılan üretim yerini seri üretime 
bıraktı. Döküm, tavlama, kaynak, kaplama v.s. gibi teknikler do-
ruk noktaya ulaştı. Tuncun en yaygın olduğu Mezopotamya’da 
maden yataklarının olmayışı, kullanılan madenin ithalatını ge-
rektiriyordu. Bu durum kalay için de geçerliydi. Tunç üretimi 
için gerekli kalay başlangıcta muhtemelen Anadolu’dan temin 
ediliyor daha sonraları ise ihtiyacın artmasıyla uzak mesafeler-
den, olasılıkla Orta Asya‘dan getirtiliyordu 24,19,23. 

taşınmıştır. Ayrıca üretim miktarı da arttığından, cevherin  
uzun mesafelerden kentlere taşınmasına gerek kalmamış-
tır. Ocak yakınlarında elde edilen metal ise külçeler halinde 
kentlere taşınıyor veya başka bölgelere gönderiliyordu10,15. 
Kentlerde kurulan işlik ve atolyelerde sadece metal işleniyor, 
üretimi yapılıyordu. Madencilik ocaktan imalathaneye kadar 
organize edilmişti. Metal ticareti ile zenginleşen yeni eliter sı-
nıflar oluşur ve zenginliğinin simgesi olarak sarayında metal 
depolamaya başlar. Alacahöyük, Horoztepe, Troia ve diğer 
merkezlerde ele geçen metal eserler dönemin madenciliği-
nin doruk noktaya çıktığını göstermektedir (Şekil 6). Zamanla 
madenciliğe dayalı ilk endüstri toplumları oluşmaya başlar, 
metal kültürleri doğar ve bölgesel büyük devletlerin temeli 
atılır. Tunçtan yapılan silahlar toplumların gelişmesi, başka 
bölgeleri kontrolleri altına alması sonucunu doğurur.

Arkeolojik buluntulara baktığımız zaman, kentlerdeki işlik-
lerde pota, kalıp, külçe, yarı işlenmiş ve bitmiş ürünler göze 
çarpmaktadır6; cevher, ergitme fırını ya da ergitme potası ise 
bulunmamaktadır. 

Bu dönemde madencilikte atılan en önemli adım tunç üretimi 
olarak gösterilebilir. Fakat tuncun kullanımı ITÇ II döneminde 
Mezopotamya’dan İç Anadolu ve Troia’ya kadar uzanan dar 
bir alan ile sınırlıdır. Bu alanın dışında kalan bölgelerde ise 
hala arsenikli bakır kullanılıyordu. Örneğin Alacahöyük ve 
Horoztepe’de tunç bilinirken, Samsun Ikiztepe‘de arsenikli 
bakır kullanılmaktadır 18.

Şekil 6. Alacahöyük İlk Tunç Çağı kral mezarlarından tunçtan yapılmış bir güneş kursu 

Şekil 5. Arslantepe VIA toplu metal buluntuları (MÖ 3400-3100)2
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Endüstrileşmenin başladığı MÖ 3. binin ilk yarısında, bakır me-
tallurjisinde kazanılan deneyimler sonunda, demir de ergitil-
meye başlandı. Yakın Doğu’nun Mısır, Mezopotamya gibi bazı 
bölgelerinde Meteor (Göktaşı) kökenli demir bilinmekteyse de 
Anadolu insanı ilk defa bu dönemde hematit, magnetit, götit 
gibi zengin demir cevherlerini ergitmeyi ve demir elde etme-
yi başardı14. Böylece insanlığın kültürel gelişiminde yeni bir 
adım daha atılmış oldu. Ancak demirin ve çeliğin tunç gibi seri 
üretimle elde edilmesi ve hatta silah yapımında tunçun yerini 
alması için daha 1.500 yıl geçmesi gerekecekti. 2. binyılın son-
larından itibaren demir, halkın kullandığı metal olarak günlük 
hayata girmeye başladı.

MÖ 2. Binlerde Doğu Akdeniz Bölgesi ve Mezopotamya’da 
Hititler, Babil, Asur, Mısır ve Miken gibi bölgesel devletler 
oluşur ve hammadde üretimini ve ticaretini kontrol ederler. 
Hammadde ticareti ile zengin olan merkezler ve tacirler zen-
ginliklerini büyük saraylar yaparak gösterirler, özel giysileriy-
le ayrıcalıklarını simgelerler. Bu dönemde mavi renklerin rağ-
bette olduğu göze çarpar. Mavi kumaştan dikilmiş giysiler, 
Lapislazuli gibi mavi süs taşları veya mavi cam eliter sınıfın 
vazgeçilmezleri arasındaydı ve moda renk maviydi. Ticaret 
karadan denize kaymış; gemilerle tonlarca metal ve diğer 
hammaddeler bir limandan diğerine taşınmaktaydı21. Bölge 
devletleri ve zengin kentler hammade kaynaklarını kontrol 
etmek amacıyla savaşlar yapmaya başladılar. 

Sonuç
Anadolu dünya madenciliğinin doğduğu yerdir. İnsanlığın ge-
lişmesinde madenin ne denli önemli bir rol oynadığı düşünül-
düğünde, Anadolu’nun insanlık tarihindeki önemi bir kez daha 
anlaşılır. Maden ilk defa Anadolu’da kullanılmış ve madencilik 
buradan diğer bölgelere yayılmıştır.

Madencilik tarihine göz attığımızda madenciliğin nabit bakır 
işlemekle başladığını, günümüzden 10.000 yıl önce Anadolu 
sakinlerinin bakır külçeleri toplayıp küçük nesneler yaptığı-
nı, Neolitik Dönem sonunda bakırı izabe yoluyla kazanmaya 
başladığını ve böylece ekstraktif metalurjinin temelini attık-
larını görürüz. Daha sonraki dönemlerde galeriler açılarak 
daha derinlerdeki maden yataklarına ulaşılmış, böylece ba-
kırın yanısıra altın, gümüş, kurşun gibi yeni metallerle tanı-
şılmış, yeni alaşımlar denenmiştir. En önemli adımlardan biri 
olan tunç üretiminin ve demirin ilk kullanıldığı yer de Ana-
dolu’dur. Anadolu’nun maden yatakları açısından zenginliği 
ve bu yatakların birçoğunun yüzeye yakın oluşu gözönünde 
tutulursa, madenciliğin bu bölgede başlamış olması sürpriz 
bir sonuç sayılmaz.

Bir zamanlar nabit bakırla başlayan maden serüveni, zamanla 
insanoğlunun hakimiyet ve zenginlik göstergesi olmuş ve uğ-
runa savaşlar yapılmıştır. Bugün dahi madenler ve diğer doğal 
hammaddeler yaşamın vazgeçilmez öğeleridir. Ne yazık ki ham-
madde kaynakları dünya üzerinde eşit dağılmamıştır. Bu asimet-
rik dağılım yine savaşlara neden olmaya devam etmektedir. 
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Maden hukukunda ruhsat ka-
zanımı başlıca aşağıdaki şekil-
lerde mümkün olmaktadır: 

Ruhsatların kazandırılmasında, idare hukukunda bir çok yön-
tem vardır. Öncelik hakkı, ihale, ihalesiz, yarışma sonucu, dave-
tiye veya doğrudan olmak üzere çeşitli şekillerde hak kazanımı 
sağlanabilir.

Maden idare hukukunda ise bunlardan öncelik (tekaddüm) 
keşfedenlerden, idareye önce müracaat edene sağlanan hak-
tır. Ehliyet açısından yeterli olan kişiler, diğer özelliklerine ba-
kılmaksızın, ruhsata sahip olabilirler.

İhale yöntemi ise ruhsata bir muhammen bedel tespiti son-
rasında, en yüksek değeri verenin ruhsata sahip olmasıdır. 
Maden hukukunda öncelik hakkı esasken, yeni değişikliklerle 
ihale yöntemi ilave olmuştur.

