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SANDVIK MB670-1, Otuz yıldan fazla zamandır 
üzerinde çalışılan, sürekli madencilik 

uygulamalarında kendini kanıtlamış olan, 
şiketin yenilikçi bolter makinelerinin en yeni 

jenerasyonunu temsil eder. Yenilenen 
makine kayda değer miktarada 
verimliliği ve EHS gelişmlerini 

yerine getirmektedir.

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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Son yıllarda seçimler, hükümet değişiklikleri hiç bitmedi. Yaşanan gündem içerisinde 
sıradan bir Avrupa ülkesinin belki bir yılda yaşayacağı gelişmeleri neredeyse bir haftada 
yaşıyoruz. Gündem o kadar hızlı değişiyor ki çoğu zaman takip etmekte zorlanıyoruz. 

Madencilik sektörümüz ise kendine has sorunlarıyla boğuşmaya, büyümeyi bir ke-
nara bırakalım ayakta kalmak için çabalamaya devam ediyor. Ülkenin yoğun günde-
minden olsa gerek, sorunlarımızın çözümüne pek de sıra gelmiyor gibi gözüküyor.

Sektörümüzü oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın geçtiğimiz aylarda fikir 
ayrılıklarına düştüklerini ve bazı gruplaşmaların yaşandığını önceki sayımızdaki ya-
zımda aktarmıştım. Yine geçtiğimiz sayımızda da Antalya’da buluşan bir grup ma-
dencimizin ortaya koyduğu görüşleri sizlerle dergimiz sayfalarında paylaşmıştık. Bu 
sayımızda ise diğer bir grubun görüşlerini paylaşacağız.

Sektörde faaliyet gösteren dokuz STK geçtiğimiz aylarda bir araya gelerek “Maden 
Platformu” adıyla ortak hareket etme kararı aldılar. Bu STK’lar serbest iradeleri ile 
bir araya gelerek görüş ve önerilerinin hayata geçirilmesinin ülke ekonomisi, halkın 
refahı ve madencilik açısından son derece önemli olduğu konusunda ortak karara 
varmış durumdalar. Bununla birlikte uygulanan ve hazırlanan mevzuat üzerinden 
yapılan değerlendirmelerin ülkemiz ve sektörümüz açısından yeterli olmadığını, 
Madencilik Bakanlığının, Madenciliği Teşvik Kanunu’nun, diğer düzenleyici kanun 
ve mevzuatların hazırlayanı, önereni ve takipçisi olacakları konusunda da irade be-
yanında bulundular.

“Madenciliğin Geleceği İçin Çalışıyoruz” sloganı ile bu dokuz STK’nın oluşturduğu 
Platform tarafından düzenlenen bir Madencilik Çalıştayı ise 300’ün üzerinde katı-
lımcı ile Nisan ayı başlarında gerçekleştirildi. Çalıştay’da Enerji ve Orman Bakanlık-
larının bürokratları ile Maden Platformunu oluşturan STK’ların üyeleri, madencilik 
faaliyetleri ile ilgili Kanun/Yönetmelik/Uygulamalarda yaşanan sorunlar ile ülkemiz 
madenciliğinin 2023’te 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi için sektörün 
ihtiyaç duyduğu düzenlemelerle ilgili görüşlerini paylaştılar.

Çalıştay’da, gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte, madencilik sek-
törünün gelişmesini, büyümesini ve en önemlisi ülkemiz kaynaklarının daha verimli 
ve sürdürülebilir şekilde işletilmesini sağlayacak öncelikli stratejiler belirlenerek, il-
gili kurum ve kuruluşlar ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere bir sonuç bildirgesi ha-
zırlandı. Buna göre, Çalıştay’da incelenen ve değerlendirilen konular aşağıda ana 
başlıklarda toplandı:

1- 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,
2- Orman Mevzuatı ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar,
3- Maden Yönetmeliği Taslağı ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar,
4- Sektörün İhtiyaç Duyduğu Düzenlemeler

Yukarıda belirtilen ana sorunların detaylarını ve Maden Platformu’nun çözüm öneri-
lerini dergimizin 40. sayfasında okuyabilirsiniz. 

Bu satırları okudunuz günlerde 65. Hükümet kurulmuş olacak. Önümüzdeki yıllarda 
dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında olabilmemiz için madencilik sektörümüzün 
geliştirilmesi olmazsa olmaz ihtiyacımızdır. Yeni Hükümetin madencilik sektörümü-
zün sorunlarını hızlıca çözmesi ve sektörümüzün önündeki engelleri kaldırması tek 
temennimizdir. 

Sektörün Sorunları…
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ÖZELLİKLER

MOTOR GAMAK 55 KW /50 HZ / 380 V

HİDROLİK POMPA 1 REXROTH BOSCH 

HİDROLİK POMPA 2 REXROTH BOSCH 

HİDROLİK POMPA 3 REXROTH BOSCH 

HİDROLİK POMPA 4 REXROTH BOSCH 

SOĞUTMA SU / HAVA SOĞUTMA 

ROD TUTUCU HİDROLİK KONTROL 

STABİLİTE 4 HİDROLİK AYAK

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

WIRELINE KAPASİTESİ HİDROLİK - 600 m.

ÇAMUR POMPASI FMC 535 

MAKSİMUM ROTASYON 1300 rpm 

MAKSİMUM TORK 1300 Nm. 

MORSET İÇ ÇAPI 90 mm.

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

HİDROLİK TANK 280 lt.

SPECIFICATIONS

ELECTRIC MOTOR GAMAK 55 KW / 50 HZ / 380 V

HYDRAULIC PUMP 1 REXROTH BOSCH

HYDRAULIC PUMP 2 REXROTH BOSCH

HYDRAULIC PUMP 3 REXROTH BOSCH

HYDRAULIC PUMP 4 REXROTH BOSCH

COOLING WATER / AIR

ROD HANDLER HYDRAULIC CONTROL

STABILITY 4 HYDRAULIC LEG

MOVEMENT 0-90˚ AND 360˚FROM MIDBODY

WIRELINE CAPACITY HYDRAULIC - 600 m.

MAX. ROTATION 1300 rpm

MAX. TORQUE 1300 Nm.

SPINDLE INNER DIAMETER 90 mm.

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

OIL TANK CAPACITY 280 lt.

BDU600 YER ALTI SONDAJ MAKİNESİ
BDU600 UNDERGROUND DRILL RIG

Anadolu Bulvarı No: 204 Yenimahalle 06210 
Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 385 60 50 • Faks : +90 312 385 35 75
 info@barkomltd.com

BARKOM TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR  
PRODUCED BY BARKOM

www.barkomltd.com
BARKOM TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR  

PRODUCED BY BARKOM

BDU 600 YERALTI SONDAJ MAKİNASI 
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Şetat Madencilik, Orhaneli’deki Tesisinde 
Yeniden Krom Üretimine Başladı

Madenlerde Hayat Kurtarabilecek
Düzenlemelerin Ertelenmesinin Arkasında 
“Malzeme Sıkıntısı” mı Var? 

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki 
en büyük istihdam kapıların-
dan biri olan Şetat Madencilik, 
daha önce üretimi durdurdu-
ğu madeninde faaliyete yeni-
den başladı. Şirket, yönetim 
değişikliği ve dünya piyasala-
rında yaşanan sektörel olum-
suzluklar nedeniyle 2015 yıl 
sonunda üretime ara vermişti. 
Makine parkında gerçekleştiri-
len bakım çalışmalarının geçti-
ğimiz hafta tamamlandığını ve işçi alımlarına başladıklarını belirten 
Şetat Krom Madencilik İşletme Müdürü Hüseyin Çetinkaya, “Geçti-
ğimiz yıl sonunda yaşanan yönetim sıkıntısı ile piyasa şartlarındaki 
kriz aşıldı. Bu doğrultuda ilk etapta 110 kişilik personel alımı gerçek-

Madende takip ve hayat hattı sistemi ekipmanlarının ne üretil-
diğini ne de ithal edildiğini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürü Kasım Özer, “AB direktifi yatırımsızlıktan yürürlüğe 
girmedi” dedi. Önceki gün Ankara’da bir grup gazeteciyle bir 
araya gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, 
takip ve hayat hattı sistemi için gereken ekipmanlar olmadığı 
için düzenlemenin yürürlüğünün ertelendiğini belirterek, bu 
ekipmanların şimdiye kadar ne üretildiğini ne de ithal edildiğini 
kaydetti. Özer, ertelenen düzenleme için şunları söyledi;
“Türkiye’de üreten yok. İthal eden insanlar bunun farkına varamadı. 
Hammaddesi itibarı ile biraz sıkıntılı. Biz bunu yeteri kadar anlatamadık 
insanlara veya ulaştıramadık. Bakın burada bir ekmek parası var. Gelin 
madencilerimize hizmet edin, şu hayat hattının ya üretimini yapın ya 
ithalatını yapın, bir şey yapın diye yeterince duyuramadık sanırım. Ma-
alesef hiç yok Türkiye’de. Çok çok basit, hammaddesi itibari ile yanmaz 
hale getirilmiş, yanmaması kopmaması lazım. Ama Türkiye’de buna 
giren bir sanayicimiz olmadı. Ben üzüntü ile bunu ifade ediyorum.”
Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu 
sistemlerle ilgili Avrupa Birliği direktifi olan Atex’in ötelenme-
sine neden olarak yatırımsızlığı gösteren Özer, “Niye öteledik? 
Yatırım yok, Türkiye’de üretilemiyor, uygunluk verecek kuruluş üç 
tane. 4 bin tane maden var. Yetişmiyor. Avrupa’dan ithal edecek 
olsanız Avrupa madenciliği terk ediyor” şeklinde konuştu. 
Yürürlüğe girmeyen bir diğer düzenleme olan “yaşam odaları-
nın” da kömür madenlerinde işe yaramayacağını anlatan Özer, 
yaşam odalarının 3 gün dayandığını, 4. günün sonunda yerde 
idrar ve ter biriktiğini aktardı. Özer, “Kömür ocağından kurtara-

leştirdik” dedi. Firmanın toplamda 500 kişilik bir çalışan sayısı kapa-
sitesinin olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, işletmenin farklı bölüm-
lerindeki bakımların sürdüğünü, bölümlerin aşama aşama üretime 
alınarak maksimum kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 

mazsınız. Çünkü kömürlerden yangın veya patlama olur. İkisinde 
de gaz ve duman probleminiz olur. Bunu 3 günde temizlemeniz 
mümkün değil çünkü yangın devam eder, yangını önlemek için 
barajlama yapmanız gerekiyor. İnsanlar öbür tarafta kalabilir bu 
barajlama sırasında. Veya kısa sürede olsun derseniz içeri su basa-
caksınız. İçeridekiler ölür” dedi. Özer bu noktada yaşam odasına, 
ferdi kurtarıcı maskelerin alternatif olabileceğini söyledi. 
Yeni bir maden bakanlığının da gündemde olduğunu anlatan 
Özer, ruhsat ve denetimin tek elden olmasının önemine işa-
ret ederek, “birden fazla ses olunca akort bozuluyor. Gerekirse 
A’dan Z’ye madenleri bir otorite altına bağlayalım. Bu maden 
bakanlığı olur maden müsteşarlığı olur, madencilik kurumu 
olur” ifadesini kullandı. 
Özellikle çip sisteminin madenlerde çok önemli olduğunu vur-
gulayan Özer şöyle devam etti: 
“Bu sistem olmuş olsaydı, göçük altında olan kişilerin yerini net olarak 
belirleyecektiniz. Bu çip sistemleri 300 metreye kadar haberleşmeyi 
sağlıyor yer altında. Ama bizim büyük madenlerimizin problemi yok, 
maalesef sermayesi kıt olan şirketlerimiz biraz işi yavaştan alıyor.”
Özer, iş güvenliğinde eleman sıkıntısı da olduğuna işaret ede-
rek, “(ABD’nin 4 bin madeni, 2 bin 200 tane müfettişi var. Bizde bin 
müfettiş var. Bunların içinde zannediyorum ki 80 tane madenci 
var.Bizde de 4 bin civarında aktif maden ocağı var. Almanya da 
müfettiş sayısı toplam 3 bin 500 civarında” dedi. İşyerlerinde, “sı-
fır kaza”nın henüz, “ütopya” olduğunu dile getiren Özer, “Güçlü 
şirket, güçlü üretim ve sıfır kaza diyeceğiz. Biz diyoruz ki önce sıfır 
ölüme ulaşalım, çünkü sıfır kaza ütopya gibi görünüyor” dedi. 
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CAVEX®

Hydrocyclones

ISOGATE®

Slurry Valves

TRIO®

Engineered Products

GEMEX®

Belt Tensioning System
ENDURON®

Vibrating Screens

VULCO®

Wear Resistant Linings

LINATEX®

Rubber Products
MULTIFLO®

Mine Dewatering 

ENDURON®

High Pressure Grinding 

WARMAN®

Centrifugal Slurry Pumps

LINATEX®

Rubber Products

WEIR MINERALS 
SERVICES™

Minerals
www.global.weir

Size en önemli olanı 
sunabilmek için en iyi
yaptığımız işe odaklanıyoruz.
Weir Minerals’in kırma eleme ve çamur transferi ekipmanları kritik 
uygulamalarınızda size yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti. Tel: 0216 688 16 06

Copyright © 2015, Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. CAVEX is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd; ENDURON is a trademark and/or registered trademark of  Weir Minerals Europe 

Limited ; GEMEX is a trademark and/or registered trademark of Gema Industri AB; ISOGATE is a trademark and/or registered trademark of Weir do Brasil Ltda ; LINATEX is a trademark and/or registered trademark of Linatex Ltd ; 