Arama Ruhsatının Kazanılması
İlk Müracaatla Hak Kazanımı
Güncel mevzuatta, Maden Kanunu’nun 16/1 maddesinde 
“II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için yapılan müra-
caatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması 
zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.” düzen-
lemesi nedeniyle, öncelik hakkının kısmen de devam ettiği 
anlaşılmaktadır.

İhale ile Hak Kazanımı
Unsurları şöyle açıklanabilir:
İhale bedelinin yatırılması: Muhammen bedel üzerinden ya-
pılan ihale de en çok bedeli taahhüt eden ruhsatı almaya hak 

Makale

Maden Hukukunda Ruhsat 
Kazanımı

Ömer Günay
Avukat-Maden Mühendisi
omerguna@hotmail.com

kazanır. İhale ile kazanımda ödenecek olan tutar yalnız ihale 
bedeli olmayıp, ayrıca ruhsat bedeli de ödenmesi gerekir.

Maden arama projesinin hazırlanması: Maden arama projesinin 
hazırlanması bir zorunluluktur. Bu nedenle projenin varlığı esastır.

Ruhsat bedelinin ödenmesi: Kanuna göre tespit elden ruhsat 
bedelinin ödenmesidir.

Sicile işlenmesi: Ruhsatın sicile işlenmesi şekil şartıdır. Sicil Mİ-
GEM tarafından tutulmaktadır.

Devir ile Hak Kazanımı
İdare hukukunda da ruhsatın devredilebilmesi ile ilgili tar-
tışmalar devam etmektedir. Burada, kişiye bağlı haklar bakı-
mından ehliyet ve silah ruhsatının devredilemeyeceği; kişiye 
bağlı olmayan haklar bakımından ise ruhsatın devredilebile-
ceği şeklinde bir görüş birliği vardır1. Öte yandan kamu mal-
larından yararlanma itibarıyla, kamu mallarının özel kullanımı 
için izin alınmasının zorunlu olduğu ve bu durumlarda iznin 
devredilemeyeceği belirtilmektedir. Örneğin elektrik ener-
jisi piyasasında lisanslar devredilemez. Ancak bu kurala bir 
istisna getirilerek, finans sağlanabilmesini teminen gerekçe-
sinin devri haklı kılabileceği şeklinde düzenleme mevcuttur. 
Benzer şekilde, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 
tebliğ de, ithalat izin belgesinin kişiye özgü olduğu ve dev-
redilemeyeceği ifade edilmektedir2. Şans oyunlarının ruhsat 
verilerek özelleştirmesinde de, lisans sahibinin, lisansını baş-
kasına devredemeyeceği düzenlenmiştir.

1. Çal, S. 126

2. www.dtm.gov.tr
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Maden haklarının kişisel bir hak olduğunu çağrıştıracak yo-
rumu ancak maden haklarının tekel niteliği olduğundan yola 
çıkarak yapılabilir. Ancak tekel niteliğinde ki özelliğin, idarenin 
izni çerçevesinde, devride engellemesi düşünülmemelidir.

Diğer bir açıdan ise ruhsat devirlerinin bir özel hukuk ilişkisi 
olduğu, sözleşme özgürlüğü içinde değerlendirip serbest hale 
getirilmesi de idari hukuku açısından, kullanılan hakların dev-
let tarafından düzenlenmesi ilkesine de ters düşebilir. Başka 
bir deyişle, maden ruhsatlarının devri her ne kadar özel hukuk 
ilişkisi ise de; devirin söz konusu olduğu hak, devlet tarafından 
düzenlenen niteliği nedeniyle, ruhsatların devrinde de idare-
nin izni kabul edilebilir bir sonuçtur.

Bu durumun diğer bir sakıncası ise çantacı tabir edilen, maden 
ruhsatı ile ilgili bir madencilik faaliyeti gerçekleştirmek yerine, 
sadece maden ruhsatı ticaretinin yapılmasını körüklemesidir.

Ancak uygulamada devrin zorlaştırıldığı hallerde, maden ruh-
satının devri değil; ruhsata sahip olan şirketin ticaret kanunu 
hükümlerine göre devri şeklinde çözümler üretilmektedir. Bu 
nedenle, kişiye bağlı olan haklarda, devri zorlaştırıcı kuralların 
yanında şirketin devrini de zorlaştıran hükümler konmaktadır. 
Şans oyunlarının ruhsat verilerek özelleştirmesinde, Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda “ortaklık yapısının değiştirilemeyeceği” 
veya “ortaklık yapısı değişecekse idareden izin alınması” şek-
linde düzenlemeler konmuştur.

Güncel maden mevzuatında ise devir, izne tabiidir Ancak mev-
cut hükümlere ilave olarak, devralan şirketin mali gücünün, 
devreden şirkete göre daha üstün olduğunun denetlenmesi 
sağlanabilir. Kamu yararı açısından vergisel denetim yanında, 
satışların gerçek değerlerinin sözleşmede yer almasını temi-
nen, idarenin de vergi kaybı konusunda müdahaleci olması 
gerekebilir. Çantacı tabir edilen hiçbir yatırım yapmadığı halde 
sadece ruhsat belgesi satarak kazanç sağlayanlara da teşebbüs 
hürriyeti değerlendirmesi yapmanın mümkün olduğunu kabul 
etmek oldukça zordur. Ancak bu tatlı ticaretin içine Başbakan-
lık Genelgesi ile Başbakanlıktan da izni ekleyerek, dahil olma 
gayretlerini de kabul etmek mümkün gözükmemektedir.

Güncel düzenlemede ruhsatın devri şu unsurlarla açıklanır: 
1. Devralanın maden haklarını kullanmakta (hak ve fiil ehliyeti 
bakımından) ehil olması,
2. Ruhsat yıllık harçları ve devlet hakkının devir tarihine kadar 
olan kısmı ödenmiş olması,
3. Karşılıklı iradelerini belgeleyen yönetmelikte ki belgenin 
düzenlenmesi,
4. Ayrıca devir harcı yatırılmış olması,
5. İşletme ruhsatı devrinden farklı olarak, arama ruhsat devirle-
rinde ayrıca mali yeterliliğin tespiti kurucu unsurdur

Miras Yolu ile Hak Kazanımı
Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Konu ile ilgili 
değişmez kurallardan biridir. Güncel ifadesi şöyledir: “Maden  
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hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Bu hak ve vecibe-
ler, bütün mirasçıların vekaletini havi bir vekaletname ile 6’ncı 
maddede belirtilen niteliklere sahip mirasçılardan birine veya 
üçüncü bir şahsa devredilir. Mirasçıların ittifak edememeleri 
halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile mahkeme mirasçı-
lardan bu hakkın en ehil olana tahsisine veya bu da mümkün 
olmazsa ruhsatın satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu 
basit muhakeme usulü ile halleder. Eğer dava söz konusu değil 
ise 6 ay içerisinde intikal işlemleri tamamlanmayan ruhsatlar 
fesh edilir”. Bu yöntemde de maden ruhsatının tek bir miras-
çıya intikali dikkat çekicidir. Maden hukukundaki bölünemez-
lik ilkesi burada da geçerlidir. Maden ruhsatı ancak bir tek kişi 
üzerine düzenlenebilir. Bu seçenekte, birden fazla mirasçının 
varlığı halinde, bölünememe ilkesi gereği, hak sahibinin tek 
bir kişiye indirgenebilmesi için kanunda yöntem belirlenmiş-
tir. Hakkın bir kişiye özgülenmesi sonucu da bu hakkın tescile 
işlenmesi gerekir. Bu nedenle, mirasçıların birden fazla olması 
durumunda, hak sahibinin teke indirilmesi ile oluşan durumda 
tescil kurucu unsurdur.