MULTIFLO is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd. ; TRIO is a trademark and/or registered trademark of Trio Engineered Products, Inc. and Trio China Ltd; VULCO is a trademark and/or registered 
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Nisan 2016Tufanbeyli Termik Santrali Açıldı 
Sabancı Holding ve Alman E.ON ortaklığı olan Enerjisa tarafın-
dan kurulumu tamamlanan Tufanbeyli Termik Santrali’nin açı-
lışı gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 
24 Nisan 2016’da gerçekleştirilen açılışa Sabancı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve E.ON CEO’su Dr. Johannes 
Teyssen ve Enerji Bakanı Berat Albayrak da katıldı. 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açılış ko-
nuşmasında, Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en 
büyük yerli linyit santrallerinden birinin açılışını yaptıklarını 
belirtti. 2002’de 31 bin megavat kurulu güce sahip Türki-
ye’nin, nisan itibarıyla 74 bin megavatı aştığını ifade eden 
Bakan Albayrak, “14 yıllık AK Parti iktidarlarının enerji alanın-
daki politikalarının başında hep yerli kaynakların ekonomiye 
kazandırılması çok ama çok önem arz etmiştir. Yatırımcı tutarı, 
yıllık üretim kapasitesi, Adana’mıza katacağı istihdam ve cari 
açığımızın azaltılmasına yapacağı katkı ile Tufanbeyli Sant-
rali bizim için çok önemli anlamlar ifade ediyor. Türkiye’nin 
kömürdeki potansiyelini daha net bir şekilde ortaya çıkarmak 
için arama ve sondaj faaliyetlerimizi artırırken, yerli kömür için 
özel sektörümüzü desteklemeye bu gün olduğu gibi bundan 
sonra da devam edeceğiz. Kömürün en iyi şekilde değerlendiril-
mesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve hepsinden öte kömür 
madenlerinde iş güvenliği standartlarının istenilen seviyeye 
gelmesi için sadece kömür özelinde bir yasal düzenleme için 
çalışıyoruz.” diye konuştu.
Albayrak, dünyadaki enerji tüketiminde kömürün halen en 
fazla kullanılan birincil kaynakların başında geldiğini dile ge-
tirerek, “1990 yılında dünyadaki toplam elektrik tüketimindeki 
kömürün payı yüzde 37,5 iken bugün bu rakam yüzde 40’ın üze-
rinde. Uluslararası Enerji Ajansı’nın önümüzdeki dönem tahmin-
lerine göre, kömür ana enerji üretim kaynaklarında birinci olmaya 
devam edecek. 2040 yılında, birincil enerji arzındaki kömür payı 
yüzde 29, petrolün yüzde 27, doğalgazın ise yüzde 24 oranında 
olması beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.
Küresel kömür talebinin 2040’a kadar yıllık ortalama yüzde 15 
artacağının öngörüldüğünü aktaran Albayrak, şöyle devam etti:
“Şunu net bir şekilde görmeliyiz ki dünya kömüre ve kömürden 
enerji üretimine yatırım yapmaya önümüzdeki on yıllar boyun-
ca devam edecek. Sadece Avrupa da bile bugün kömür elektrik 
üretiminde diğer fosil kaynaklarla birlikte en önemli kaynak 

konumunda. Dünyanın her yanında termik santraller hayata 
geçiyor.
Avrupa’da yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji 
teknolojisi yatırımlarında öncü ülkelerden Almanya, elektrik üreti-
minin yüzde 45’ini kömürden sağlıyor. Almanya’da sadece son bir 
kaç yılda 6 bin megavattan fazla yaklaşık yedi tane termik santral 
devreye alındı. Planlanan ve inşa halinde olan 8 adet 7 bin mega-
vata yakın kömür santrali devam ediyor.”
“Enerji kaynakları bakımından zengin olmayan Türkiye’nin dün-
yanın öncelikli kaynak olarak kullandığı kömürden yararlanma-
ması kesinlikle ama kesinlikle düşünülemez” diyen Bakan Albay-
rak, şunları kaydetti:
“Ülkemizde yerli kömürün elektrik üretimindeki payı yaklaşık yüz-
de 13. Bu çok düşük bir rakam. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin 
hedeflediği büyüme rakamlarını tutturması, istikrarını sürdürmesi 
için mevcut kurulu gücümüze ek olarak 50 bin megavata yakın 
yeni yatırım yapmak durumundayız. Cari açığımızın azaltılması, 
daha dengeli elektrik üretim portföyünün oluşturulması hedefle-
rimiz ile birlikte kapasite artışı göz önüne alındığında kömürün ne 
denli önemli bir kaynak olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki güneşten, 
rüzgardan ve dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından biri 
olan nükleerden de yararlanmaya devam edeceğiz. Bu alanlarda 
ki kapasitemizi olabildiğince artırmaya devam edeceğiz. Enerji 
sektöründeki dengeli portföyümüzü her geçen gün artıracağız.
Kömür ile ilgili çevresel hassasiyetlerin farkındayız ancak şunu 
da belirtmek gerekir ki, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve karbon 
emisyon ölçümlerine baktığımızda Batı’daki Amerika, Avrupa 
dahil bir çok gelişmiş ülkeden çok çok daha iyi bir noktadayız. 
Karbon emisyonunu arttırarak dünyayı yoğun bir şekilde kirleten 
ülkelere göre Türkiye çok düşük oranlardaki emisyon değerleri ile 
kişi başı tüketim oranlarında dünyadaki örnek ülkelerden bir ta-
nesi. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanan, çevrenin korunması 
iş güvenliği açısından tüm önlemlerini almış, son derece modern 
santrallerle ki bugün bir tanesinin açılışını yapacağız, yerli kömü-
rümüzü sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz.”
Türkiye’nin 42’nci, Adana’nın ise 2’nci büyük enerji santra-
li olan Tufanbeyli Santrali 450 MW kurulu güce sahip. Sant-
ralde bölgeden çıkarılan yerli linyit yakıt olarak kullanılacak. 
Tesiste yılda 2,5 milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. 
Bu rakam, Türkiye’nin elektrik talebinin yaklaşık yüzde 2’sine 
karşılık geliyor. 

Nisan 2016

Centerra, Öksüt İçin 150 milyon Dolar
Finansman Sağlandığını Açıkladı
Öksüt Projesinin sahibi Centerra Gold, Proje’nin finansmanı 
için UniCredit Bank AG’den 150 milyon dolar kredi sağlandığını 
açıkladı. Sağlanan kredi Kayseri’de bulunan projenin alt yapı, 
inşaat ve proje geliştirme çalışmaları için kullanılacak.
Centerra Gold CEO’su Scott Perry tarafından yapılan açıklamada, 
projenin inşasının önemli bölümünü karşılayacak krediyi temin 

etmekten duydukları memnuniyet dile getirilirken, projeye kredi 
sağlanmasının projenin gücünün göstergesi olduğu aktarıldı.
Yöreye önemli katkıda bulunacak projede üretime geçildiğin-
de; ilk dört yıl boyunca yıllık ortalama 155.000 ons altın üretimi 
hedefleniyor. Madenin ömrü boyunca ise şu ana kadar tespit 
edilen rezerve göre 895.000 ons altın dökülmesi bekleniyor. 
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Alacer, Çöpler Sülfit Projesinin
Onaylandığını Duyurdu

2023 Yılında, 10 milyar Dolar İhracat 

Alacer Gold, Çöpler Sülfit Projesi’nin yönetim kurulu tarafın-
dan onaylandığını ve inşasına başlanacağını duyurdu. Alacer 
CEO’su Rod Antal; ‘’Tam kapsamlı inşa çalışmalarına başlama 
kararı bizim için önemli bir dönüm noktası. Çalışanlarımız ha-
zırlıklara başlamıştı. Kaynakların da sağlanması ile mümkün 
olan en kısa zamanda çalışmalara başlamak için gerekli her şey 
tamamlandı. Yapılan detaylı çalışmalar, kararımızı vermemizde 
çok yardımcı oldu. Projenin uzun vadeli gelişimine ve karlı bir 
yatırım olduğuna dair güvenimizi perçinledi.’’ dedi. 

Türkiye’deki iş ve inşaat makinaları sektörünün yüzde 93’ünü 
çatısı altında buluşturan İMDER Başkan’ı Halil Tamer Öztoygar, 
inşaat makineleri alanında 1,2 milyar dolar civarındaki ihracatın 
2023 yılında 10 milyar doların üzerine çıkacağını vurguladı. 
İMDER’in ev sahipliğinde düzenlenen, Bloomberg HT Genel 
Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran, Dünya Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ, Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu 
ve Fortune Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros’un katıldığı 
“Ulusaldan Küresele İş Makineleri Sektörü” panelinde konuşan 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar “İnşaat makineleri 
alanında 1,2 milyar dolar civarındaki ihracatımızın, 2023 yılında 
10 milyar doların üzerine çıkarılması hedefine inancımız tam” 
dedi. İş makineleri sektöründe ihracatın artması için çalıştıklarını 
aktaran Öztoygar, uygun yatırım ortamı ve avantajları ışığında iş 
ve inşaat makineleri alanında doğrudan yabancı yatırımları ve 
ortaklıkları önemsediklerini dile getirdi. Öztoygar şunları kaydet-
ti: “Yan unsurları ile birlikte iş ve inşaat makineleri alanında 1,2 
milyar dolar civarındaki ihracatımızın, 2023 yılında 10 milyar do-
ların üzerine çıkarılması hedefine inancımız tamdır. Bu çerçevede 
küresel önemi büyük olan bu sektörde uluslararası iş birliklerini 
geliştirmek amacıyla 2013 yılında 1. Uluslararası İş Makinaları 
Kongresi’ni başarı ile gerçekleştirdik. 2. kongreyi ise 20-21 Ekim 
2016 tarihlerinde yine İstanbul’da gerçekleştirmek üzere yoğun 
çalışmalarımız devam ediyor.”
İş makineleri sektörüne ilişkin değerlendirmelerini dinleyicilerle 
paylaşan Öztoygar “Ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda kal-
kınmasını sağlamak için güçlü bir iş ve inşaat makineleri sektö-
rüne gereksinim var” dedi. İş ve inşaat makinaları sektörünün 
büyüklüğüne değinen Öztoygar “Gelişmişlik ve ekonomi düzeyi 
göstergeleri arasında yer alan iş ve inşaat makineleri ve ekip-
manları sektörü pazar büyüklüğü bakımından ülkemiz, Çin ve 
Hindistan’ın ardından en hızlı büyüyen pazar olarak Avrupa’da 
4’üncü iken 2023 yılında birinci sıraya dünyada ise altıncı sıraya 
ulaşmamız beklenmektedir.” bilgisini verdi. Öztoygar, dinamik 
pazarın yanı sıra imalat sanayisinin de artan teknolojik düzeyi 
ve kalitesi ile dünyada etkinliğini artırdığına dikkat çekerek, “Ül-
kemizde üretilen ürün grupları iç pazarda hâkim konumda iken 

Sülfit Projesi Çöpler Madeninin kalan ömrünü 20 yıla uzatırken, 
bundan sonra üretilecek altın miktarı ise 4 milyon ons olarak he-
saplanıyor. Projenin kalan ömründe 1,6 milyar dolarlık nakit akışı 
sağlanacağı belirtilenler arasında. Alınan kararla projeye ayrılan 
sermayenin 744 milyon dolara yükseltildiği bildirilirken, şu ana 
kadar yapılan harcamalar toplam proje bedelinden düşüldüğün-
de 697 milyon dolarlık daha harcama yapılacağı vurgulanıyor. 
Projede ilk altının dökümünün 2018’in üçüncü çeyreğinde ger-
çekleşmesi, tam kapasiteye 18 ayda ulaşması bekleniyor. 

dünyada da aranan ürünler haline gelmektedir. Bununla birlikte 
dünyaca ünlü birçok iş makinesi bünyesinde artık önemli oranda 
Türk malı bileşen kullanılmaktadır.” dedi. Dünya Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, endüstri 4.0’a ve coğrafi avan-
tajlara dikkat çekerken, Afrika pazarında mutlaka yer edinmenin 
önemini vurguladı. Fortune Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt To-
ros ise devletin teşvik sistemi ve eğitim konularına değindi. Eğiti-
me önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Toros, devletin teşvik 
mekanizmasında ne istediğini bilmesi gerektiğini vurguladı. 
Türkiye’nin 2030’a kadar 1,3 trilyon liralık yatırım planı var
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ise 
Türkiye’nin 2030’a kadar 1,3 trilyon liralık yatırım planı bulundu-
ğunu belirterek, “Altyapı yatırımları için 100 milyar dolar öngörü-
lüyor, enerji projeleri için 100 milyar dolar, ulaşım yatırımları için 
350 milyar dolar, konut ve kentsel dönüşüm için 400 milyar dolar 
ve ticari, eğitim, kültür, sağlık yatırımları için 350 milyar dolar ya-
tırım planlanıyor. Tüm bunların başarıyla yapılabilmesi için siyasi 
istikrar ve Türkiye’nin bölgesindeki iyileşmeler oldukça önemli.” 
diye konuştu.  
Tamer Öztoygar güven tazeledi 
Panelin ardından, İMDER 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı değer-
lendirmesi gerçekleştirildi. 8. Olağan Genel Kurulda, 2014 yılın-
dan beri başkanlık görevini başarı ile yürüten ve yeni dönem için 
de başkan seçilen Halil Tamer Öztoygar’ın açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda, Öztoygar, önümüzdeki 2 yıl boyunca tekrar 
sektörü temsil edecek olmaktan gurur duyacağını ifade etti. Üye-
leri, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden ve sektör için önem 
arz eden firmalardan oluşan İMDER, yeni dönemde de sektöre 
dair sorunların çözümünde ortak bir platform oluşturma faali-
yetlerini hız kesmeden sürdürme çalışmaları içerisinde. Sektörün 
temas ettiği tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar ve ilgili genel mü-
dürler ile görüşmelerin gerçekleştirip, sektör açısından önemli 
konular ile ilgili özel çalışmalarla, üyelerine ve sektöre faydalı 
olmayı planladıklarını belirten ve gelecek dönem faaliyetlerine 
konuşmasında yer veren İMDER Başkanı Öztoygar, “Bizlere gü-
venerek, bu görevi tekrar layık görmenizden ötürü derneğimiz 
ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri ile ko-
nuşmasını sonlandırdı. 
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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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Demir Export’un Bakırtepe Projesi’nde 
İlk Altın Üretildi 

Akçelik Madencilik, Mera Rehabilitasyonunda 
Örnek Çalışmalarını Sürdürüyor

2006 yılında Demir Export 
AŞ tarafından Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünden ihale 
yolu ile elde edilen Bakırtepe 
Altın Madeni sahasında yü-
rütülen çalışmalar sonucun-
da ilk altın döküldü.
Proje sahasında 2007 yılında 
başlatılan çalışmalar, 2013 
Mart ayında Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) süre-
cinin tamamlanmasıyla hız 
kazanmıştı. Ancak, Sivas İdare 
Mahkemesinin “Yürütmeyi 
Durdurma” kararı ile çalışma-
lar durdurulmuş, ÇED raporu-

nun revize edilmesi ve Mayıs 2015’ de “Yürütmeyi Durdurma”-
nın kaldırılması ile birlikte çalışmalara tekrar yoğun bir şekilde 
başlanmıştı. 8 ay gibi kısa bir sürede tüm inşaat işleri tamamla-
narak üretim aşamasına gelinmesiyle 28 Mart 2016 tarihinde ilk 
döküm gerçekleştirilmiş oldu.
Demir Export AŞ’nin sıfırdan bularak geliştirdiği ilk değerli me-
tal (altın, gümüş) madeni olan Bakırtepe Altın Madeni Projesi, 
yıllık 25.000 ons (778 kg) üretim kapasitesine sahip. Çevre ve iş 
emniyeti ile ilgili en iyi uygulamaların takip edilmekte olduğu 
Bakırtepe Altın Madeni’nde son yıllarda ülkemizde oldukça sık 