İcradan Satış Yolu veya Mahkeme Kararı ile Hak 
Kazanımı
Mahkeme hükmü ile kazanımda denmektedir. Dolayısıyla yar-
gılama faaliyeti sonunda ruhsatın satışına karar verilmiş ve ka-
rar icra edip ruhsat satışa çıkmışsa, bu satış sonucu da ruhsata 
hak kazanılabilir. Burada mahkeme kararı olduğu için, tescilsiz 
kazanım söz konusudur. Tescil kurucu unsur değildir.

İşletme Ruhsatının Kazanılması
Arama Ruhsatı Sonunda İşletme Ruhsatı Talep 
Edilerek
Madencilik faaliyeti bir bütündür ve tekel hakkı sağlar, bunun 
sonucu olarak arama döneminde görünür rezerv haline geti-
rilen varlığın, işletme hakkı da, arama yolu ile görünür rezervi 
bulan, keşfeden, icat edene (mucide) aittir.

Unsurları: 
- Arama süresinin sonuna kadar talep edilmesi gerekir
- Usule uygun işletme projesi düzenlenmelidir
- Mali yeterlilik şartı yerine getirilmelidir
- Ruhsat bedeli ödenmelidir
- Aşağıda ki grupta isminin geçmesi gerekir

“I. Grup madenler
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak 
bulunan kum ve çakıl.

II. Grup
b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak 
üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.

III.Grup
III. Grup madenler (1)
Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulu-

nan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve 
petrollü alanlar hariç) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 
sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

IV. Grup madenler (1)
a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, 
Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, 
Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Ata-
puljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, 
Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kal-
siyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuz-
lar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit 
veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), 
Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, 
Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Anda-
luzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Am-
yant), Manyezit,Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, 
Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kü-
kürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Ku-
vars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars 
kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), 
Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli 
Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, 
Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (…) (1) Kokolit ve Sapropel 
(Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla). (1)

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Man-
ganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molib-
den, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Biz-
mut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), 
Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve 
Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, 
Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, 
İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, 
Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum. 
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ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoak-
tif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

V. Grup madenler
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heli-
odor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heli-
otrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah 
Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı 
(Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, 
Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Ayta-
şı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), 
Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeo-
sit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokro-
zit, Granat Minarelleri (Spesartin, GrosüllarHessanit, Dermon-
toit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.”

Devir İle
İşletme döneminde maden, arama döneminden farklı olarak 
işletmeye geçilmiş, ruhsat sahasında diğer yatırımlar da yapıl-
mış olabilir. Bu nedenle ruhsatı bu yatırımlardan ayırıp, sadece 
ruhsatın devrini gerçekleştirmek uygulamada çok sık görül-
memektedir. Başbakanlık genelgesi nedeniyle de işletme dö-
neminde devir, şirketin devri ile gerçekleştirilmektedir.

Ancak unsurları şöyle açıklanabilir: 
- Talep edilmiş olması,
- Devralanın hak ve fiil ehliyeti olması ve devralanın mali yeter-
liliği olması,
- Devreden tarafın, devir tarihine kadar, maden kanunundan 
doğan sorumluluklar yerine getirmiş olması,
- Devir bedeli yatırılmış olması,
- Şekil şartları yerine getirilmiş olması,

Devir müracaatın yönetmelikte verilen eke uygun yapılması, 
Sicile işlenmesi şekil şartıdır.
- Bakan onaylamış olmalı

İhale İle
İşletme döneminde ihale ile 
de ruhsatın elde edilmesi 
mümkün olmaktadır. Güncel 
mevzuatta ki uygulama şu 
şekildedir:

I.Grup (b) bendi ve II. Grup (a) 
ve (c) bendi madenler için iha-
le bedelinin yatırılmasından 
itibaren iki ay içinde, yetkilen-
dirilmiş tüzel kişilerce maden 
mühendisinin sorumluluğun-
da hazırlanmış işletme projesi 
ruhsat sahibi tarafından Ge-
nel Müdürlüğe verilir. Proje 
ile birlikte projenin uygulana-
bilmesi için gerekli olan mali 

yeterliliğine 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 hâlde talep reddedilir. Taleplerin uygun görül-
mesi hâlinde bir ay içinde işletme ruhsatı düzenlenir.

Bu gruba giren madenler: 
“I.Grup 
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) 
ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer grup-
larda yer almayan kayaçlar.

II. Grup
a)Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlar-
dan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar.

c) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlar-
dan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanı-
lan kayaçlar”

Miras Yolu İle
Maden ruhsatı özel hukuk kişinin uhdesinde ise,
a. Ölümü halinde mirasçı tek ise doğrudan ruhsat mirasçıya geçer
b. mirasçı birden fazla ise, 
      i. Diğer mirasçılarının oluru ile tek bir mirasçıya; olmuyorsa,
      ii. mirasçıların tümünün oluru ile bir başka şahsa; olmuyorsa,
      iii. Mahkeme kararı ile ehil olan mirasçıya; olmuyorsa,
      iv. Mahkeme kararı ile satışına; olmuyorsa,
      v. 6 ay içinde dava edilmemiş veya intikal gerçekleşmemişse 
ruhsat feshedilir.

İcradan Satış ile veya Mahkeme Kararı ile de Hak 
Kazanımı Mümkündür
Aramadakine benzer şartlar içinde icradan satış veya mahke-
me kararı ile de hak kazanımı mümkündür. 
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Faciazedelerin Gözünden 
1992 Kozlu Faciası

anılar

Kozlu Grizu Faciası, Türk madencilik tarihinin en büyük felaket-
lerinden biri olup, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu 
ilçesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen zincirleme 
patlamalarda 263 madenci yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmış-
tı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 301 madencinin yaşamını 
yitirdiği faciaya kadar Kozlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en 
ölümlü maden kazası olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nun Kozlu Müessesesinde 
gerçekleşen facia, 19.45 - 20.00 arasındaki zincirleme grizu 
patlamaları nedeniyle meydana gelen bir madencilik kazasıdır. 
Taş kömürü madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden bi-
risi olup ayrıca Zonguldak’ta kömür madenciliğinin 150 yıllık 
tarihinin de en büyük felaketidir. Facia sonucunda 263 maden-
ci yaşamını yitirirken 550 madenci de yaralanmıştır.

Dünya madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer 
alan faciada ölen madencilerden 147’sinin cansız bedeni, yer 
altında devam eden yangınlar nedeniyle günler sonra grup-
lar halinde çıkarılabilirken son 2 madencinin bedeni ise Mayıs 
1997’de ocaktan çıkarılmıştı.

Patlama nedeniyle yer altında çıkan yangınların kontrol altına 
alınamaması ve ocağın bütün katlarında gerçekleşen göçükler 
sonrası ulaşım yolları tahrip olmuş, ocağın yüzey açıklıkları ka-
patılmıştır. Bu nedenle kazadan kurtulanların ifadelerini temel 
alan soruşturmada kazanın oluşma nedenleri tam olarak açıklı-
ğa kavuşturulamamıştır. Kozlu Ocağı, 26 Mart 1992 günü tekrar 
açılmış ise de yangının kızışması üzerine yeniden kapatılmıştır.

Olay, özellikle Zonguldak ve Türk madencilik sektörü çalışan-

ları açısından belleklerde canlılığını sürdürmekte, her yıl facia 
tarihinde törenlerle anılmakta, grizu patlamasından sağ kur-
tulan veya o gün şans eseri işe gitmeyerek kurtulan maden-
ciler her yıl ölen arkadaşlarının mezarını ziyaret etmektedir. 
O gün şans eseri hayatta kalıp bugün emekli olan madenci-
ler, ekmek mücadelesi verdikleri arkadaşlarını kaybettikleri o 
günü unutamadıklarını söylüyor. 

Faciayı Yaşayan İşçilerin Gözünden…
Faciada, o gün şans eseri işe gitmeyerek kurtulanlar veya ocağa 
girdiği halde sağ çıkanlar, yıllar sonra büyük kazanın izlerini hala 
taşıyor. İhsaniye 1’inci Kartiye’de çalışan 34 işçiden birisi olan İs-
mail Kilerci, o gün ağabeyinin evini taşımak için izin alarak işe 
gitmeyince faciadan kurtulurken, Burhan Öztürk ise yanındaki 5 
arkadaşı ile birlikte ocaktan sağ çıkmayı başaran madencilerden. 
Ancak kartiyedeki diğer 27 madenci faciada yaşamını yitirdi. 

Kaza meydana geldiğinde 3 yıllık madenci olduğunu belirten 
Burhan Öztürk, o günü hala unutamadığını söylerken birlikte 
ekmek mücadelesi verdiği arkadaşlarının acısını her zaman 
hissettiğini aktararak şunları söyledi:

“Yukarıdan aşağıya bir toz bulutu geldi. Kafamdaki bareti fırlattı. 
Grizu olduğunu söylediler. Birkaç arkadaş yukarı doğru kaçmaya 
başladık. Her yer dumandı. 1 saatte 3 kilometre yürüyerek kuyu 
dibine geldik. Oradan da asansörle bizi yukarı çıkardılar. Yürür-
ken bir madenci ‘Beni kurtarın’ diye bağırıyordu. Onun yanına git-
tik. Yüzü kan içindeydi. Kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Mecbur 
bırakmak zorunda kaldık. Çok zor nefes alıyorduk. Oksijen yeter-
sizdi. Yukarıya çıkmamız gerekiyordu. Sonra bir madencinin cese-
dini gördük. Her tarafı su basmıştı. Yerlerde baretleri görüyorduk. 
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Yukarıya çıkınca anladık olayın büyüklüğünü. Çoğu arkadaşımızı 
orada yitirdik. Allah rahmet eylesin. Bir arkadaşımızın cesedi de 
1 yıl sonra çıktı. Baret numarasıyla kendisini teşhis etmişler o za-
man. Her gün beraber işe gidip gelirdik.”

O gün işe gitmediği için faciadan kurtulan İsmail Kilerci ise ka-
zayı duyunca ocak önüne gittiğini söyleyerek; “O gün anlatıl-
maz. Allah kimseye öyle günler yaşatmasın. Beraber çalıştığımız 
27 arkadaşımızı kaybettik. O gün aklıma geldiğinde büyük acı 
doluyor içimiz. Kazadan sonra ocak yeniden üretime açılmıştı. 
12 yıl daha orada çalıştık. En küçük olayda hep o gün aklımıza 
geliyordu. Ölen arkadaşlarımız aklımıza geliyordu. Allah kimseye 
böyle acılar yaşatmasın” dedi.

O günü anlatan emekli madenci Mustafa Bozacıoğlu da fa-
cia sırasında yerin 560 metre altında üretim yaptığını belir-
terek, “Mavi ve yeşil bir kömür tozu geldi. Sonra patlamayla 
alev topu geldi. Yandığımı hissettim. Dua ettik. Arkadaşları-
mın seslerini duydum. Ben, ‘Korkmayın grizu patladı’ dedim. 
Benim baret erimişti. Sonra alçaktan sürünerek ana yola çık-
tık. Ölen arkadaşların üstlerinden yanlarından geçtik. Kimseye 
müdahale edemiyorsun o anda. Allah bir daha böyle acılar 
yaşatmasın” dedi.

Başka bir kazazedenin facia hakkındaki hatıraları da yürek burku-
yor; “Grizu patlaması sırasında aniden ortaya çıkan mavi, yeşil ve 
kırmızı alev topu bizi savurdu. Başımdaki baretimi bile eriten alev, 
yüzümü ve ellerimi yakarak, birçok işçiyi de yaraladı. Her tarafta 
yankılanan çığlık seslerinden felaketin büyüklüğünü anladığımda 
lambamı yakmaya korktum. Ocak içinde sürünüp yerüstüne çık-
mayı başardım. Madende kaldığım 3 saatte, rastladığım yaralıların 
yerlerini ekiplere bildirerek işçilerin sağ kurtarılmasına da yardımcı 
oldum. Arkadaşlarımın cesetleri arasında ilerleyerek kurtulduğum 
faciayı, psikolojik tedavi görmeme rağmen asla unutamadım. Yüz-
lerce arkadaşımızı çok kısa sürede yitirdik. O günler aklıma geldikçe 
yaşadığım acıyı asla anlatamam. Yaklaşık bir yıl süresince psiko-
lojik tedavi görmemin ardından çalıştığım kurumda yerüstünde 
görevlendirildim. Uzun yıllar sürekli kâbuslar görerek adeta uyku 
uyuyamadım. Dünyanın en zor mesleğini yapan madenciler, uma-
rım bir daha bizim yaşadıklarımızla karşılaşmazlar.”
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Faciadan yaralı kurtulan 550 madenciden büyük bölümü 
emekliye ayrılırken, az sayıda faciazede aynı ocakta çalışmaya 
devam ediyor. Hayatını kaybeden madencilerden bazılarının 
çocukları ise babalarının ölümü nedeniyle tanınan haktan 
faydalanarak aynı ocakta çalışıyor. Farklı vardiyada çalıştığı 
için faciadan kurtulan madenciler Zeki Çatalçam ve Ertan 
Ulupınar kazada hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraf-
larının yer aldığı panoya bakarak hüzünlenirken “3 Mart unu-
tulacak bir gün değil. Ölen arkadaşlarımızın bir çoğuyla kazma 
salladık. Şimdi, bazılarının yerine çocukları ocakta çalışıyor. On-
larla birlikte çalışıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Faciada sol bacağını kaybeden, başından ve kolundan yarala-
nan maden işçisi Yalçın Sarı, kendisini maden ocağından kur-
taranlara her zaman dua ettiğini anlattı. Grizu patlamasında 
yanındaki arkadaşlarının hayatını kaybettiğini aktaran Sarı, “O 
günü unutabilmek çok zor. Facianın yaşandığı gece ocağa çalış-
maya indik. Sonra patlama meydana gelmiş. Hastanede 11 gün 
sonra kendime geldim. Maden ocağında bacağım ve kolum kırık 

vaziyette çıkarılmışım. O günü hatırlamıyorum ve hatırlamak da 
istemiyorum. Yaşadığım için şükrediyorum. Fakat arkadaşlarım, 
onları unutabilmemiz çok zor. Yakın bir arkadaşım eksi 360 ko-
dunda yaşamını yitirdi. Cenazesini ise madende yaklaşık bir yıl 
sonra buldular” diye konuştu.

Geçmişte yaşanan bu kazalardan ders çıkarmak işvereniyle, 
işçisiyle tüm madencilerin boynunun borcudur. Dünyanın 
hiçbir yerinde madenlerde yeni kazaların, faciaların yaşan-
mamasını diliyoruz. 

Kaynaklar
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Sektör Olarak Kur Savaşlarının 
Neresinde Yer Alıyoruz

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi

kahraman@email.arizona.edu

Sektör olarak hiç olmadığı 
kadar volatil bir süreçten ge-
çiyoruz. Öyle ki metal fiyat-
ları bir günde yüzde 2-3’lük 

değişim gösterebilmekte, çapraz kurlar haftalık bazda yüzde 
5-10 oynayabilmektedir. Gelinen son nokta soğuk savaş gibi 
gergin geçmese de; merkez bankası başkanlarının, petrol 
üreticilerinin yahut jeopolitik olarak etkin devletlerin sözcü-
lerinin ayda bir kaç kez yaptıkları açıklamalar, metal, kur ve 
enerji fiyatlarını yönlendirdikleri bir duruma dönüşmüştür. 
Bugün ekonomik sistemin farklı güçlere biçtiği görevler bu-
lunmaktadır. Kimisi sanayi/silah ihtiyacını karşılayarak, kimisi 
ucuz işgücü sağlayarak, kimisi nakit ihtiyacını karşılayarak, 
kimisi enerji/hammadde üretimini karşılayarak, kimisi de tü-
keterek sistemin bir parçasıdır. Bu görev dağılımında her güç 
kendi çıkarını gözetmeye çalışmakta ve pastadan aldığı payı 
arttırmaya yönelik adımlar atma gayretindedir. 