Üretim sahalarının rehabilitasyonunu yasal bir zorunluluk 
olarak görmeyip vizyon haline getiren Akçelik Madencilik AŞ, 
kömür üretimi amacı ile izin aldığı mera arazisinde madencilik 
faaliyeti sona erdikten sonra sahanın rehabilitasyonuna başla-
yarak sektöre örnek oldu. Gerçekleştirilen rehabilitasyon çalış-
ması hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir etkinlik ger-
çekleştiren şirket, yeşillendirerek yeniden doğaya kazandırdığı 

uygulanmakta olan yığın liçi yöntemi kullanılarak altın üretimi 
gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin artan altın üretimine katkıda bu-
lunacak olan Bakırtepe Altın Madeni, Koç Holding’in madenci-
lik şirketi olan Demir Export’un ilk altın projesi. Şirketin gelecek 
yıllarda altın üretimini arttırmak için arama ve geliştirme faali-
yetlerine de devam edeceği öğrenilen bilgiler arasında.
Konuyla ilgili olarak Madencilik Türkiye dergisine açıklamada 
bulunan Demir Export AŞ Genel Müdürü Savaş Şahin, projenin 
hayata geçirilmesi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti;
“Bakırtepe Altın Madeni Projesi’nin üretim aşamasına gelmesinin 
zorlu ve çok uzun yıllara dayanan bir hikayesi var. Tüm çalışanla-
rımızın çok özverili ve sabırlı bir çalışma ile ortaya koyduğu proje, 
hepimizi oldukça heyecanlandıran, yeni teknik ve pazarlar ile şir-
ketimize dinamizm katan, hâlihazırda en yeni projemizdir. Mühen-
dislik etiğine bağlı, çevreye saygılı bir anlayış ile yürütülen, bölge-
ye sağladığı istihdam ve yerel pazara kattığı ticaret hacmi ile ülke 
ekonomisine katkıda bulunan Bakırtepe Altın Madeni, şirketimizin 
altın üretimine attığı ilk adım olması açısından çok önemlidir.
Önümüzdeki yıllarda diğer projelerimizi de hayata geçirmek için 
çalışmalarımız devam ediyor. Oldukça önemli ölçüde yerel istih-
dam ve ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olan ma-
dencilik sektörünün ülkemizde gelişmesinin önündeki en büyük 
engellerden biri izinler diğeri ise aşırı yüksek orman kira bedelle-
ridir. Bu konularda ciddi bir ilerleme sağlanması durumunda port-
föyümüzdeki yatırım aşamasına getirmekte olduğumuz projeleri 
daha hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.” 

araziyi etkinliğe katılan heyete tanıttı.
22 Nisan 2016 tarihinde, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi, Şahinköy’de 
bulunan 1.680.000 ton tüvenan kömür zenginleştirme kapa-
siteli tesislerinin bulunduğu açık işletmede gerçekleştirilen 
tanıtım toplantısında; daha önceden izinleri alınan 332.072 
metrekare mera alanında rehabilitasyon çalışmasına başladığı-
nı açıklayan şirket, bu alanın 50.000 metrekaresinin düzeltme, 
nebati toprak serimi, traktör ile sürümü, tohum atımı-gübre-
leme ve bakım işlemi tamamlayarak Mera Geri Dönüşümünü 
gerçekleştirdiğini duyurdu. 
Tekirdağ Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İda-
resi yetkilileri ile Kömür Üreticileri Derneği, komşu maden şir-
ketleri ve Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren çevre ile ilgili STK’la-
rın temsilcilerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğunun 
katıldığı etkinlikte mera dönüşümü yerinde izlendi.
247.379 metrekare alan için yeni mera başvurusunu yapan ve 
halihazırda bakanlık onayını bekleyen şirketin madencilik fa-
aliyetleri ile eş zamanlı olarak mera rehabilitasyonuna devam 
edeceği öğrenildi. 
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Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik
Sempozyumu Trabzon’da Gerçekleştirilecek
Madencilik, tünelcilik ve cevher hazırlama konularını kap-
sayan Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik Sem-
pozyumu, 2-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Trabzon’da, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 
tarafından gerçekleştirilecek.
2 Kasım 2016’da tüm gün boyunca eş zamanlı olarak yapıla-
cak olan tünelcilik ve cevher hazırlama kısa kurslarıyla başla-
yıp, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde bildiri sunumları ile devam ede-
cek olan sempozyumda planlanan kısa kursların ilki tünelcilik 
hakkında olup Dr. Nick Barton, Prof. Dr. Turgay Onargan ve 

Prof. Dr. C. Okay Aksoy tarafından verilecektir. İkinci kısa kurs 
ise cevher hazırlamada modelleme, kontrol ve öğütme üze-
rine olacak ve Metso, MPES ve DAMA Mühendislik firmaların-
dan katılacak olan uzmanlar tarafından verilecektir.
Sempozyuma özet gönderimleri de devam ederken son özet 
gönderim tarihi 15 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Sempoz-
yum dili Türkçe ve İngilizce olarak planlanmış olup sempoz-
yum ile ilgili tüm detaylar, etkinliğin web sitesinden takip 
edilebilmektedir. 

www.blacksea2016.com

Nisan 2016

Yer Altı Kömür Üretimine 
Beklenen Ücret Desteği Geldi 
Linyit ve Taşkömürü Çıkaran ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin 
Ruhsat Sahibi Olarak İşlettikleri Yer Altı Maden İşletmelerine, 
Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışla-
rının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar, 8 
Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gir-
di. Kararın yürürlüğe konulması T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının 14/3/2016 tarihli ve 7683 sayılı yazısı üzerine, 3213 
sayılı Maden Kanunu’nun geçici 29. Maddesine göre Bakanlar 
Kurulunca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırıldı.
Buna göre, linyit ve taş kömürü çıkarılan ve özel hukuk tüzel ki-
şilerin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri-
ne, maden işlerindeki maliyet artışlarının karşılanması amacıyla 
destek verilecek.
Kararın uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütlerde 
Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşünü alarak tebliğ 

çıkarmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili olacak.
Hesaplanacak destek ödemeleri, 1 Ocak 2016’dan itibaren he-
saplanacak ve 5 yıl süreyle devam edecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş sağlığı ve iş güven-
cesi bakımından veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
işletme güvenliği açısından üretim faaliyetleri durdurulan iş-
letmelerde, üretim faaliyetlerinin durdurulması ile üretim faa-
liyetlerine müsaade edildiği tarihe kadar geçen sürede destek 
ödemesi yapılmayacak.
İşçi ücretlerinin işçilere ödenmemesi durumunda ödeme yapı-
lıncaya kadar destek ödemesi yapılmayacak
Öte yandan, Bakanlar Kurulunca, Maden Kanunu’nun ilgili 
geçici maddesi kapsamında devam eden rödovans sözleşme-
lerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet 
artışlarındaki fiyat farkına ilişkin değişikliği içeren ekli kararın da 
yürürlüğe konulması kararlaştırıldı. 

Nisan 2016

Pasinex, Pınargözü’nden
Çinko Satışına Devam Ediyor
Pasinex Resources, Adana’da bulunan Pınargözü Çinko Ma-
deni’nden geçtiğimiz günlerde iki ayrı satış daha gerçekleş-
tirildiğini açıkladı. Şirketin ilk lot satışı çinko oksit (ağırlıklı 
olarak smitsonit minerali) içerikli olarak gerçekleşirken ikin-
ci lot da çinko sülfit (ağırlıklı olarak sfalerit) içerikli şekilde 
gerçekleşti.
Yapılan yeni satışlar ile ilgili olarak konuşan şirketin Başka-
nı ve CEO’su Steve Williams “Son lot satışımız, sülfit içeriği 
ağırlıkta olan bir satış olmasından dolayı önemliydi. Çünkü 
sülfit içerikli materyal (sfalerit minerali) çinko açısından çok 
zengin. Pınargözü madenindeki ilk sülfit zonunda üretim 
yaptık. Buradaki zengin içerikli satış, nakit akışımızı da art-
tırdı. Jeolojik anlamda da bugüne kadar oksitli zon içinde 

ilerlerken sülfitli zon ile karşılaşmak heyecan verici.” yoru-
munu yaptı. 
Pınargözü madeni ile ilgili olarak Pasinex Resources Ülke 
Direktörü Soner Koldaş ise Madencilik Türkiye dergisine şu 
açıklamalarda bulundu: 
Pinargözü madenimizdeki üretimlerimiz ve satışlarımız plan-
landığı gibi artan hızla devam etmektedir. Akmetal ile ortak 
yürüttüğümüz operasyonumuz başarılı bir idari ve teknik 
kadro ile rol model olacak şekilde ülke madenciliğimize kat-
kıya devam etmektedir. Hem yer altı hem de yer üstü sondaj 
faaliyetlerini de hızlandırmış bulunmaktayız. Bunun dışında 
yeni projelerimizi de devreye almak için çalışmalarımız de-
vam etmektedir.” 
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Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yatırımında 
Sona Yaklaşıldı
Amasra B sahasında madencilik çalışmalarına tüm hızıyla devam 
eden HEMA, çalışmalarda gelinen noktayı basın mensuplarıyla 
paylaştı. Şirket yetkilileri, çalışmaların yerinde görülebilmesi için 
basın mensuplarıyla beraber kuyulara indi. Basın mensupları için 
düzenlenen teknik gezide açılan galerileri ve galeri açma maki-
nelerini göstererek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Hat-
tat Enerji ve Maden AŞ İletişim Müdürü Mustafa Yavuz, Amas-
ra’daki Hattat 3 kuyusu ile Tarlaağzı’ndaki Hattat 1 kuyusunun 
yerin altından 4,5 km’lik ana galeri ve desandre hatlarıyla birleş-
tirildiğini söyledi. Nisan ayı sonu itibariyle açılan galerilerde 20 
kilometrelik ilerleme olduğunu ifade eden Yavuz, bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda tam olarak 350 milyon Euro yatırım yapıldı-
ğını kaydetti. Yavuz, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımında 
sona yaklaşıldı” dedi.

Amasra’da kömür üretimi için kuyu ve galeri açma çalışmala-
rını hızla sürdüren HEMA Endüstri AŞ yetkilileri, 410 metre de-
rinlikte galeri açma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bartın’da 
görev yapan basın mensupları için düzenlenen teknik gezide 
edinilen bilgileri paylaşan Bartın Halk Gazetesi, yapılan çalışma-
lar hakkında Hattat Enerji ve Maden İletişim Müdürü Mustafa 
Yavuz’dan şu bilgileri aldı:
“Yaklaşık 780 milyon ton kömür kaynağına sahip, Türkiye’nin en 
önemli taşkömürü havzası olan Amasra-B sahasında madencilik 
çalışmaları 15.04.2005 tarihli anlaşma ile devam etmektedir. Pro-
je kapsamında Gömü, Kazpınarı ve Amasra olmak üzere 3 adet 
her biri 8 m çapında uzunlukları 600 - 900 m derinliklerde değişen 
kuyular açılmış olup, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren proje kap-
samında ana hazırlık galerilerinin sürülmesine başlanmıştır. Ha-
zırlık projesi kapsamında HATTAT 1 ve HATTAT 3 kuyuları ikisi ye-
raltından -410/-510 kotlarından 4,5 km’lik ana galeri ve desandre 
hatlarıyla birleştirilmiştir. Ana kat galerisi kesitleri B24 olup, Nisan 
2016 ayı sonu itibari ile 20 km ilerleme yapılmıştır. Yapılan tüm 
ilerlemelere bakıldığında Türkiye’nin en uzun karayolu tünelinden 
daha büyük bir çalışmayı yerin yüzlerce metre altında yapmanın 
gururu içerisindeyiz.

Kazı yöntemi Galeri Açma Makineleri (GAM) ve klasik del-
me-patlatma olup, B-24 kesitin büyüklüğü sebebiyle kazı kolay-
lığı açısından galeri kesiti üst yarı-alt yarı şeklinde kazılmakta-
dır. Patlatma sonucu ortaya çıkan pasa 5 m3 pasa vagonlarına 
doldurulmaktadır. Kuyu dibine lokomotifle getirilen vagonlar, 
kafes ihraç sistemiyle yer üstüne sevk edilerek tumba tesisine 
ulaşmaktadır. Pasa alma işlemi tamamlanan galeride, halat 
saplama, kaya saplaması, çelik hasır ve püskürtme beton oluş-
turmaktadır. Zayıf jeolojik koşullar da saplama adet ve aralık-
ları, püskürtme beton tahkimatı uygulanmaktadır. Uygulanan 
tahkimat sistemi Zonguldak Havzası’nda ana kat galerilerinde, 
hatta Türkiye’de bulunan kömür madenlerinde düzenli olarak 
ilk defa uygulanan tahkimat sistemidir. Tahkimat sisteminin 
emniyet kontrolü için kaya saplamalarında yük ölçümleri ve 
galeri tavanı bölgesinde konverjans ölçümleri yapılarak, açılan 
galeri tahkimatının yeterliliği ölçülmektedir. Bu nedenle galeri 
ölçüm istasyonları oluşturulmuştur.
Galeri açma çalışmaları 2010 yılında başlamış ve yaklaşık 20 bin 
78,50 metre ilerleme yapılmış olup, günümüze kadar açılan gale-
rilerin tahkimatlarında herhangi bir problem olmamıştır. Ayrıca 
havzada günümüze kadar yapılan galeri ilerlemelerinde maksi-
mum ilerleme ayda 50 metre iken, projemizde Çin uyruklu perso-
neller ile Türkiye’de ilk defa yapılan kazı ve tahkimat yöntemi ile 24 
metrekare kesitte aylık 140 metreleri aşan ilerlemeler kaydedilmiş-
tir. HATTAT 2 Kazpınarı kuyusu ile Yüzey Kömürleri projesinde de 2 
koldan Road Header ( Galeri açma Makineleri) ve delme patlatma 
çalışmalar ile devam etmektedir. Bu yıl, galeri açma çalışmaları-
nın ardından Kuyuların ihraç ve nihai sistem montajları, iç kule 
ve kuyu sistemlerinin montajı, havalandırma kuyusunun Aspira-
törlerin devreye alınması, ana üretim galerisinin tamamlanması 
sonrası reküp lağımlarının sürülmesi, pano hazırlıkları için alt ve 
üst taban yolları sürülerek birleştirilmesi ardından kömür üretim 
ayakları oluşturulması tamamlanacaktır. Bu işlemler sonrası hid-
rolik tahkimat sistemleri için şiltler, kömür kesiciler, yükleyiciler, 
bantlar ve zincirli konveyörler yerleştirilmesi ardından tam meka-
nize sistem ile taşkömürü üretimi sağlanacaktır.
Üretilen kömürler, sanayi kollarının ve iç piyasanın talebi ve istek-
leri doğrultusunda Kömür Hazırlama ve Zenginleştirme (Lavvar) 
Tesisinde istenilen standartlara getirilerek, ülkemize dışarıdan 
ithal edilen taşkömürü ihtiyacını şirketimiz, sektöre ve bölgeye 
yaptığı yatırımlar ile azaltacaktır. Şirketimizin, taşkömürü üre-
tim hedefi Türkiye’nin bugüne kadar üretemediği (5 Milyon ton/
yıl) hedeflerin üzerinde olması nedeniyle önce çalışanların can 
güvenliği ön planda tutularak, kanunlarda zorunlu olmamasına 
rağmen bütün ana galeriler kalınlığı 40 ile 80 cm arasında deği-
şen beton ve çelik tahkimat ile sağlamlaştırılmış ve belli aralıklarla 
nefeslikler yerleştirilmiştir. Galerileri açarken, birçok yerde kömür 
kesmemize rağmen, bu kömür damarlarını üzerini betonlayarak, 
iş güvenliği açısından yaşanabilecek olası kömür yangınlarına ve 
kazaların önlemini almış olduk.” 
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Madendeki gücünü hiçbir şey durduramaz  
Madenlerde, taş ocaklarında yer altı suyu bir sorun olmaya 
başladığında FLYGT ve GODWIN drenaj pompaları en zorlu 
tahliye işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Aşınmaya karşı 
daha üstün direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve kararlı 
performansı ile bu pompalara her zaman güvenebilirsiniz. 
Taşınması, kurulumu son derece kolay olan FLYGT ve 
GODWIN pompaları Anadolu Flygt güvencesi ile satış veya 
kiralık olarak tercih edebilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için flygt@anadoluflygt.com.tr 
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Altıntepe Madeni Tam Kapasite Üretime Geçti 