Piyasaların hafızaları zayıf olduğu için benzer beklentiler yıl-
da bir kaç kez satılmakta; gerçekleşmezseler dahi ilerleyen bir 
tarihte ısıtılıp tekrar satılmaktadırlar. Bundan bir kaç yıl önce 
Ukrayna kriziyle zirve yapan petrol yine aynı ülkenin ekonomik 
olarak terbiye edilmesi amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında tarihi 
diplere kadar indirilmiştir. Yine benzer biçimde bir kaç ay önce 
Çin’deki büyüme ve ekonomik durgunluk sebebiyle oldukça 
karamsarlaşan piyasalarda son dönemde aksi bir çok göster-
geye rağmen müthiş bir iyimserlik vardır. Piyasaların bu iniş 
çıkışlarında yaşanan psikoloji normal midir? Yoksa piyasalarda 
bipolar bozukluk mu mevcuttur?

Aslında bence cevap ikisi de değildir. Şöyle ki; piyasalardaki kes-
kin iniş çıkışlar elbetteki normal değildir. Bu durum major güç-
lerin birbirleriyle yumuşak sayılır ekonomik rekabetlerinden 
ötürü ortaya çıkmaktadır. Faiz indirimleri/artırımları, parasal 
genişleme/daralma, paranın devalüasyonu gibi müdahaleler 
kimi zaman kısmen yapılmakta, çoğu zaman da dillendirilerek 
piyasadan sonuç alınmaya çalışılmaktadır. Merkez bankaları-
nın açıklamaları ve müdahaleleri takip edildiğinde bir satranç 
oyunu gibi karşılıklı hareketler yapıldığı görülebilir. Belki bipo-
lar olmazsa da piyasalarda bozuk görünen göstergeler mevcut 
olmakla birlikte asıl mesele dünyadaki büyük güçlerin piyasa-
lara sattıkları beklentilerdir. Zaman zaman önceki söylemlerini 
piyasadan gelen yoğun baskı ve talepler karsısında -kendile-
riyle çelişmemek adına- küçük de olsa yerine getirmektedirler. 
Son birkaç çeyrektir yatırımcılara ve piyasalara gelecek dönem-
de olabilecek trendler ve umutlar satılmaktadır. Bu beklentiler 
gerçekleşmeden hemen bir başka ümit verilmektedir.  
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Bu tür müdahaleler metal ve emtia fiyatlarını doğrudan et-
kilemektedir. Günümüzde herhangi bir metalin veya cevhe-
rin fiyatının trendi bile tahmin edilmekte zorlanılmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen ekonomik tedbirlerin yanı sıra büyük 
üreticilerin de maliyet avantajları, cevher ve kömür fiyatlarını 
çok ciddi etkileyebilmektedir. Bu durum öncelikle üretim ma-
liyetleri yüksek olan üreticileri sektörden çekilmek zorunda 
bırakmaktadır. Maden firmalarının fiyatlardaki oynamalara 
karşı dayanaklılığının test edildiği dönemler, suni yükselişler-
den sonraki fiyatların dip yaptığı dönemlerdir. Bu tür zaman-
larda işletmelerin doğru yönetilmesinin önemi normalden 
çok daha kritik hale gelmektedir. Dünyanın en büyük bakır 
üreticisinin 2015 yılı için 1,4 milyar dolarlık zarar açıklamış 
olması gerçekten manidardır. Bundan 5 sene önce bu üreti-
cinin ait olduğu ülkede gerçekleşen deprem sebebiyle tarihi 
zirvelere ulaşan aynı bakır cevheri, bugün o günkü fiyatların 
neredeyse yarı fiyatına satılmaktadır. 

Metal ve maden fiyatları çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler 
tarafından tüketilmektedir. Bugün dünyada en büyük ham-
madde tüketimini tek başına Çin gerçekleştirmektedir. Özel-
de BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Amerika) 

ülkeleri ve genelde ise Türkiye’nin de dahil olduğu geri kalan 
diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine yönelik beklen-
tiler yakından takip edilmektedir. Bu ülkelerin ekonomi perfor-
mansları ve ekonomilerine yönelik beklentiler maden ve metal 
fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. 

Bu resimde altının yeri biraz daha farklıdır, bu sebeple altın 
için ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Çünkü altın yal-
nızca bir hammadde değildir, aynı zamanda bir yatırım ara-
cı, bir bakıma paradır. Altın oldukça nadir bulunmaktadır ve 
yeryüzünde bugüne kadar çıkarılmış bütün altın miktarı iki 
olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadardır. Tarihte her 
dönem bir yatırım aracı olarak kullanılmış, güvensiz ve eko-
nomik olarak zorlu dönemlerde yatırımcıların ellerindekini 
korumak için kullandıkları bir araç olmuştur. Yeni yılda altın 
yükselen trende tekrardan girmiştir. 2012’de adeta koşar-
casına altından çıkan yatırım fonları (ETF) bugün tekrardan 
altın alımına başlamışlardır. 

Ekonomi dünyasının gidişatı ve beklentiler maden sektörünü 
doğrudan etkilemektedir. Ekonomi dünyasının son birkaç çey-
rektir yeni bir döneme başladığını göz önüne alırsak metal ve 
maden fiyatlarında da yeni bir dönemin başladığını söylemek 
mümkündür. Bu dönem gelişmekte olan ülkelerin arkalarına 
yeni bir rüzgâr aldıklarının işaretlerini verse de yine de kesin 
bir çıkarım yapmak için henüz erkendir. Kurlarda yaşanan oy-
namalar, metal fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tepkisel hare-
ketler maden firmalarının geleceğini etkileyecektir. Bu sebeple 
yaşanan manipülatif hareketlerin gerçek trendden ayrılması 
ve buna göre bir pozisyon alımı yapılması önemlidir. Yakın 
geçmişte dip yapmış olan bir çok hammadde ve maden üre-
ticilerinin maliyet yönetiminde kontrolü ellerinde tutmaları 
konusunda önemli bir işaret olmuştur. Son bir kaç zamandır 
maden fiyatlarının kısmen rüzgarı arkasına alan tarafta oldu-
ğu görünse de, bunun ne zaman tersine döneceğini söylemek 
mümkün değildir. Bu sebeple suni yükselişlere karşı temkinli 
olunması yerinde olacaktır. 
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Maden hukuku

İşletme Faaliyeti

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden Yasası’nın 29’uncu 
maddesi işletme faaliyeti 
başlığını taşımaktadır. 6592 

sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesiyle bu madde tamamen değiş-
miştir. Daha önce madde beş fıkra halinde iken son değişiklikle 
yedi fıkra olmuştur.

a-Projeye ve yasa hükümlerine uygunluk
Maden işletme faaliyeti, projesine ve Maden Yasası hükümlerine 
göre yürütülecek, işletme projesine aykırı faaliyette bulunuldu-
ğunun tespit edilmesi halinde ise projeye uygun faaliyette bu-
lunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilecektir. Bu 
sürenin kısa tutulması yerinde tetkikte faaliyetin tehlikeli durum 
arz ettiği tespitine bağlıdır. Verilen sürede projeye uygun faa-
liyette bulunulmaması halinde ruhsat sahibine 50.000 TL idari 
para cezası verilecek ve bu alanda üretim faaliyeti durdurulacak-
tır. Her ne kadar Yasa hükmünde faaliyet durdurulur denilse de 
faaliyetin projeye aykırı faaliyetin olduğu alanda durdurulması 
gerekir. Ruhsat alanında birden fazla ocak varsa bu ocaklardan 
projeye aykırılık olanda faaliyetin durdurulması diğer yerlerde 
ise faaliyetin sürmesi Yasanın ruhuna uygundur. “Projeye aykırı 
faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit edil-
mesi halinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faali-
yetleri doğrudan durdurulur.” Yerinde tetkikle faaliyetin durdu-
rulması genel ilke ise de tehlikeli durum kesin bilgi ve bulgular 
içeriyorsa derhal faaliyetin durdurulması gerekir. Yasa metninde 
geçen doğrudan ifadesi bu durumu karşılamaktadır. Doğrudan 
durdurmadan sonra tehlikeli durumun giderilmesi, can ve mal 
güvenliğinin sağlanması açısından yerinde tetkik yapılmalı ruh-
sat sahibine de yine altı aya kadar süre verilmelidir. 