Bakan Albayrak: “Enerjiyi Riske
Atma Lüksümüz Yok” 

5 Kasım 2015’te ilk altının döküldüğü Altıntepe Madeni’nde 
tam kapasite ile üretime başlandı. Stratex International CEO’su 
Bob Foster konuyla ilgili olarak; ’’Yılın ilk 2,5 ayında yapılan üre-
tim, 2016’daki minimum üretim hedefimiz olan 30.000 ons ile 
örtüşüyor’’ şeklinde açıklamada bulundu. 
Madenin tam kapasitesine ulaşmasının ardından yayınlanan 
durum güncellemesinde şunlar yer aldı:
Madenden, 16 Mart 2016’ya kadar 12.280 ons altın satışı ya-
pıldı ve bu satıştan 14,16 milyon dolar gelir elde edildi. Aralık 
2015’te yapılan 608 onsluk satış da dahil olmak üzere proje 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda yaptığı ko-
nuşmada, “Bizim enerjiyi ris-
ke atma lüksümüz yok” dedi. 
Bakan Albayrak, enerji arz 
güvenliği kapsamında yeni 
teklifle Türkiye’nin depolama 
kapasitesinin artırılması, itha-

latta depolama yükümlülüğü oranlarının yüzde 10’dan yüzde 
20’ye çıkarılması, LNG’den FSRU’ya kadar farklı depolamaların 
kullanılması ile ilgili düzenlemeleri hayata geçirmeyi amaçla-
dıklarını ifade ederek, “Bizim, enerjiyi riske atma lüksümüz yok. 
Vatandaşımızı oluşabilecek doğal veya gayri doğal problemler-
le üzme, sıkıntıda bırakma lüksümüz yok” dedi.
Bakan Albayrak, dünyanın kömürden vazgeçmediğinin altını 
bir kez daha çizerek, “Yerli kömürden elektrik üretiminde hedef 
57 milyon kWh. Özel sektör desteği ile yerli kömürden elektrik 
üretim tesisi kurulması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
yapacağı birim fiyat esas alınarak ihale edilmesine dayanan 
yeni yatırım modeli oluşturuldu. Tesiste üretilecek enerjinin 
birim fiyattan satın alınması öngörülüyor” diye konuştu. Bakan 
Albayrak konuşmasında kömür ve madencilik sektörü ile alakalı 
olarak şu mesajları verdi. 
Değişiklik 2023 Hedefleri İçin
“Son 10 yıl içerisinde yaklaşık 39.800 MW olan kurulu gücü-
müz neredeyse %100 artarak 74.000 MW’ı geçmiştir. 2005 yı-
lında 160 Milyar kWh olan tüketimimiz 2015 yılı itibariyle 264 
milyar kWh’e ulaşmıştır. Yine son 10 yıl içerisinde, yenilenebilir 
kaynaklarımıza ait 70 MW olan (hidrolik hariç) kurulu gücümüz 
2016 yılı ilk çeyrek itibariyle 5.870 MW seviyesine ulaşmıştır. 
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı hedeflerimiz kapsa-
mında bu büyüklüklerin yaklaşık 2 katına çıkması hedeflen-
mektedir. Türkiye’deki elektrik piyasasındaki hızlı değişim ge-
reği, mevcut 6446 sayılı Kanun’da da değişiklik yapma ihtiyacı 

kapsamında elde edilen tüm gelirlerin toplamı ise 14,30 milyon 
dolar olarak aktarıldı. 
Altıntepe Madeni’nin hissedarları olan Stratex ve Bahar Maden-
cilik arasında yapılan anlaşmaya göre Bahar Madencilik tarafın-
dan gerçekleştirilen 39 milyon dolarlık inşa harcamaları dahil 
olmak üzere geçmiş harcamalar, elde edilen kârın %80’inden 
geri alınacak, kârın kalan kısmı ise %55 Bahar, %45 Stratex şek-
linde pay edilecek. Maden ömrü boyunca operasyon ve geliş-
tirilmelerde kullanılacak parayı optimize etmek için şirketlerin 
yakın temas halinde oldukları belirtiliyor. 

doğmuştur. Bu kapsamda, hazırlanan teklif yatırım süreçlerinin 
hızlandırılması ve önemli ölçüde uygulamada yaşanan sorunla-
rın giderilmesini amaçlamaktadır.”
Yerli Kömürde Birim Fiyat Yarışması
“Kanun teklifi ile yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulma-
sı ve varlıkların daha hızlı ve etkin kullanımının özel sektör mari-
fetiyle sağlanması amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
yapacağı birim fiyat yarışması usulüyle ihale yapılması yöntemine 
dayanan yeni bir yatırım modeli oluşturulmuştur. Bu modelde, te-
siste üretilecek enerjinin TETAŞ veya EÜAŞ tarafından ihale sonucu 
ortaya çıkan birim fiyattan satın alınması öngörülmektedir.” 
Sahalar Bölünerek Daha Çok Yatırımcı Çekilecek
“Bazı maden sahaları büyüklüğünden dolayı ölçek ekonomisi 
kapsamında değerlendirilememektedir. Sahanın büyük olma-
sı çok büyük kapasitede yatırımlar gerektirmekte ve yüksek 
sermaye ihtiyacı doğurmaktadır. Bu güce sahip çok fazla yatı-
rımcının mevcut olmaması söz konusu sahaların kullanımı ge-
ciktirmektedir. Bu sahaların bölünerek daha fazla yatırımcının 
ilgisine sunulması hem atıl duran kaynakların kullanımını hem 
de yatırımların daha hızlı yapılmasına imkân sağlayacaktır.”
İş Güvenliği İçin Metan Drenajı
“Metan gazının drenajı madenlerde daha önce yaşanan gaz 
sıkışmalarından kaynaklı kazaların önlenmesini ve iş sağlığı ve 
güvenliği açısından daha uygun ve etkin işletmecilik yapılma-
sını sağlayacaktır. Drenaj sonucu elde edilen metanın doğalgaz 
piyasasına satılması durumunda, Zonguldak Havzası’nda bulu-
nan taşkömürü rezervlerinden elde edilecek metanın önemli bir 
ekonomik büyüklüğe sahip olabileceği değerlendirilmektedir.”
Yatırımcıya Daha Az Bürokrasi
“Kanun teklifiyle ulaşılmak istenen bir başka hedef de yatırımcı-
ların ve vatandaşların bürokratik süreçlerden dolayı yaşadıkları 
sıkıntıları azaltmaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın 
bazı mevzuat uygulamalarına yönelik kararlarının gerekçeleri 
dikkate alınarak yeni düzenleme ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu 
düzenlemelerle hem yatırım süreçlerinde oluşması muhtemel 
riskler azaltılmış hem de uygulamada yaşanan tıkanıklıkların 
çözümü sağlanmıştır.” 
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Türk Doğal Taşları ABD Coverings
Fuarında İlgi Odağı Oldu
Türk doğal taş sektörü, 2015 yılındaki ihracat gerilemesinin ar-
dından çıktığı ABD turundan umutlu döndü. 2008 yılına kadar 
Türkiye’nin bu alanda en büyük pazarı olan ABD pazarının yeni-
den kazanmak için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği önderliğin-
de Şikago’da düzenlenen Coverings 2016 fuarına katılan firma-
lar, yoğun iş görüşmelerinin ardından yurda umutlu döndüler.
Bu yıl 27’incisi düzenlenen fuara, İMİB’in milli katılım organizasyo-
nu ile 53 firma katılırken, bağımsız katılımlarla birlikte fuara adeta 
Türk mermeri damgasını vurdu. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle 
Anadolu’da 650 çeşit mermer bulunduğunun örneklerle gösteril-
diği fuarda, Türkiye’nin bir mermer cenneti olduğu anlatıldı.
Dünya doğal taş ihracatının yüzde 9’unun Türkiye tarafından 
karşılandığına dikkat çeken İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Kahyaoğlu, “Daha da önemlisi dünya mermer rezervinin nere-
deyse yüzde 40’ı Türkiye’nin elinde bulunuyor. Bu kadar güçlü 
olduğumuz bir sektörde geldiğimiz noktayı çok yetersiz görü-
yoruz. Şu anda çok önemli bir jenerasyon yakaladık. Bu alanda 
lider olmak için önemli bir fırsat kapımızda bekliyor. Daha çok 
çalışmalıyız. Birlik içinde olmalıyız” dedi.
Pazar payını büyütmek, dünya sıralamasında daha üst noktala-
ra gelmek için ABD’nin çok önemli olduğunun altını çizen Kah-
yaoğlu şöyle devam etti:
“Bu fuar bizim için çok önemli. Çünkü ABD, dünyada Çin’den 
sonraki en büyük pazar. Mermerin anavatanı olarak bu pazar-
dan sadece yüzde 11 pay alıyoruz. Kanada ile birlikte ele alın-
dığında katma değeri yüksek ürünlerin satıldığı bir pazar olan 

ABD’de bizim İtalya, Brezilya ve Çin’in önüne geçip liderliğe oy-
namak gibi bir hedefimiz olmalı. 2008 yılına kadar ülkemizin en 
fazla doğal taş ihracatı yaptığı ABD pazarını yeniden ilk sıraya 
yükseltmeli ve pazardaki payımızı yüzde 20’lere çıkartmalıyız. 
Bu çok zor değil. Bu ülkede son 6 yılda mermer ihracatı yüzde 
50 arttı. Demek ki çalışınca oluyor. Şu anda 1.9 milyar dolarlık 
doğal taş satıyoruz. 2023 hedefimiz 7.5 milyar dolar. Bunu ya-
kalamak için kilo fiyatını artırmak, tasarımı öne çıkarmak zorun-
dayız. Bu tür ürünleri de ABD pazarına satmak zorundayız. Dün-
yanın en büyük alıcısı durumunda olan ve toplam 2.3 trilyon 
dolarlık ithalat yapan ABD pazarında her sektör gibi mermer de 
daha çok pay almalı” dedi.
Coverings, doğal taş sektöründe 3.4 milyar dolarlık ithalat de-
ğeri ile dünyadaki en büyük pazar olan ABD’nin en büyük fuarı. 
Fuara Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan, İtalya, Malez-
ya, Meksika, Mısır ve İspanya gibi ülkeler de katıldı. 

Mayıs 2016

Kızıltepe Madeninde Yeni Sondaj 
Programı Hazırlanıyor 
2015 yılının Eylül ayında Red Rabbit projesi kapsamında inşası-
na başlanan Kızıltepe altın madeninin inşaatında sona gelindi. 
Ariana Resources ile Procea İnşaat ortaklığında kurulan Zenit 

Madencilik tarafından yürütülen projede 2016 yılının ikinci ya-
rısında ilk altın üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor.
25 Nisan 2016 yılında yayınlanan raporda, Kızıltepe’de 2011 
yılından bu yana yapılan sondajlar ve diğer jeolojik çalışmalar 
sonucunda hesaplanan kaynak miktarında artış olduğu belir-
tildi. Son rakamlara göre toplam 4 ana damarda 195.200 ons 
altın ve 3,15 milyon ons gümüş kaynağı olduğu tahmin edili-
yor. Yapılan tahminlerin ardından önceden 8 yıl olarak tahmin 
edilen maden ömrünün 10 yıla çıkabileceği ve yıllık üretim he-
defi olarak belirlenen 150.000 tonun ise yeni bulgular ve ileride 
yapılacak araştırmalar ile yıllık 200.000 tona kadar artabileceği 
tahmin ediliyor.
Maden inşasında sona doğru yaklaşırken elde ettiği veri-
lerden memnun olan Ariana Resources, merkez damarda 
ise yeni bir sondaj programı hazırlıyor. Orman Bakanlığına 
başvurusunu yapan şirket, gerekli izinleri alabilirse arama 
çalışmalarını Arzu isimli damarın merkez kısmında yoğunlaş-
tırmayı planlıyor. Sondajların, çalışmalar planlandığı şekilde 
ilerlerse, 2016 yılının temmuz ayında başlayacağı belirtildi. 
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Reservoir Minerals, Freeport’un
Cukaru Peki’deki Hissesini Satın Aldı

Kömür Madencileri
İklim Raporunu Olumlu Karşıladı

Reservoir Minerals, Timok Projesindeki Cukaru Peki altın-bakır 
yatağında Freeport-McMoran firmasının %55’lik hissesini elde 
etmek için sahip olduğu teklif hakkı önceliğini kullandığını bil-
dirdi. Hisse için Freeport’a yapılacak ödemenin ise 135 milyon 
dolar olduğu belirtildi.
Reservoir Minerals Mart ayı başlarında, bağlı kuruluşu Global 
Reservoir Minerals‘ın Freeport International’dan bir satış bildiri-
si aldığını onayladı. Freeport, Lundin Mining’in teklifi hakkında 
Reservoir’e bildirimde bulunduğu bildirildi.
Reservoir Minerals, Freeport firmasının Timok Projesinde yüksek 

Dünya Kömür Birliği, Kömür Endüstrisi Danışma Kurulu’nun 
Uluslararası Enerji Kurulu için yayınladığı ‘’Kömürün Dünya Enerji 
Sektöründeki Rolü’’ adlı raporu olumlu karşıladıklarını belirtti.
Raporda yer alan bazı önemli başlıklar şu şekilde oldu:
•	Kömürün dünyada yaygın olarak kullanılmasının sebepleri; 
düşük maliyetli olması, tüketicilere daha kolay temin imkânı 
sunması ve ekonomik açıdan rekabeti desteklemesi olarak 
gösteriliyor.
•	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış ile 
kömür kullanımın arasında bir ilişki olmadığı aksine ulusal ve 
yerel enerji ihtiyacını karşılamak için iki kaynağın da beraber 
kullanılması gerektiği belirtiliyor.
•	Yüksek verimlilik düşük emisyon (HELE) sistemleri ile karbon 
yakalama ve depolama (CCS) gibi temiz üretim teknolojilerinin 
kullanımının küresel ısınmayı 2˚C’nin altına düşürme hedefi 
için gerekli olduğu belirtiliyor. 

tenörlü sülfür cevherleşmesi 
bulunan Cukaru Peki altın-bakır 
yatağının açık işletme hisseleri-
nin tamamının yanı sıra, Timok 
Projesinde Freeport’un sahip 
olduğu bütün maden lisans-
larını ve porfiri tarzı cevherleş-
menin görüldüğü Cukaru Peki 
yatağının yer altı üretim hissele-
rinin de %28’ini elde etti. 

CIAB Enerji Güvenliği Çalışma Grubu’nun başkanı ve raporun 
yazarlarından Dr Hans-Wilhelm Schiffer konuyla ilgili olarak; 
’’Kömür ve yenilenebilir enerjiler birbirlerini tamamlıyor. Şu an 
ve yakın gelecekteki enerji ihtiyacını karşılama çalışmalarında 
beraber kullanılmaları gerekiyor. Kömürden elde edilen enerji 
sayesinde rüzgâr ve güneş enerjisindeki dalgalanmalar tela-
fi edilebilir aynı zamanda çoğu yenilenebilir enerjinin yüksek 
maliyetine karşı dengeleyici olarak düşünülebilir.’’ şeklinde 
açıklamada bulundu.
Raporda, günden güne artan ulusal enerji talebini karşıla-
yabilmek ve zararlı gaz çıkışını azaltabilmek için yapılması 
gerekenler hakkında verilen en önemli tavsiye ise HELE sis-
temleri ve CCS teknolojilerinin kullanımın arttırılması yö-
nünde oldu. Bu yöntemler arasında CO2 yayılımını azaltmada 
önemli bir başarı sağlayan HELE sistemlerinin ise bir adım 
önde olduğu vurgulanıyor. 