Mücbir sebeplerin kuralda yer almaması önemli bir eksikliktir. 
Projeye uygun faaliyetin mücbir sebepler sonucu gerçekleş-
memesi halinde ruhsat sahibine verilecek altı aylık süre yeterli 
olmayabilir. Ruhsat sahibi dışında gelişen mücbir sebepler 
gözetilmeksizin ruhsat sahibine idari para cezası verilmesi de 
hakkaniyetle bağdaşmaz. 

b-İşletme projesinde değişiklikler
“İşletme projeleri ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan 
önce Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.” Bu kural 3213 
sayılı Yasa’nın yürürlüğünden beri değişikliğe uğramamıştır ve 
doğrudur. İşletme projesine dayalı olarak işletme ruhsatı ve-
rilmektedir. Projede yapılan değişikliğin de bu nedenle idare-
ye bildirilmesi gereklidir. Bildirilmediğinde ise üretim faaliyeti 
durdurulacaktır. “İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili do-
kümanlar ve işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair 
işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlık tara-
fından karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime açılır.” Hük-
mü ile konuyla ilgili Bakanlıklar arası bilgilendirme sağlanması 
düşünülmektedir. 

c-Yetkilendirilmiş tüzel kişiler 
“Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje 
ve tüm teknik belgeler ruhsat sahibi tarafından Genel Müdür-
lüğe verilir.”. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler hakkında Yönetmelik 
yazının kaleme alındığı tarihte henüz yürürlüğe girmemiştir.

d-Her yıl nisan ayı sonuna kadar verilecek
belgeler
“Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl 
içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, 
işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış 
ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yüküm-
lüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 TL 
idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye ka-
dar üretim faaliyeti durdurulur.”

Yukarıda aktarılan 29’uncu maddenin 4. fıkrasıyla; Satış Bilgi 
Formu, Faaliyet Bilgi Formu yerini İşletme Faaliyet Raporu al-
mış, belgelerin verilmemesi halinde uygulanan teminat iradı 
yerine de 30.000 TL idari para cezası getirilmiştir.

Her ne kadar değişiklik ile Satış Bilgi Formu ve Faaliyet Bilgi 
Formu kaldırılmış ise de uygulama eski şekli ile devam etmek-
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tedir. Madde gerekçesinde, “Ayrıca, mevcut Kanun gereğince 
ruhsat sahibince faaliyet bilgi formu ve satış bilgi formu ayrı 
ayrı hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilmektedir. Bu durum 
bürokrasiye yol açmakta ve belgelerde farklı verilerin olmasına 
sebep olmaktadır. Bu nedenle, işletme faaliyet bilgi formu ve 
satış bilgi formu birleştirilmiş, işletme faaliyet raporu adı altın-
da tek bir form ile tüm bilgilerin Genel Müdürlüğe verilmesi 
sağlanmıştır.”, denilmesine rağmen Uygulama Yönetmeliğinin 
yürürlüğe girmemesi nedeniyle mevcut uygulama değişiklik-
ten önceki haliyle devam etmektedir.

e-I-Grup (a) bendi madenler
“I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı 
sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faa-
liyeti ile ilgili işletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi 
olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine vermekle 
yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 
30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getiri-
linceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.” 

Kural ile I. Grup (a) bendi madenlerde nisan ayı sonuna kadar 
verilecek belgeler ocak ayına alınmış, Satış Bilgi Formu, Faali-
yet Bilgi Formu yerini İşletme Faaliyet Raporu, belgelerin ve-
rilmemesi halinde uygulanan teminat iradı yerini de 30.000 TL 
idari para cezası almıştır. 

Verilecek belgeler konusunda tekdüzelik aktarılan hüküm-
le bozulmuştur. Nisan ayının yerine belgelerin ocak ayında 
verilmesi öngörülmüştür. Yıllarca bu belgeler mart ayında 
verilmiştir. Mevsimsel gerekçelerle mart ayının nisan ayına 
alınması uygun ise de yapılan değişiklik sonucu nisan ayının 
sadece I. Grup (a) bendi madenlere ocak ayına alınmasının bir 
gerekçesi yoktur. 

f-Ortak bir proje çerçevesinde faaliyet yapılması 
“Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim sahalarında re-
zervin verimli bir şekilde değerlendirilmesi, can ve mal güven-
liği tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbi-
rine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak 
bir proje çerçevesinde yapılmasına hak sahiplerinin rızasının 
olması halinde Genel Müdürlük kararı ile ruhsat sahiplerinin 
rızasının olmaması halinde Bakan onayı ile karar verilebilir. Bu 
amaçla, ortak ruhsat alanları içinde belirlenecek termin planları 
dikkate alınarak işletme izin alanları yeniden düzenlenebilir.”,

i-Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim sahalarında re-
zervin verimli bir şekilde değerlendirilmesi,

Getirilen değişiklikle tüm maden grupları ile hammadde üretim 
sahalarının rezervin verimli olarak değerlendirilmesi için faaliye-
tin ortak bir proje çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir. 
Maden ruhsatları ile hammadde üretim sahalarını aynı kategori-
de toplamanın bazı sakıncaları birlikte getireceği tartışmasızdır. 
Hammadde üretim sahaları kamu kurum ve kuruluşlarına veril-
mektedir. Ayrıca Yasanın 14’üncü maddesi 16. fıkrasına eklenen 

hükümlerle hammadde 
üretim izin sahalarının 
kapsamı da genişletil-
miştir. Böylesi durumda 
arkasında Devlet gücü 
bulunan kamunun ya-
nında maden ruhsat 
sahibinin savunma hak-
kının olacağını söylemek 
zordur.

ii-Can ve mal güvenliği 
tedbirlerinin alınması 
amacıyla ortak bir proje,

Can ve mal güvenliği sağlamanın yolunun ortak bir projeden 
geçeceğini düşünmek de düzenlemeyi haklı göstermemekte-
dir. Ruhsat sahibi maden üretim faaliyetinde bulunurken za-
ten can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunun aksi 
düşünülemez.

iii-Ruhsat sahiplerinin rızası

Ortak bir proje çerçevesinde çalışma için ruhsat sahiplerinin 
rızası olursa konu Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
karara bağlanacaktır.

iv-Ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması

Ortak bir proje kapsamında ve özellikle bu proje içerisinde 
kamu kurumlarına verilen hammadde üretim izinlerinin bu-
lunması halinde bu duruma ruhsat sahibinin rızasının olması 
pek uzak bir ihtimaldir. Bu durumda Bakan onayı devreye gi-
recek ve bir yerde zorunlu olarak ortak bir proje çerçevesinde 
çalışmalar sürdürülecektir.

g-Maden bölgeleri 
“I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenler için valilik-
lerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde Genel Müdürlü-
ğün uygun görüşü alınarak maden bölgeleri oluşturulabilir. 
Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valilik-
lerce yapılır. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar rezerv miktarları 
göz önünde bulundurularak maden bölgelerine taşınarak 
ruhsatlandırılır. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik saha-
lar üzerine de yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen taşıma işlem-
leri, ruhsat sahiplerinin de rızasının olması halinde Genel 
Müdürlük kararıyla; ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması 
halinde 7’nci maddede belirtilen Kurul kararı ile yapılabi-
lir. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin kazanılmış 
hakları korunur. Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökül-
mesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişkin masraf-
lar Bakanlıkça tespit ettirilir ve kısıtlama ve taşıma işlemini 
talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından ruhsat sa-
hibine ödenir. Tespit edilen masraflar dışında herhangi bir 
ödeme yapılmaz.” 
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i-Ruhsatları başka alana taşımak

Valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde, I. Grup ve II 
(a) Grubu madenler başka bir alana taşınacak ve bu taşınan 
alanda ruhsatlandırılacaktır.