Mayıs 2016

Küresel Enerji Tüketiminin
%48 Artacağı Tahmin Ediliyor
Dünyanın enerji ihtiyacının artacağına kaçınılmaz gözüyle ba-
kılıyor ve 2012 ile 2040 yılları arasında ihtiyaçta %48’lik bir artış 
bekleniyor. Artışın, küresel ekonomilerin gelişmesi ve nüfusun 
artmasının bir sonucu olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) raporunda dünyadaki enerji üretimi ve 
enerji ihtiyacı hakkındaki tahminlerini yayınladı. Rapora göre 
548 katrilyon Btu olan 2012 yılındaki tüketim miktarı yükselerek 
2040 yılında 815 katrilyon Btu olacak.
EIA yöneticisi Adam Sieminski’ye göre bu artışın yarısından 
fazlasını Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı(OECD)’na 
dâhil olmayan ülkeler oluşturacak. Çin ve Hindistan gibi teş-
kilata üye ülkelerin ise talebin %35’lik kısmını oluşturması 
bekleniyor. 25 yıllık tahminlerde hesaba katılması gereken-
ler arasında; Çin, Brezilya, Rusya gibi ülkelerdeki ekonomik 

gelişmeleri, iklim anlaşmalarının etkileri, geliştirilen tekno-
lojiler ve gelecekteki nükleer enerji üretimi kapasitesi gibi 
birçok etken de bulunuyor.
EIA, kömür üretimindeki artışın sabitlenmesini ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımında hızlı bir artış bekliyor. Doğal 
gazın kullanımı kömürün önüne geçerken, petrolün liderliğinin 
ise devam edeceği öngörülüyor. Raporda, ekonomik gelişme-
lerin elektrik ihtiyacını arttırdığından fakat 2040 yılında elektrik 
kullanımının diğer enerji kaynaklarından daha hızlı gelişmesine 
rağmen gayri safi milli hasıladan yavaş kalacağından bahsedi-
liyor. OECD’ye dâhil olmayan Asya ülkelerinin dünyadaki CO2 
yayılımının %60’ına sebep olacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde 
nükleer enerjideki gelişmelerin de OECD’ye dâhil olmayan ül-
keler tarafından gerçekleştirileceği öngörülüyor. 
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Myanmar’da Jade Madeninde
13 Kişi Hayatını Kaybetti 
Myanmar’daki yeşim taşı (Jade) madeninde gerçekleşen toprak 
kayması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Yaşanan 
olayda birçok kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Maden, ülkenin ye-
şim taşı endüstrisinin merkezi olan Kachin eyaletinde bulunuyor. 
Dünyadaki yeşim taşı üretiminin %90’ının gerçekleştiği Hpa-
kant kasabasında hayati kazalar çokta seyrek olarak gerçekleş-
miyor. Geçen sene yine bir toprak kayması sonucu 100’e yakın 

insan hayatını kaybetmişti. Dengesiz yamaçlarda büyük ve ağır 
araçlarla kazı yapan madenciler oldukça tehlikeli şartlarda çalı-
şıyorlar. Amerika’nın yaptırımları altında bulunan Myanmar’da 
çıkarılan yeşim taşının büyük bir kısmı Çin’e kaçırılıyor. Yeşim 
taşı Çin’de cennetin taşı olarak isimlendiriliyor. Bilgi ve gücün 
bir sembolü olarak kabul edilen taşın aynı zamanda kötü ruhları 
uzaklaştırdığı ve iyileştirme etkisinin olduğuna inanılıyor. 

Mayıs 2016
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Tayland Hükümet’i Altın Üretimini Durdurdu

Yeni Kullanım Alanları
Gümüş Fiyatını Yükseltebilir

Maden Şirketleri Sağlık Sorunlarının
Tazminatına Yönelik Sistemi Destekliyor

The Bangkok Post’a göre, Başbakan Prayut Chan-o-cha; ‘’Altın 
madenciliği yıl sonunda sona ermiş olacak’’ dedi. Bu kararın, En-
düstri, Sağlık, Çevre ve Doğal Kaynaklar ve Bilim ve Teknoloji 
Bakanlıkları tarafından alınan ortak kararı desteklemek amacı 
ile alındığı söyleniyor. Ülkede faaliyet gösteren Chatree Altın 

Ağustos 2013’ten beri en yüksek aylık artışı göstererek 18 dolar/
onsa yükselen gümüş, iyi bir yıl geçirmeye devam ediyor. Gümü-
şün bükülebilir dokunmatik ekranların üretiminde kullanılmaya 
başlanması ile fiyatlarda büyük bir artış gözlenebilir. Surrey Üni-
versitesi’ndeki araştırmacıların yayınladığı bir raporda ise gümüş 
nano kabloların bükülebilir ekran teknolojisi için ideal malzeme 
olabileceğinden bahsediliyor. 
Şu anda dokunmatik ekranların yapımında indiyum kalay oksit 
(ITO)’ten yapılan elektrotlar kullanılıyor. Bu malzemenin oldukça 
kırılgan olmasının yanında elde edilmesi ve işlemesinin de olduk-
ça maliyetli olduğu biliniyor. Uzmanlar gümüş nano kabloların 
insan saçından binlerce kat daha ince olduğunu ve birbirine bağlı 
iletken ağlardan oluştuğunu belirtiyorlar. Ekonomik olarak daha 
avantajlı olmasının yanında bu kablolar daha az enerji tüketerek 

Güney Afrikalı madencilik şirketleri mesleki akciğer hastalıkları-
nın tedavisi ve tazminatı ile ilgili sorunları çözmek için Tazminat 
Zirvesi (Compensation Summit)’nde toplandı. Şirketler, Sağlık 
ve Çalışma Bakanı ve Doğal Kaynaklar Bakan Vekili öncülüğün-
de, 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde bir araya geldi. 
Zirvede; Madenlerdeki Mesleki Hastalıklar ve Çalışma Yasası 
(ODMWA) ve Mesleki Yaralanma ve Hastalık Yasası (COIDA) gibi 
iki farklı yasa ile düzenlenen, tazminat sisteminin bütünleşik bir 
sistem haline getirilme çalışmalarının desteklendiği açıklandı.
Şu an Madenlerdeki Mesleki Hastalıklar ve Çalışma Yasası ile 

Madenini yürüten Kingsgate Consolidated şirketi, durum net-
leşene kadar hisse satışını durdurduğunu açıkladı. Şirket Mart 
ayının sonunda madende uygulayacağı yeni üretim planını 
duyurmuştu. Chatree Altın Madeni’nde 2001’den bu yana 1,8 
milyon ons altın üretilmiş durumda. 

üretildikleri için daha çevreci de bir alternatif olarak görülüyorlar.
Gümüş üretiminin sadece %30’u gümüş madenlerinden yapılı-
yor, geri kalan kısmı ise çinko ve kurşun gibi madenlerden yan 
ürün olarak elde ediliyor. Gümüş aynı zamanda; alaşım, elektro-
nik, güneş pili ve etil oksit üretiminde de kullanılıyor. 

denetlenen madenlerde çalışan işçiler, yasada belirlenen akci-
ğer hastalıkları için bu fondan tazminat alabiliyorlar. Şirketler 
mesleki rahatsızlıktan mustarip olan işçilerin Mesleki Yaralan-
ma ve Hastalık Yasası tarafından kapsam içine alınmasını ve 
daha yüksek meblağlarda tazminat almasına destek veriyor ve 
bu yasanın kullanılmasının işçilerin haklarını savunmasında da 
faydalı olacağı belirtiliyor. Bu sistem tazminat sisteminin ulusal 
standartları karşıladığı ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor.
Firmaların aktif rol üstleneceği sürecin yılsonunda kesinleşmesi 
bekleniyor. 
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Güney Afrika’daki Maden Üretimi Düşüşte

İngiltere Kömürsüz İlk Günlerini Geçiriyor  

Çevreciler Almanya’da
Kömür Madeninde Eylem Yaptı

Güney Afrika’daki maden üretimi geçen yılın aynı dönemine 
göre büyük düşüş içerisinde... Şubat ayında %8,3’lük bir artış 
yaşanmasına rağmen birinci çeyrekte %18 ile beklenenden 
daha fazla düşüş yaşandı. İlk çeyrekte görülen bu düşüşte 
önemli rol oynayan madenler; platinyum, altın, demir ve kö-
mür olarak göze çarpıyor. 

Yenilenebilir enerji ve ucuz petrol İngiltere’nin kömür kulla-
nımını sonlandırma planını hızlandırdı. Hiç kömür kullanılma-
dan elektrik ihtiyacının karşılanması İngiltere için tarihi bir an 
oldu. 1882’de ilk buhar santrali açıldığından beri ilk kez, İngil-
tere’de enerji üretiminde kömür kullanılmadı. 9 Mayıs’tan son-
raki Pazar gününe kadar geçen zamanın hemen hemen 3’te 
1’inde kömür kullanılmadan elektrik üretildi. Düşen enerji fi-
yatların yanı sıra artan rüzgâr ve güneş gücünün yenilenebilir 
enerjiye güç vermesi, kömür kullanımını ekonomik olmaktan 
çıkardığı biliniyordu. 
Thomas Edison’un 1882’de kömür kullanan ilk termal sant-
rali kurulduğundan beri İngiltere’deki temel enerji kaynağı 
kömürdü. 27 tonluk jeneratör 1000 ampulü yakacak güçtey-
di ve santral açıldıktan kısa süre sonra 3000 ampul yakacak 
seviyeye getirildi.
Sonraki yüzyılda da kömür baskın enerji kaynağı olmaya devam 
etti.1990’da İngiliz elektriği özelleştirildiği zaman bile kömür 
elektrik üretiminin %80’inde kullanılıyordu. Kullanımın bu ka-
dar yüksek olmasının sebebi doğalgazın petro-kimyasal ürün-
lerde kullanılmak amacı ile saklanmasıydı.
Geçen 25 yılda ise ucuzlayan ve bol bulunan petrol kömü-
rün yerini alırken yenilenebilir enerji kaynakları da yardımcı 
olarak kullanıldı.
Oxford Üniversitesi profesörü Dieter Helm; “1990’dan beri 
üç şey oldu: nükleer enerji gelişmedi, petrol temel enerji 
kaynağı oldu ve yenilenebilir enerji ortaya çıktı. Kömürün 

Avrupa’daki farklı ülkelerden gelen 1000’den fazla eylemci, 
Almanya Welzow’daki dünyanın en büyük açık maden işlet-
melerinden biri ile Bradenburg’daki enerji santrali arasındaki 
tren yolunu ulaşıma kapattı. Bir grup eylemci tren yolunu blo-
ke ederken başka bir grup eylemci ise santrale kömür taşıyan 
bantları durdurdu.
Çevreci Ende Gelände grubu adına konuşan Hannah Eichberger; 
“Almanya kömür kullanımında dünya lideri. Bu sebeple kömür 
kullanımının sona ermesi için kendi ellerimizle Avrupa’daki iklimi 
en çok etkilediğine inandığımız tesise müdahale ediyoruz” dedi.
Eylemi organize edenler eylemde en az 1600 kişi bulunduğunu 
iddia etmelerine rağmen polise göre eyleme katılım 1000 civa-

BNP Paribas’ın Güney Afrika ekonomisti Jeffrey Schultz; ‘’Takip 
altında olan 12 alt grubun hepsinde geçen yılın Mart ayı değer-
lerine göre iki haneli düşüş gözlenirken, sadece altın üretimi bu 
grubun dışında kaldı. Küresel fiyatlardaki kararsızlık, sektördeki 
kazanç miktarının dengesizliği gibi sorunlar Güney Afrika’yı ilk 
çeyrekte sıkıntıya soktu.’’ dedi. 

elektrik üretiminde kullanılmaması çok ender görülen bir 
durum değil Almanya’da sık sık gerçekleşiyor. Bu durum 
bize kömürün düşüşünün beklenenden daha hızlı gerçekle-
şeceğini gösteriyor” dedi.
Son zamanlarda İngiltere’de kömür üretiminin düşmesinin iki 
sebebi olduğu düşünülüyor. Bunlardan ilki dalgalanan petrol 
fiyatlarının toptan satış fiyatlarını da etkilemesi olarak gösteri-
liyor. Aurora Energy’nin yaptığı çalışmada santrallerin sürdürü-
lebilir olması için toptan satış fiyatının megavat başı 40 sterlin 
olması gerektiği belirtiliyor. Son zamanlarda ise bu fiyat mega-
vat başı 29 sterline kadar düşmüş ve bazı şirketler santralleri 
kapatmak durumunda kalmıştı. Diğer sebep ise Enerji Bakanı 
Amber Rudd’un 2025 yılına kadar kömür kullanımına son ver-
me planları olduğu belirtiliyor. 
Jefferies’den Peter Atherton ise konuyla ilgili olarak ‘’İngiliz hü-
kümeti kömür kullanımını 2025 yılına kadar sonlandırmak iste-
diklerini belirtiyor fakat bugünkü duruma bakarsak asıl sorun 
kömür kullanan termal santralleri açık tutarak enerji üretimine 
destek sağlamak’’ şeklinde konuştu.
Önceki haftalarda dağıtım şebekesindeki acil durum uyarısı 
geçen yıldan beri görülen ikinci acil durumdu. Ondan önce ise 
2009 yılında görülmüştü. Uzun vadede çözümler; planlanan 
şekilde şebekenin beslenmesi için bir nükleer enerji kaynağı 
kurulması ya da şirketlerin kömür kullanımı konusunda biraz 
daha cesaretlendirilip ulusal elektrik şebekesinin desteklenme-
si olarak görülüyor. 

rında oldu. Bütün hafta sonu süren eylemde, eylemciler Brown 
Kömür Madenine sızarak kazı makinelerine, üretimin sona er-
mesine dair isteklerini dile getiren pankartlar asarak madeni 
işgal ettiler. 
Santrali işleten İsveçli Wattenfall şirketi polisten eyleme geç-
mesini ve eylemcilerin izinsiz eylemlerine son vermesini iste-
mesine rağmen, savcı eylemcilerin dışarı çıkarılması için polise 
yetki vermedi. Sebep olarak tesisin çevresinin tamamen çevrili 
olmadığını gösteren savcı eylemcilerin yasal olarak izinsiz giriş 
yaptıklarının söylenemeyeceğini ve eylemin üretime bir zararı 
olmadığını söyledi. Eylem hazırlıklarından haberdar olan firma 
üretimi durdurma kararı vermişti. 
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1991 yılında faaliyetlerine 
başlayan VULCAN SANAT SE-
PAHAN CO. LTD. ŞTİ. İran’ın 
İsfahan kentinin Oştorcan 

organize sanayi bölgesinde kurulan fabrikasıyla, İran ve dünya 
sanayisine hizmet vermektedir. 
İran’ın Kauçuk Sektöründeki en iyi firma olmasından gurur duyan 
ve bu sektörde ilk ve tek ihracatçı olan VULCAN SANAT SEPAHAN 
CO., maden, seramik ve diğer sektörler için lastik ve kauçuk astar-
lar ve parçalarını tasarlayıp, imal etmektedir. Firmanın donanımlı 
laboratuvarı ve modern ekipmanları yardımıyla kaliteyi her daim 
üst düzeyde tutmakta ve müşterilerin memnuniyetini kazanmak 
adına, ISO 9001:2008 kalite yönetimi sistemini uygulanmaktadır. 