2010 yılında yürürlüğe giren 5995 sayılı Yasanın Genel Ge-
rekçesinde, “Madencilik sektörünü diğer sektörlerden ayıran 
önemli özelliklerden bir diğeri ise madenlerin doğada milyon-
larca yıl süren bir zaman dilimi içinde doğal olarak ve sınırlı 
miktarda oluşması ve tükendikten sonra insan eliyle yeniden 
üretilememesidir. Madenlerin, yenilemez olmalarının yanı sıra 
bulunduğu yerde üretilmesi gibi sektöre özgü bir zorunluluğu 
bulunmaktadır. Madenlerin üretilmesi için yer seçme tercihi 
yoktur. Bu özellik madenleri diğer sektörlerden ayıran temel 
özelliktir. Madenlerin, bu yer seçme tercihinin olmamasından 
dolayı ya oluştuğu yerde üretilerek ülke yararına sunulması ya 
da göz ardı edilerek bu temel kaynağın yer altında kalması ge-
rekir. Hiçbir ülke tarafından doğal kaynaklarının atıl kalmasının 
tercih edilmeyeceği açıktır.

….Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madenin 
oluştuğu yerde üretilmesi zorunluluğunun bulunması ve üre-
tildiği alandaki topografyada değişikliğe sebep olması doğal 
bir durumdur. Bundan dolayı günümüzde sık sık çevresel eleş-
tirilerle madencilik karşı karşıya gelmektedir.” denilmiştir.

2010 yılında yürürlüğe giren 5995 sayılı Yasanın Genel Gerek-
çesi ve bundan önce yürürlüğe giren Maden Yasalarının gerek-
çelerinde aynı ya da benzer ifadeler kullanılmıştır. 

Ruhsatların taşınması diye bir kavram maden mevzuatında bu 
güne kadar hiç yer almamış, hatta düşünülmemiştir. Düzenle-
me ile bazı maden gruplarının başka yerlere taşınması bu ma-
denlerin maden olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. 

ii-İhalelik sahalar

I. Grup ve II (a) Grubu madenler Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından ihale ile verilmektedir. Madenci sözü 

edilen bu gruplara giren bir madeni bulduğunda, bu ala-
nın ihale edilmesini isteyecek ya da idare tespit ettiği alanı 
ihale ile verecektir. Taşınacak ruhsatları idarenin ihale et-
mesi beklenemeyeceğinden, taşınması düşünülen alanda 
madenci böyle bir istemle geldiğinde, idare istenen alanı 
değil de kendince düşünülen alanı ihale edecektir. Bu uy-
gulamanın nasıl olacağını düşünmek bile bu konuda sayfa-
larca yazı yazmayı gerektirir. Bulunan ve ihalesi yapılması 
için idareye bildirilen koordinatlar ihale ile alenileşeceğin-
den küçük sermaye sahiplerinin bu alanları ihale kazanma-
sı artık mümkün değildir.

iii-Taşıma işlemlerinde ruhsat sahibinin rızası

Taşınacak ruhsat sahasındaki rezerv, karlılık ve idare ile karşı kar-
şıya kalma durumu ile taşınılacak alandaki durum ruhsat sahibi-
nin rızasını etkileyecektir. Mevcut ruhsatlara getirilen bu durum 
karşısında genelde ruhsat sahibinin buna rıza göstermesi bekle-
nemez. Maddede, “ruhsat sahiplerinin de rızasının olması halin-
de”, taşıma Genel Müdürlük kararıyla ruhsat sahibinin olmaması 
halinde ise Kurul kararı ile taşıma işlemi gerçekleşecektir.

iv-Taşınma işlemi üç bakandan oluşan kurul kararı ile yapıla-
bilecektir

Taşınma işlerinde tek ruhsatın bu işlemle karşı karşıya kalacağı 
düşünülmemelidir. Kısıtlanacak alanlardaki ruhsatların taşın-
ma işleri gündeme geldiğinde yaşanacak sorunlar idareyi için-
den çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getirecektir.

Taşınma işlemi, ruhsat sahibinin rızası yoksa üç bakandan olu-
şacak kurul tarafından yapılabilecektir. Kanaatimizce ruhsat sa-
hibi rıza göstermeyecek ve taşınma konusunda kurulun kararı 
bu konuda etkili olacaktır.

Taşınmada yaşanacak bir diğer sorun ise taşınılacak alanın 
da ruhsatlı olmasıdır. Taşınılacak alanda ruhsatı bulunan 
kişinin bu taşınmaya rıza göstermeyeceği açıktır. O zaman 
taşınma işleminin nasıl olacağı da ayrıca bir bilinmez olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

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:120 TL
12 Aylık Dijital Abonelik: 60 TL

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

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

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

www.mayeb.com.tr/abonelik
abonelik@mayeb.com.tr



Sandvik Alpha sistemi yeraltı uygulamalarındaki yeni ve modern, 
güçlü tabancalardan üretilen enerjiyi, kayaca en verimli, en doğru 
ve en ekonomik şekilde aktarmaktadır. Çok değişkenlik gösteren 
formasyonlarda ve bozuk zeminlerde bile hatasız delik başlangıcı, 
daha düzgün delikler, yüksek penetrasyon hızı ve %30-80 oranında 
daha uzun ömürlü rodlar. 

Sandvik Alpha 330 hakkında daha detaylı bilgi için: 
Bizimle! - This Way!: sandvik.com / alpha330

HEDEFLENEN
OPERASYONLAR.
BİZİMLE! - THIS WAY!



www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2016

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Mart 16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Mart 16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.055

Mart 16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.595

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

Mart 16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Mart 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

5.Nis.16 Altın 1231,70 16,19 1060,10 USD / tr. oz

5.Nis.16 Gümüş 14,94 8,07 13,83 USD / tr. oz

5.Nis.16 Platinyum 947,00 6,05 893,00 USD / tr. oz

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

5.Nis.16 Palladyum 555,65 0,32 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

5.Nis.16 Aluminyum 1580,00 4,77 1508,00 USD / ton

5.Nis.16 Bakır 4815,50 2,44 4701,00 USD / ton

5.Nis.16 Çinko 1846,50 15,48 1599,00 USD / ton

5.Nis.16 Kalay 16700,00 14,62 14570,00 USD / ton

5.Nis.16 Kurşun 1725,50 -4,40 1805,00 USD / ton

5.Nis.16 Nikel 8270,00 -4,45 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

31.Mar.16 İridyum 520,00 0,00 520,00 USD / tr. oz

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

31.Mar.16 Kobalt 10,46 0,29 10,43 USD / lb.