İmal ettiği ürünlerin kalitesi, Avrupa ve Amerika yapımı benzer 
ürünler seviyesinde olup,  müşteri memnuniyeti adına, sipariş 
üzerine, özel kullanımlı ve çeşitli parçaları tasarlayıp, imal ede-
bilmektedir. 2015 yılında ve İran’ın uygulanan ambargolardan 
dolayı yaşadığı en zor dönemlerde, Türkiye ve Azerbaycan baş-
ta olmak üzere, İran dışına ürünlerini İhraç etmeyi başarmıştır.

VULCAN SANAT, Türkiye Pazarını Hedefine Aldı

Ticaret sınırlarını genişletmek, uluslararası piyasalarda rekabet 
etmek ve kendisini dünyaya tanıtmak için uluslararası fuarlara 
katılmakta olan VULCAN SANAT SEPAHAN CO., 2016’da İstan-
bul Tüyap’ta gerçekleştirilecek olan Maden Fuarına da katılıp 
ürünlerini sergileyecek.
Şirketin maden sektörünün çeşitli bölümlerinde kullanılan bazı 
ürünleri aşağıdaki gibidir:
•	Bilyalı ve Çubuklu Değirmen Astarları.
•	Çeşitli Pompaların Kauçuk Astar ve Parçaları.
•	Flotasyon Sellüllerinin Kauçuk Fan ve Astarları.
•	Siklon ve hidro siklon.
•	Çeşitli Takoz ve Contalar.
•	Sipariş üzerine Özel İmalat.
Detaylar için: rezamalekisani@vulcansanat.com 

www.vulcansanat.com

şirkeT haberleri

Türk maden sektöründe daha önce görülmemiş sürdürülebi-
lirlik uygulamaları ile ilklere imza atan Esan, Sıfır Karbon Sa-
lımlı Sürdürülebilir Stok Sahası Projesi ile Sürdürülebilir Üre-
tim ve Tüketim Derneği tarafından “Düşük Karbon Kahramanı 
Ödülü”ne layık görüldü.
Güllük Kapalı Stok Sahasında gerçekleştirdiği, modernizas-
yon, mekanizasyon ve güneş santrali yatırımları sonucunda 
“0” karbon salımlı bir stok sahası yaratmayı başaran Esan daha 
önce de Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin ve Sürdürülebi-
lirlik Akademisi’nin yarışmalarında finalist olmuştu. Sürdürü-
lebilirlik anlayışının tüm iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parça-
sı olması gerektiğine inanan Esan, insana ve çevreye verdiği 
değer doğrultusunda üretim aşamasından başlayarak daha 
güvenli bir iş ortamı yaratmak ve çevresel etkileri en aza indi-
rebilmek için sürekli değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarının yanı sıra sistemler ve yapısal geliştirmeler için 
de büyük yatırımlar yapıyor.
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği “Düşük Karbon Kah-
ramanları Ödülü” ile vizyon ve misyonuna uygun olarak, üretim 

Esan’a Düşük Karbon Kahramanı Ödülü
ve tüketimde karbon yönetimini mükemmel başaranları, düşük 
karbon ekonomisi için uğraş verenleri desteklemeyi ve böylece 
toplumda konunun bilinirliğini artırmayı hedefliyor. 
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ABB, Ana Dağıtım Panosu
System pro E Power’ı Tanıttı

SSAB Bauma Fuarı’nda Yeni
Ürünlerini ve Marka Programlarını Tanıttı 

ABB, System pro E Power  al-
çak gerilim ana dağıtım pa-

nosu lansmanı Sakıp Sabancı Müzesinde gerçekleştirildi.
ABB Müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği lansman ABB Elektrik 
Elektrifikasyon Ürünleri Diviziyon Müdürü Tommy Andreasson’un 
konuşması ile başladı. Açılış konuşmasını takiben ürün müdürü 
Recep Mert, Türkiye pazarına ilk kez sunulan System pro E Power  
ailesinin üstün özelliklerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. 
ABB’nin 6300A’e kadar ana dağıtım panosu çözümü System 
pro E Power, ABB patentli kolay montajlı geçmeli sisteme sahip 
özel şalter kitleri tasarımı ve eşsiz güçlü karkas yapısı ile endüstri, 
enerji, alt yapı ve bina gibi elektrik dağıtımının kritik önem taşı-
dığı en zorlu ihtiyaçları, en verimli şekilde karşılar. Pazardaki tek 
CUPONAL (bakır yüzeyli aluminyum) baralar ile tip testli pano 
çözümü de olan System pro E Power, ABB’nin son teknoloji şalt 
ürünleriyle esneklik, sadelik ve gücün en verimli şekilde kulla-
nılmasını sağlıyor. Özellikle ABB’nin son teknoloji açık tip şalter 
serisi Emax2’nin gücünü en verimli şekilde kullanan pano serisi 

olduğu vurgulanan System 
pro E Power, 120 farklı pano 
boyutu seçeneğiyle tüm şalt 
grubunun performansını iş-
letmenize en yüksek şekilde 
yansıtmanıza yardımcı oluyor.
Ürün sunumu sonrası, davet-
lilerin System pro E Power’ı 
yakından inceleme şansı 
oldu. Gece boğaz manzarası 
eşliğinde yenen keyifli akşam 
yemeği ile son buldu.
ABB, kamu hizmeti, sanayi, ulaştırma ve altyapı sektörü müşte-
rilerinin performanslarını artırırken çevreye olan etkilerini azalt-
malarını sağlayan güç ve otomasyon teknolojilerinde lider bir 
firmadır. ABB Şirketler Grubu, yaklaşık 100 ülkede faaliyet gös-
termekte ve yaklaşık 140.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. 

tr.abb.com

Fordia sertlik ölçme seti, sondaj yapılacak zeminin formasyo-
nuna en uygun olan matrisi belirlemede kullanılabilecek iyi bir 
üründür. Fordia’nın bu özel ürünü, Barkom tarafından sektörün 
ilgisine sunulmuştur.
Her set farklı sertlikleri gösteren çift uçlu noktalardan oluşur. Set-
ler tahta veya plastik kutularda muhafaza edilir. Ölçüm noktaları 
2 ile 9 arasında değişen ölçme seti Mohs’un sertlik ölçeğine göre 
belirlenmiştir. Bu şekilde formasyon sertliği çok hızlı bir şekilde 
tespit edilebilmektedir. 

www.barkomltd.com

Barkom’dan Formasyon Sertliği
Belirlemede Kolaylık, FORDIA Sertlik Ölçme Seti

Özel çelik sektörünün lideri 
SSAB, Almanya’da düzenlenen 
sektörün en büyük fuarı Bau-

ma’da yeni ürünleri Hardox HiTemp, Strenx 1100 MC ve Strenx 700 
MC Plus’u tanıttı. Türk firmalarının da yoğun ilgi gösterdiği fuarda yeni 
ürünleri ve yeni marka programı My Inner Strenx’e katılan üyeleri ile 
dikkat çeken SSAB, marka programları için önemli bir döneme giriş 
yapmanın sinyalini verdi.  
Dünya genelinde yaklaşık 9 milyon ton üretimle sektörünün en 
büyükleri arasında yerini alan SSAB, bu yıl 31.si düzenlenen ve 
57 ülkeden 3421 katılımcıyla iş makineleri konusunda en önemli 
fuar olarak kabul edilen Bauma’da yeni ürünlerini ve marka prog-

ramlarını sektör temsilcileri ile paylaştı. İlk kez lanse edilen Hardox 
HiTemp, Strenx 1100 MC ve Strenx 700 MC’nin haricinde aynı za-
manda Strenx ürünü için geliştirilen yeni marka programı ağı My 
Inner Strenx’in yeni üyeleri Hidrokon ve Betonstar’a sertifikaları fuar 
alanında teslim edildi.  Başarılı bir süreçle ilerleyen ve Türkiye’de 
oldukça geniş bir üye sayısına ulaşan Hardox in My Body’nin ardın-
dan Strenx’e özel geliştirilen My Inner Strenx, yeni katılımcıları ile 
birlikte üye sayısını kısa sürede üçe çıkardı. SSAB ürünleri Hardox ve 
Strenx’in son kullanıcılara pazarlanması alanında paydaşlara birçok 
destek sunan marka programları, daha güçlü ve daha hafif ürün 
üretebilen üye şirketler arasında rekabet sahası yaratıyor. 

www.ssab.com.tr
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Türkiye’nin İlk Yerli Madencilik Yazılımı
NETPRO/Mine, 3. Versiyonu ile Güçlendi

Geliştirdiği Mühendislik ve Coğrafi Bilgi Sistemi çözümleri ile 
Türkiye’nin en büyük yazılım şirketleri arasında yer alan Net-
cad, ülkesine hizmet etmeye ve teknolojisini her geçen gün 
biraz daha ileri götürmeye devam ediyor. Netcad bu sefer de 
Türkiye’nin ilk yerli madencilik yazılımı Netpro/Mine’ı yenileye-
rek gücüne güç kattı.
1989’dan bugüne Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mühendislik Çözüm-
leri konusunda ürettiği yazılımlarla sektöründe öncü olan ve kurul-
duğu tarihten bu yana kullanıcılarının ihtiyaç ve talepleri doğrul-
tusunda faaliyet gösteren Netcad, madencilik yazılımını yeniledi.
Kullanıcılarının işlerini bir hayli kolaylaştırılacak özelliklerle do-

natılan Netpro/Mine 3’e hem yeni özellikler eklendi hem de 
mevcut yetenekleri iyileştirildi.
İşte Netpro/Mine 3 ile yenilenen yetenekler;
İki Boyut (2D) ve Üç Boyut (3D) Anlık Dinamik Entegrasyon, 
Cevher Tenör Dağılımlarının Her Bir Sondaj Üzerinde Görselleş-
tirilebilmesi, Otomatik Enkesit Alımı, Alternatif Cevher/Litoloji 
ya da Damar Modelleme Yöntemi: “Kabuk Model”, Blok Model 
Üzerinden Öznitelik Değerlerine Göre Katı Model Oluşturma, 
İzopak (Eş Kalınlık) Haritalarının Oluşturulması, Blok Model Üze-
rinden Tenör Değişim Haritalarının Oluşturulması, Çoklu Kesit 
Alabilme Yeteneği, Açık Ocak Optimizasyonu, Fayların Çoklu 
Olarak Tek Seferde Projelere Eklenebilmesi, Cevher, Litoloji, 
Damar Yüzeyleri ve Topografyanın Tematik Görselleştirilmesi 
ve Galeri Profillerinin Kullanıcı Tanımlı Eklenmesi.
Tamamen kullanıcı talep ve değerlendirmelerine göre yenile-
nen Netpro/Mine 3, benzersiz özellikleriyle çok yakında tüm 
maden sektörünün hizmetinde olacak.  

netcad.com.tr

Ekipman tedariği temsilciliklerine her geçen gün yenileri-
ni ekleyen ARDEF, Alman üretici THIELE ile çalışmalarına 
devam ediyor.
THIELE Türkiye Sorumlusu Fatih Çalık, THIELE’nin Türkiye’deki 
hedeflerine ulaşması için ARDEF ile çalışma kararı aldıkları-
nı ve ilk çeyrek sonuçları itibari ile pazarın gelişiminden son 
derece memnun olduklarını, sadece maden tesisleri değil 
aynı zamanda çimento ve diğer ağır endüstriyel tesisler için 
de yatırım yapacaklarını söyledi. ARDEF Kurucu Ortağı Aytuğ 
Aydemir ise THIELE’nin kendilerine yeni bir sorumluluk alanı 
yüklediğini ve bu değerli markayı ülkemiz madencilik sektö-
rünün hizmetine sunmaktan dolayı çok memnun olduklarını 
belirterek bu işbirliğinin önce ülkemize ve sonrasında her iki 
firmaya hayırlı olmasını diledi.
THIELE; yuvarlak çelik zincirler, nakliyat için dövme parça-
lar ve kaldırma teknoloji sistemlerinin üretimini yapan uzun 
bir geleneğe sahip yenilikçi bir üreticidir. Ürünleri, yer altı 
kömür madenlerinde; güvenli bir şekilde yükleri kaldırmak, 
malzemeleri taşımak, hareket ettirmek ve büyük malzemeleri 
iletmek için kullanılmaktadır. En iyi kalite, kolay kullanım ve 
mükemmel hizmeti Almanya üretimi ve ARDEF iş birliği ile ga-
ranti eden THIELE kalifiye mühendis ekibi ile bugünün taşıma 
ve kaldırma teknolojileri sektöründe vazgeçilmez çözümler 

geliştirmektedir. THIELE’nin en iyi kaliteyi sağlama geleneği 
80 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tüm üretimi kendi bün-
yesinde yaparak, tüm ürünlerin talep edilen en yüksek da-
yanıklılığı karşılamak adına çok sıkı kalite kontrollerine tabi 
tutmaktadır. Şirketin Almanya’daki merkezi Iserlohn olup, 
yıllardır iç Alman pazarında ve dünya çapında müşterilerine 
yüksek kaliteli ürünler tedarik ediyor. Küresel ağı sayesinde 
72 ülkedeki müşterilerine en kaliteli ve özel hizmet sağlıyor. 
Dünyanın her yerindeki müşterileri Thiele’ye ve ürünlerine 
güveniyor. Çalışanlarının her birinin kendini bu geleneğin 
devamına adayan Thiele, müşterilerine yüksek performans ve 
kaliteyi taahhüt ediyor. 

Alman Zincir Devi THIELE Türkiye’de
Yoluna ARDEF ile Devam Etme Kararı Aldı
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Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal 
Yüksel ise değişim ve gelişim ihtiyacının hızla arttığı günümüz-
de, bir şirketin başarı ve sürekliliğinin çevreye uyum sağlayabil-
mesine ve kurumsal beceriler geliştirebilmesine bağlı olduğu-
nu ifade ederek, 40 yılın sağladığı en büyük kazancın, çalışarak 
edinilen tecrübe ve güven olduğunu belirtti. Yüksel; “DOSTLA-
RIMIZ” olarak hitap ettiği müşteriler ve iş ortakları ile “AİLEMİZ” 
dediği çalışanlarına özellikle teşekkür etti. 

ERKOM’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ü. Kamil Uslu 
ise geçmişten günümüze slayt gösterisi eşliğinde kısaca ER-
KOM’un kuruluşundan bu yana gelişimini özetledi. Konuşması 
sırasında yabancı iş ortaklarından bazı misafirleri de sahneye 
çağırıp söz veren Ü. Kamil Uslu, Başkent Organize Sanayi Si-
tesindeki yeni imalat tesisi inşaatının ve İstanbul ve Trabzon 
şubelerine ek olarak yeni faaliyete başlayan Soma şubesinin 
müjdesiyle devam etti. 13.500 m2 kapalı alana sahip ve top-
lam 200 çalışan için planlanmış olan yeni binanın özelliklerini 
anlatan Ü. Kamil Uslu, sözlerini ailesine, iş ortaklarına ve müş-
terilerine teşekkürlerle sonlandırdı.
ERKOM’un 40. Yıl logosuyla süslenmiş olan pastanın kesilmesi 
ve havai fişeklerle süren davet, yaklaşık 600 kişilik bir katılımla 
geç saatlere kadar devam etti.
ERKOM’a nice 40 yıllar ve başarılarının devamını diliyoruz. 

www.erkom.com.tr

ERKOM 40. yılının gururunu ve yeni binasının açılışının mutlu-
luğunu yurt genelindeki müşterileri, yurt dışından gelen çok sa-
yıdaki iş ortakları, birlikte iş yaptığı tüm dostları ve 100’e yakın 
çalışanı ile paylaştı. 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü akşamında 
keman ve akordiyon dinletisi eşliğinde şık bir kokteyl ile başla-
yan davet, güzel bir akşam yemeği, nefis bir canlı müzik ve bol 
eğlence ile devam etti.

Şirket tanıtım videosu ile başlayan akşam yemeği, şirketin kuru-
cucu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Uslu’nun konuşması 
ile sürdü. M. Atilla Uslu yaptığı konuşmada ERKOM’un hizmet 
anlayışını; satış ve satış sonrası yedek parça, servis desteği ile 
müşteri memnuniyeti sağlamak şeklinde özetledi. Uslu, kurulu-
şundan bugüne sürekli gelişen, büyüyen şirketin, müşterilerin 
güven ve desteği ile daha da büyüyeceğine ve güçleneceğine 
dair inancını da dile getirdi.

şirket haberlerişirket haberleri

ERKOM Sektördeki 40. Yılını Gururla Kutladı
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? KUM ELEME ve YIKAMA TESİSLERİ
? KUM YIKAMA & SUSUZLANDIRMA MAKİNALARI
? DERE MALZEMES KIRMA ELEME ve YIKAMA 

TESİSLERİ
? STABİLİZE DAĞ MALZEMESİ ELEME VE YIKAMA 

TESİSLERİ
? SU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ
? FİLTRE PRES MAKİNALARI
? PARÇALAYICI MİKSERLER
? KUM YIKAMA - AYIRMA HELEZONLARI
? ELEME MAKİNALARI 2 - 3 - 4 KADEME
? AĞIR HİZMET MADEN ELEME MAKİNALARI
? 40 / 80 ton/saat KÖMÜR PAKETLEME TESİSLERİ
? KÖMÜR ELEME ve SINIFLANDIRMA TESİSLERİ
? ÇİMENTO HELEZONLARI

KÖMÜR ELEME ve SINIFLANDIRMA TESİSLERİ

Sektörde Yıl45.www.ozfen.com

40 / 80 t/saat KÖMÜR PAKETLEME TESİSLERİ

ELEME, YIKAMA ve KIRMA TESİSLERİ
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Acil müdahale ekiplerinin yer 
altında ya da üstünde hayat 
kurtardığı ya da yangına mü-
dahale ettiği, uzun süreli her 

operasyonda tahlisiye cihazları kullanılabilmektedir. Kapalı dev-
re solunum cihazları, maden ocaklarında, tünellerde ya da men-
hollerde veya uzun erişim yolları ile gidilen görevlerde, kurtarma 
ya da yangın söndürme görevleri için idealdir. Pozitif basınçlı so-
lunum devresi, tehlikeli maddelerin solunum sistemine girme-
sini önleyerek, takan kişiye dört saate kadar ortam havasından 
bağımsız çalışma imkanı sunmaktadır.
Tahlisiye cihazının içindeki Sodalime, solunan hava içerisinde-
ki karbondioksit tutmakta, Oksijen ile zenginleştirilen sistem 
içerisindeki hava, yeniden kullanıcıya solunabilir hava olarak 
temin edilmektedir. Solunan havanın sıcaklığını düşürmek ve 
takan kişiye verilen fiziki baskıyı en aza indirmek için, solunan 
hava soğutucusu buz ile doldurulabilir. 

Tahlisiye ekiplerinin çalışması sırasında elde edilen verilerin 
elektronik olarak kaydedilmesi ve izlenmesi hayati önem taşı-
maktadır. Draeger marka tahlisiye cihazları PSS BG4 serisinde 
bu elektronik izleme ünitesi, yıllar içerisinde kullanıcıların ta-
lepleri doğrultusunda geliştirilmiş ve ekip güvenliğini en üst 
düzeye çıkartacak şekilde üretilir hale gelmiştir.
Tahlisiye ekiplerinin bir göçük durumunda en hızlı şekilde olay 
mahalline ulaşması ve ihtiyaç duydukları bu tahlisiye cihazlarını 
süratle takarak, operasyona hazır hale gelmeleri, hayat kurtar-
mak için zamana karşı verilen yarıştır. Anlık gecikmelerin dahi 
önemli olduğu bu acil durumlarda, cihazın tüm fonksiyonları 
ile kullanıma hazır halde olması ancak sistematik olarak yapılan 
ve sürekliliği olan bir bakım-onarım çalışması ile mümkündür. 
İhtiyaç anında tahlisiye cihazının kullanıma hazır halde olma-
ması veya önceki kullanımlar sonrası yapılması gereken peri-
yodik kontrollerinin yapılmamış olması, ekip üyesinin yeraltına 
girerken yaşamını tehlikeye sokabilir. Kaza sonrası müdahale-
de, göçük altında kalanların hayatını kurtarmak için, bu zorlu 
görevi üstlenen Tahlisiye Ekiplerinin görevlerini icra ederken 
yaşamlarını korumak birincil önceliktir.

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Kurtarma Operasyonlarında
Tahlisiye Cihazlarının Hayati Önemi

Bu cihazları temin eden Kurum ve Kuruluşların da bu bilinç ile 
davranmaları hayati önem taşımaktadır. Son zamanlarda yurt-
dışından bir şekilde getirilerek satışa sunulan, daha önce nere-
de-nasıl kullanıldığı belli olmayan, ikinci el tahlisiye cihazlarının 
satışa sunulduğu ve sadece daha ucuz olduğu için bazı kuruluş-
larca tercih edildiği gözlenmektedir. Gerekli test ve kontroller-
den geçirilmeden getirilen bu cihazların, yurtiçinde yetkili ser-
visler tarafından bakım ve kontrollerinin yapılması söz konusu 
olmadığından, kullanım sırasında görülebilecek performans 
sorunlarının ne kadar hayati problemler yaratabileceğinin tah-
mini, siz sektör ilgililerinin takdirine bırakıyoruz. 

Alman Draeger firmasının Türkiye’deki yerleşik şirketi olarak, 
bu tip cihazların kullanımı sırasında oluşabilecek performans 
sorunlarının giderilmesinin ve satış sonrası Draeger Teknik 
Servis hizmeti gibi imkanlardan faydalanılmasının söz konusu 
olmadığını ve gerekli kontrollerden geçmeden temin edilen 
bu tahlisiye cihazları ile ilgili yaşanabilecek ve ölümlere kadar 
gidebilecek sorunların tamamından, Draeger firması olarak so-
rumlu olmadığımızı özellikle belirtiriz. 

www.draeger.com
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Bu ilan NET: 20 x 27,5 cm  ve  SİLME (taşma paylı): 21 x 28,5 cm ölçülerinde hazırlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: WWW.DRAEGER.COM.TR

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
İlkbahar Mahallesi, Konrad Adenauer Caddesi
No: 54/A‐B Yıldız 06550 Çankaya ‐ Ankara / Türkiye
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14

Zamanla Yarışırken,
Hayata Güvenle Bağlanın.

Draeger acil durum kaçış ekipmanı, toz maskeleri gibi pek çok farklı kişisel koruyucu ekipman ve gaz
algılama dedektörleri, temel prensibimiz olan güvenilirlik, kalite ve kolay kullanım ilkeleri göz önüne alınarak
tasarlanmış, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş ve en son teknoloji ile üretilmiştir.

Dräger X-am 2500
Çoklu Gaz Dedektörü

Dräger X-am 5000/5600
Çoklu Gaz Dedektörü

Dräger Oxy 3000/6000
Ferdi Kaçış Maskeleri

Dräger X-plore
Toz Maskeleri
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Maden Platformu Tarafından Düzenlenen
Sektör Çalıştayı Afyon’da Gerçekleştirildi

eTkinlik değerlendirMeleri

Türkiye Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, 
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Agre-
ga Üreticileri Birliği, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri 
Üreticileri Birliği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Genç Maden 
İşletmecileri Derneği, Çanakkale Madenciler Derneği ve İç Ana-
dolu Madenciler Derneği’nin oluşturduğu Maden Platformu’nun 
düzenlediği “Madenciliğin Geleceği İçin Çalışıyoruz” adlı Çalıştay 
8-9 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.
Madencilik sektörünün sorunlarının gündeme getirildiği, ihra-
catın arttırılması 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için yapılma-
sı gerekenlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Orman 
Bakanlığı Bürokratları ile birlikte yapılan panel ve analizlerle 
tartışıldığı Çalıştay, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Ali Rıza Alaboyun ve Enerji Müsteşar Yardımcısı Doç. 
Dr. Abdülkerim Yörükoğlu’nun da katılımları ile gerçekleştirildi. 
Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun Çalıştay’da önemli konula-
ra değinirken, ülkeyi kalkındırmak için hükümet olarak sektö-
rü desteklemek zorunda olduklarını ve bunu sektörle birlikte 
yapacaklarını belirtti. Alaboyun ayrıca, madencilikte mümkün 
olduğunca kamu kaynaklarından özel sektöre geçiş politikası 
üzerinde durduklarını da katılımcılarla paylaştı. 
Çalıştay’ın açılış konuşmaları, Maden Platformunu oluşturan 
STK’ların temsilcileri tarafından yapıldı.
İlk konuşmayı yapan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atıl-
gan Sökmen Madencilik Platformu hakkında bilgiler verdi. 2016 
yılından önce planlanan platformun yılın başında vücut buldu-
ğunu belirten Sökmen; “Platformumuz 2016 yılı başlarında elini 
taşın altına koymuş üretici firmalar tarafından meydana getirilen 
derneklerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Çalıştay’ımızın 
amacı ise sektörümüzün iki önemli kuruluşu olan maden ve or-
mancılık arasındaki iletişimi madencilerimizle bir bütün halinde 
kurmaktır. Madencilik insan hayatında olmazsa olmaz iki sektör-
den bir tanesidir. Diğeri ise tarımdır. Madencilik uygarlığın başlan-
gıcındaki en önemli sektör olarak dikkat çekiyor. Ben bu nedenle 
biraz daha ileriye gidiyor ve ‘maden hayattır’diyorum. İnşallah bu 
birlikteliğimizle sektörün sorunlarını kısa sürede çözerek geleceğe 
emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi. 
Atılgan Sökmen’in ardından sırasıyla diğer STK’ların temsilcileri 
söz aldı.
Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih Çelikkol; 
“Düzenlenen Çalıştay’ın madencilerin geleceği ve çalışmaları-
na katkılar sunacağını ümit ediyorum. Agrega Üreticileri Bir-
liği 2001 yılında kuruldu. 50 üyesi var. Tüm agrega üretiminin 
%25’ini temsil etmektedir. Yılda 450 milyon ton üretim yapan ve 
dünyanın en büyük üretim yapan 3’üncü ülkesiyiz. Aynı sorunları 
birlikte yaşıyoruz ve sorunların aşılabilmesi için aynı platformda 
olmamız gerektiğini düşünerek bu platformda yer alıyoruz. 9 Si-
vil Toplum Kuruluşu olarak bir güç birliği sağladığımıza inanıyor 
bu birliktelikle de sorunları aşarak hedefe birlikte ulaşacağımızı 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Madenciler Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Kansu; 
“Çanakkale Madenciler Derneği 2001 yılında kurulmuştur. 90 aktif 
üyeye sahip bir dernektir. Derneğimizin içerisinde tüm madenleri 
kapsayan agrega, metal madenleri vs. ve maden sektörüne hizmet 
eden mühendis arkadaşlarımız bulunmaktadır. Madencilik sektö-
rünün içinde bulunduğu sorunlar olduğunu biliyoruz. Sorunlarımı-
zın ortak olması nedeniyle çözümler bulma adına oluşturulan bu 
platformda sizlerle birlikteyiz. Sorunların aşıldığı ve iyi bir çalışma 
ortamının sağlanması için 9 sivil toplum kuruluşu ile ortak hareket 
ederek bu sorunları yine birlikte çözeceğimize inanıyoruz. Düzenle-
nen Çalıştay’ın madencilik sektörüne önemli katkılar sağlayacağını 
ümit ediyorum” diye konuştu.
Ege Bölgesi Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Ürün; “Tek ümidimiz bu Çalıştay’dan geleceğe dönük alınacak ka-
rarlarla geleceğimize ışık tutmaya ve çözümlerin oluşmasına katkı 
sunmasını arzuluyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmada 
elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sektörün daha güçlü hale 
gelmesi amacıyla bir güç birliği oluşturarak madencilik sektörünü 
geliştirmek için çıktığımız bu yolda büyük hedeflerimiz var. Hedef-
lerimize ulaşmak için ise sektörün sorunlarını kısa sürede çözmemiz 
gerekiyor” dedi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Kaya; “Ege İhracatçıları birlikleri 1991 yılında kuruldu. Yalnızca 
ihracat birliği olarak algılandı ancak yüzde 90 üreticinin üyesi ol-
duğu bir birlik olduğunu da ortaya koydu. 2 yıllık süreç içerisinde 
katkılar yapmaya gayret gösterdik. Ege İhracatçılar Birliği olarak 
şunun üzerinde duruyoruz. Eğer ocaklar çalışmıyor ise üretim 
yapılamıyor ise ihracatı ne ile artıracaksınız? Bu noktada birlik 
olarak ihracatla ilgili çalışmalarımızı hızlandırırken, üreticiler ile 
birlikte ne yapılması gerektiği noktasında da bizden önceki arka-
daşlarımızda yüreğini ortaya koyarak çözümler üretme gayreti 
içerisinde olmuştur.
Ben değil biz olmanın sektörümüze ne denli güç kattığını Mecliste 
maden kanunu görüşmelerinde görmüş bulunmaktayız. Hiç bir 
STK’nın başlığı altında olmadan sorunlarımızı ve isteklerimizi ka-
leme aldığımız ortak bildiri neticesi aldığımız sonuçlar, bizlere or-
tak ses olduğumuz zaman neler başarabileceğimizi göstermiştir.