31.Mar.16 Magnezyum 1,91 -4,02 1,99 USD / ton

31.Mar.16 Manganez 1,63 0,00 1,63 USD / ton

31.Mar.16 Molibden 12200,00 1,67 12200,00 USD / ton

LM
E

31.Mar.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

28.Mar.16 Uranyum 29,15 -15,51 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)

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

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

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

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

Mart 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

10.Mar.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 170-175 USD / kg

10.Mar.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 150-155 USD / kg

10.Mar.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 140-145 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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The Tethyan belt is one of the world’s most extensive tectonic and metallogenic belts, extending from central and south-
eastern Europe across Turkey and Asia Minor, through Iran and Tibet to Malay Peninsula. The SEG 2016 Conference will 
focus on collisional tectonics of the Tethyan Orogeny and ophiolite obduction, Cretaceous and Tertiary Tethyan arc magma-
tism, and later-stage Tethyan sedimentary basin and supergene environment development in an integrated approach to 
better understand the tectonic and metallogenic evolution of this economically productive region.

Registration Now Open

CONFERENCE CHAIR: Mesut Soylu

For information on registration, venue, and sponsorship opportunities visit seg2016.org / info@zed.com.tr

THEMES
� Introduction and integration: 

Tethyan tectonics and metallogeny
� Western, central and eastern 

Tethyan metallogeny
� Tethyan ocean tectonics
� Tethyan arc tectonics
� Tethyan collisional tectonics
� Sedimentary and supergene ore 

deposits
� Cradle of mining: Tethyan ore 

deposits
� Recent discoveries in the Tethyan 

belt 

SHORT COURSES
� Epithermal deposits
� Exploration geochemistry
� Porphyry deposits
� Mineral economics
� Structure
� Exploration geophysics
� Physical volcanology

FIELD TRIPS
� Biga Peninsula: Au, Cu, Mo, and Pb-Zn deposits
� Tour of western Turkey with a mix of porphyry 

and epithermal deposits
� Central Anatolian magmatism and Au deposits
� VMS deposits of Pontides
� Eastern Turkey: Mix of porphyry, epithermal and 

skarn deposits
� Balkans I: Tour of Greek and Bulgarian porphyry 

and epithermal deposits and recent discoveries
� Balkans II: Tour of Bor Complex

SPONSORS
GOLD

SILVER

BRONZE

is a subsidiary of Eldorado Gold Corp./

Dawn Zhou
MEDIA SPONSORS

SEG 2016
INVITED SPEAKERS
C. Şengör, Turkey
J. Richards, Canada
J. Thompson, Canada
F. Molnar, Finland
A. Miskovic, Canada
A. von Quadt, Switzerland
R. Moritz, Switzerland
I. Kuşcu, Turkey
A. Sholeh, Iran
Y. Lu, Australia
Y. Song, China
V. Canby, USA
Y. Dilek, USA
M. Searle, UK
A. Yin, USA
D. Leach, USA
R. Herrington, UK
C. Demirci, Turkey
R. Schodde, Australia
R. Sillitoe, UK
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eTkinlik TakviMi

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
23 - 25 Mayıs  6. Yer Elektrik Çalıştayı, Kocaeli, 
yerelektrik2016.kocaeli.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
1 - 4 Eylül  2.Maden Fuarı Türkiye, İstanbul, demosfuar.com.tr
22 - 25 Eylül  5. Uluslararası SHF Safety&Health Fuarı, İstanbul, 
shffuari.com 

19 - 21 Nisan  MINEX Central Asia 2016, Astana, Kazakistan, 
minexforum.com 
25 - 29 Nisan  Expomin 2016, Santiago, Şili, expomin.cl
26 - 28 Nisan  Mining World Russia, Moskova, Rusya, miningworld.ru
4 - 6 Mayıs  Mediterranean Soild Fuels, Roma, İtalya, argusmedia.com
9 - 11 Mayıs  MassMin 2016 Sydney, Avustralya, massmin2016.com
18 - 20 Mayıs  Water in Mining 2016, Santiago, Şili, gecamin.com
21 - 28 Mayıs  ALTA 2016 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE and 
Gold-Precious Metals Conference & Exhibition, Avustralya,
altamet.com.au
23 - 25 Mayıs  Expo Mongolia 2016, Moğolistan, expomongolia.com
30 Mayıs- 2 Haziran  78th EAGE Conference & Exhibition 2016, Viyana, 
Avusturya, eage.org
1 - 3 Haziran  12. Uluslararası Madencilik & Enerji Fuarı, Gana, 
liderfair.com
5 - 8 Haziran  Mining and Communities Solutions 2016, Kanada, 
mining.solutions
5 - 8 Haziran  PASTE 2016, Santiago, Şili, gecamin.com
6 - 8 Haziran  Optimizing Mine Operations Conference - OMOC 
EMEA, Helsinki, Finlandiya, emea.miningoptimization.com
7 - 10 Haziran  UGOL ROSSII & MINING 2016, Rusya, 
ugol-mining.com
16 - 17 Haziran  Astana Maden ve Metalurji Kongresi ( Astana Mining 
and Metallurgy Congress 2016) Astana, Kazakistan, www.amm.kz

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

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
2 - 4 Kasım  Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik
Sempozyumu, Trabzon, blacksea2016.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

20 - 22 Haziran  Biohydrometallurgy 2016, İngiltere, 
min-eng.com/biohydromet16/ 
22 - 24 Haziran  Flotation Peru 2016, Peru, encuentrometalurgia.com
23 - 24 Haziran  Sustainable Minerals 2016, İngiltere 
min-eng.com/sustainableminerals16/ 
10 - 12 Ağustos  11th Minerals, Metals, Metallurgy & Materials 
International Exhibition and Conference, Indıa, mmmm-expo.com
11 - 15 Eylül  55th Annual Conference of Metallurgists, Kanada, 
com2016.metsoc.org
12 - 16 Eylül  Electra Mining 2016, Güney Afrika, electramining.co.za
24 - 27 Eylül  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  Heap Leach Solutions 2016, Peru, heapleachsolutions.com
18 - 21 Ekim  24. World Mining Congress, Brezilya, wmc2016.org.br
26 - 28 Ekim  12. International Mineral Processing Conference 2016, Şili, 
gecamin.com/procemin 
18 - 20 Ekim  Heap Leach Solutions 2016, Peru, heapleachsolutions.com
20 Ekim- 2 Kasım  Monitoring and Modelling Mining Solutions 2016, 
Kanada, mining.solutions/monitoringandmodelling
20 - 22 Kasım  Planning for Closure 2016, Şili, gecamin.com 
12 - 15 Aralık  Bauma Conexpo India, Delhi, Hindistan, bcindia.com
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Sayfa Firma
101,115 ABB

29 Ala Group

17 Anadolu FLYGT

71 Ant Group

31 Ardef

73 Argetest

49 Atlas Copco

5,9,64,65 Barkom

23 Başarsoft

91 Besson

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

77 Borataş

83 Çukurdere Sondaj

Sayfa Firma
75 DBC

109 DMT

59 Ebro Armaturen

87 Ekmekçioğulları

55 Endress Hauser

13 Erkom

111 Ersencer Mühendislik

19 Esan

99 Esit

107 FKK

15 Global Magnet Sondaj

51 Hardox

27 Hidromek

Sayfa Firma
Ön Kapak Kayen Sondaj

35 Kensan Makina

113 Ketpol

97 Labris Madencilik

A. Kapak Mapek

11 Metso

25 Netcad

39 Otkonsaş

69 Özfen Makina

103 Pasinex

21 Pena Maden

47 Pi Makina

3 Pozitif Sondaj

Sayfa Firma
119 Sandvik

121 SEG 2016

57 Seterm Teknik

Ön Kapak İçi Shell

32,33 Sibelco

1 Spektra Jeotek

85 Teknima

45 Tünelmak

123 Tüyap

7 Weir Minerals

41 Yünel

79,105 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

SWEMP 2016

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

BAŞKAN

ONUR BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCILARI

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

CAMI 2016 ÖNEMLİ GÜNLER

www.swemp-cami2016.org
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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
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1 Madencilik Türkiye, Tünel Teknolojisi ve Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:
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