TMD Başkanı Atılgan Sökmen
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Ben ibaresini öteleyeceğiz, bizi 
ötelemeyeceğiz çünkü bizde 
güç var, bizde ortak akıl var. 
Biz zaman zaman bakanlığı 
ziyaret ediyoruz, amacımız bir 
şeyler koparmak değil, birlikte 
neler yapabiliriz bunu ortaya 
koymaktır.
Orman Genel Müdürlüğü sektö-
rün sıkıntı içerisinde olduğu bir 
dönemde bize yüzde 50 indirim 
sağladı. Yakın bir zamanda yine 
bir indirim uygulaması yapılma-
sı yönünde çalışmalar yaptığını 
da buradan sizlere duyuruyo-
rum” şeklinde konuştu.
Genç Maden İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Ökten; “Bu 
tür çalıştaylar faydalı gibi 
olmakla birlikte biz bugün 
mevcut durumu değerlendirmeye çalışsak da zor durumdayız. 
Global ekonomiyle ilgili mücadelemizde bürokratik engelleri 
aşamıyoruz. Madencilik maalesef ötelenme ve baskı altında. 
Bilinçli bir tutum olduğunu düşünmüyoruz ama gerçek olan 
da budur. Enerji Bakanlığı’nın önümüzü açacağını beklerken 

yeni yükümlülükler yönetmeliğe eklenerek önümüz kapanı-
yor ve yatırımcılar olarak özgüvenimizi kaybediyoruz. Orman 
Bakanlığı ise tek bir dalın hesabını sorarken yüzlerce ağacı 
kestiriyorsunuz. Bizim amacımız ormanları yok etmek değil” 
ifadelerini kullandı. 
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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

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
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İç Anadolu Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Tütüncü; “Merkezi Kayseri’de olan derneğimiz sektörde en çok 
üyesi olan derneklerden bir tanesidir. Metal ve mermercilik alanın-
da çalışmalar yürüten üyelerden oluşuyoruz. Sektördeki olumlu 
ve olumsuz her şeyden etkileniyoruz. Bu Çalıştay’da dertlerimizi 
anlatmak ve mümkünse çözmek arzusundayız. İçinde bulundu-
ğumuz şartları aktarmak ve çözüm bulmak istiyoruz hepimizin 
amacı da aslında bu. Yer altı kaynaklarımızı üretip kazanacağız 
ve ülkemize kazandıracağız. Kestiğimiz faturanın yüzde 50’si, bazı 
sektörlerde ise yüzde 70’i devlete gidiyor. Devlet ruhsat güvencesi 
versin biz başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Bayram Altıntop; “Derneğimiz 1996 yılında 
kuruldu, 20 senedir sektörün sorunlarını ortaya koyup kurulduğu 
günden bugüne kadar çıkarılan maden kanunlarına da katkısını su-
narak sektöre hizmet sunmaya devam ediyor. Ben diğer konuşmacı 
arkadaşlarımdan farklı bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Avrupa 
Birliği ülkeleri hammaddelerin azaldığını bilerek kritik hamlelerde bu-
lunacaklar bizim de bu çalışmayı yapmamız lazım. Bizim yaptığımız 
iş parada hafif yükte ağır ürünler. İhracatta en yüksek payı alan oto-
mobil sektörü ancak ham maddesi olan ürünlerin katma değeri daha 
düşük olduğu yönünde eleştiriler yapılıyor bunu kabul etmiyorum. 
Bizim ürettiğimiz ham maddeler birçok sektörün temel malzemesi 
haline geliyor” eleştirisinde bulundu.
TÜMMER Yönetim Kurulu 
Başkanı Raif Türk; “Son 4-5 yıl 
içerisindeki hummalı çalışma-
lara rağmen sorunlarımız ters 
orantıda büyümekte ve üre-
timle birlikte ihracatta da azal-
ma olmaktadır. Gerek Global, 
gerekse ulusal anlamda büyü-
yen sorunları çözemiyoruz. Bu 
Çalıştay ile sorunlarımızın çö-
zümü için ilk adımı belki atmış 
oluruz. Bürokratik engellerin 
ortadan kalktığı bir ortamda 
üreticinin daha fazla yatırım 
ve daha fazla ihracat yapma 
imkânının sağlanmasını umut 
ediyoruz” dedi.

Maden Platformunu oluşturan STK’ların temsilcilerinin ardından 
Çalıştay’ın davetlisi kamu kuruluşlarının temsilcileri de söz aldılar.
Orman Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanı Ahmet Ay-
dın konuşmasında; “Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 
2015 yılı sonu itibarıyla 80 bin adet izin ile 530 bin hektar alana 
orman izni verilmiştir. Bu da Türkiye’de ki toplam orman arazisi-
nin binde 2,48’ine denk gelmektedir. 2015 yılı sonu itibarıyla ma-
dencilik konusunda verilen izinlere baktığımızda ise 20 bin adet 
izin dosyası ile 55 bin hektar alanda yani Türkiye’de ki toplam 
orman arazisinin binde 2,5’lik kısmında madencilik faaliyetleri 
yürütülmektedir. Maden işletmeciliği yapılırken çevre hassasiye-
ti göz önünde bulundurulduğu sürece diğer sorunların daha ra-
hat çözüleceğine inanıyorum çünkü bizde anlayış vakit nakittir. 
Bu anlayışla da bizler elimizden geldiği kadar taleplerinizi hızlı 
bir şekilde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Umut ediyorum sorun-
lar da kısa sürede çözüme kavuşacaktır” ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı Sadi Civelekoğlu, “Hepimiz madencilik sektörünün 
sorunlarını biliyoruz ve çözümler bulmak için çalışıyoruz. Bü-
rokratlar olarak bizim çözebileceğimiz sorunlar olduğu gibi bizi 
aşan sorunlar da var ve bu sorunların çözülmesi lazım. Yeni bir 
dönem başladı ve bu dönemde sorunlarınız masaya yatırılacak 
ve çözüme kavuşturulacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalıştay’ın İkinci Gününde Bakan Yardımcısı 
Alaboyun Önemli Konulara Değindi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun Ça-
lıştay’a ikinci gün dâhil olurken sektör hakkında son gelişmeleri 
katılımcılarla paylaştı. Madencilikte temel sıkıntının, sorunların 
üzerine kurumsal anlamda gidilememesinden kaynaklandığını 
belirten Alaboyun, bu nedenle TBMM’de üç ayrı rapor hazırlandı-
ğını, son raporun da Soma’da yaşanan kazadan sonra kendisinin 
başkanlığında hazırlandığını aktardı. Alaboyun konuyla ilgili ola-
rak şu ifadeleri kullandı: “Madenciliğin sorunlarının çözülmesi için 
TBMM’de de ilk defa bir komisyon kuruldu ve başkanı olarak ben gö-
reve geldim. Ailenin bir parçası olarak biz de bu sorunlara el atalım is-
tiyoruz. Bu işi diyalog içerinde yapmaya çalışıyoruz. Amacımız sorun-
ları ortaya koyalım, somut olarak çözüm yollarını ortaya koyalım.”. 

SERHAM Başkanı Bayram Altıntop
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Satılık Kömür İşletmesi

İletişim
0533 660 44 53

Yer
Balıkesir - Dursunbey - Çakırca Köyü
Şirket
Şahmetal Madencilik Tic. Ltd. Şti.

• Arazi Mülkiyetleri Alınmış,

• İşletme Ruhsatlı, Sosyal Tesisleri,

• Karo Sahası, İşletme Binaları Hazır,

• Sahaya Ulaşım Ocağa kadar Asfalt Yol ile Sağlanmaktadır. 

Özellikler

Kömürün Özellikleri
• Kükürt % 0,3, Kalori Yıkanmış 4500 Kcal, Nem %15, Kül %15

Satılık Kömür İşletmesi

İletişim
0533 660 44 53

Yer
Balıkesir - Dursunbey - Mahmudiye Köyü
Şirket
Şen Madencilik San. ve Tic. AŞ

• Arazi Mülkiyetleri Alınmış,

• İşletme Ruhsatlı, Sosyal Tesisleri,

• Karo Sahası, İşletme Binaları Hazır,

• Sahaya Ulaşım Ocağa kadar Asfalt Yol ile Sağlanmaktadır,

• Kuru Eleme ile Doğrudan Satılabilecek Durumda 

Özellikler

Kömürün Özellikleri
• Kükürt % 1,5-2, Kalori 4500 Kcal, Nem %12, Kül %15
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Alaboyun, madencilik sektörünün 10-15 yıl içerisinde 5 milyon 
dolardan, 5 milyar dolara çıkan bir ihracat hacmi bulunduğunu 
ifade ederek, ihracattaki bu artışın çok ciddi olduğunu belirtti.
Madencilikle uğraşanların 8 ayrı bakanlık, 97 ayrı yasa, 16 ayrı 
uluslararası sözleşme imzalamak, 8 tüzük ve 22 değişik ku-
rumdan izin almak durumunda kaldığını anlatan Alaboyun, 
şunları kaydetti: “Böylesine zor bir sektör herhalde başka bir 
yerde yok. Biz de madenciler gibi sıkıntılar yaşayan bir bakan-
lığız. Termik santral kurmak istiyoruz. Bununla ilgili ÇED rapo-
ruyla ayrı uğraşıyoruz, imarla ayrı uğraşıyoruz, hazineyle ayrı 
uğraşıyoruz. Biz de ‘bakanlığız’diye hepsini hemen yerine geti-
remiyoruz. Maalesef bu sıkıntı var. İnşallah bunu somut olarak 
ortaya koyar, önümüze getirirsek, Sayın Bakanımız da bunu Ba-
kanlar Kurulunda ilgili bakanlardan neler isteyeceğini bilebilir, 
ne söyleyeceğini bilebilir.
Ülkemizi kalkındıracaksak Hükümet olarak, bu sektörü des-
teklemek zorundayız. Bunu birlikte yapacağız. Madencilikte 
mümkün oldukça, kamu kaynaklarından özel sektöre geçiş 
politikası üzerinde duruyoruz. Enerjide de aynısını yaptık. 10 yıl 
önce enerjinin yüzde 65’ini devlet üretirken, şu an yüzde 35’e 
düşmüşüz. Tabii sepetimizin içerisinde farklı kaynaklar var, 
bunun en önemlisi de madencilik ve kömür. Kömür kanununu 
düzenlemek istiyoruz. Kömür aramada profesyonel ve kurum-
sal anlayışa geçmek istiyoruz. Artık madenciliği bir gecekondu 
mantığıyla değil, ayağı yere basan, kurumsal bir mantıkla ele 
almamız lazım. Bir taraftan sermaye desteği, bir taraftan teş-
viklerle olaya global bakacağız. Yani bir işi uzmanına vermemiz 
gerekiyor. Madencilik bir kültür, bir birikim, bir deneyim. Dolayı-
sıyla bu birikimin bu kültürün, artı bir sinerji olarak ekonomimi-
ze, istihdama yansıması gerekiyor. Burada en büyük istihdamı 
yapan genelde madenciler. Bu konuda teknoloji gelişti, imkan-
lar da gelişti. Burada eğer el birliği içerisinde olursak, sorunları-
mızı doğru bir şekilde dile getirir, doğru çözüm önerileri gelirse, 
tutarlı bir şekilde biz bunu aktarabiliriz.
Nasıl bir çözüm varsa birlikte bulalım. Biz bunu yaparsak maden-
ciliğe bir sinerji gelir. Bu sinerji hepimizde üretim hazzını harekete 
geçirir, keyif alırız. Daha çok insanı istihdam ederiz. Daha çok dua 
alırız. Ekonomimize daha çok katkı sağlarız. Böylesi toplantıların 
madenciliğe katkı sağlamasını, ufuk açıcı olmasını diliyorum.”
Çalıştay, memnuniyetin yüksek olduğu, olumlu bir havada 
geçti. Oldukça yoğun bir katılımın da olduğu Çalıştay’da sek-
törel sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşulurken özel sektör 
ile devlet kurumları yetkililerinin çözüme odaklı tartışmaları 
dikkatlerden kaçmadı.
Madencilik Türkiye dergisi olarak takip ettiğimiz Çalıştay’ın so-
nuç bildirgesi ilerleyen günlerde sektörde paylaşıldı. Aşağıda, 
Maden Platformu tarafından paylaşılan bildirgeye ulaşabilirsiniz.
Madencilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
(8-9 Nisan 2016, Afyonkarahisar)
“Madenciliğin Geleceği İçin Çalışıyoruz” sloganı ile 9 STK’nın 
oluşturduğu Maden Platformu tarafından düzenlenen Ma-
dencilik Çalıştayı 300’ün üzerinde katılımcı ile 8-9 Nisan 2016 
tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleşmiştir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı bürokratla-
rının da katıldığı Çalıştay’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 

Yardımcısı Sayın Ali Rıza Alaboyun, Müsteşar Yardımcısı Doç. 
Dr. Sayın Abdülkerim Yörükoğlu, MİGEM Genel Müdür Yrd. 
Sn. Sadi Civelekoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM İzin 
İrtifak Daire Başkanı Sayın Ahmet Aydın açılış konuşmaları ile 
de Çalıştayımıza destek vermişlerdir.

Çalıştay’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı bürokratları ile Maden Platformunu oluşturan 
STK’ların üyeleri Madencilik faaliyetleri ile ilgili Kanun/Yönet-
melik/Uygulamalarda yaşanan sorunlar ile Ülkemiz madencili-
ğinin 2023’te 15 Milyar USD ihracat hedefine ulaşabilmesi için 
sektörün ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri paylaşmıştır.
Çalıştay’da gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri ile 
madencilik sektörünün gelişmesini, büyümesini ve en önemli-
si ülkemiz kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir şekilde 
işletilmesini sağlayacak öncelikli stratejiler belirlenmiş ve ilgili 
kurum ve kuruluşlar ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere işbu 
sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.
Buna göre, Çalıştay’da incelenen ve değerlendirilen konular 
aşağıda ana başlıklar halinde özetlenmektedir:
A. 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Genelge sonrasında madencilik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 
ruhsat ve izinlerin alınması süreci olağan şartların dışına çıkmış, 
süreler uzamış ve çoğu ruhsat/izin talebi de gerekçesi bildiril-
meksizin “olumsuz” değerlendirilmiştir. Örneğin, yıllarca süren 
arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan rezervlerin işletil-
mesi için yapılan izin talepleri veya yıllardır işletmede olan ocak 
ve tesislerin orman izinlerinin temdit/uzatma talepleri olumsuz 
cevaplandırılmış veya sonuçlandırılmamıştır. 
Bu durum, yani sürecin öngörülememesi, değerlendirme kri-
terlerinin bilinmemesi, Kanun ve Yönetmeliklere uygun ola-
rak yükümlüklerini yerine getirmiş yatırımcıların taleplerinin 
“olumsuz” değerlendirilmesi;
•	Birçok işletmenin yakın zamanda kapanmasına/faaliyetlerini 
durdurmasına,
•	Yerli ve yabancı yatırımcıların sektörden çıkmasına veya yeni 
yatırım yapamamasına,
•	Sadece madencilik değil, madenciliğe bağlı diğer sanayi kol-
larındaki yeni yatırım planlarının da ertelenmesine veya iptal 
edilmesine, 
neden olmuş/olmaktadır. 
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Maden arama ve işletme hakkı verilen ruhsat sahiplerinin 
kamu yararına faaliyet gösterdiği ilkesinden hareketle, 
madencilik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan arazilerin kulla-
nımına yönelik izin taleplerinin (orman, mera, hazine vd.) 
Başbakanlık Genelgesi kapsamından çıkarılması, idareye 
müracaatların en kısa surede cevaplanması, başkaca nam ve 
isim altında ilave izin ve belge talep etme hususlarına yapı-
lacak yönetmelik ve mevzuatta yer verilmemesi sektörün ve 
sektörün tüm bileşenlerinin en öncelikli ortak beklentisidir.
B. Orman Mevzuatı ve Uygulamada Yaşanan 
Sorunlara Çözüm Önerileri
1- Orman izin taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde;
•	Bölge Müdürlükleri arasındaki farklı uygulamaların sonlandı-
rılması, 
•	ÇED Kapsam Dışı yazılarının güncellenmesi/yeni tarihli istenme-
si uygulamasının bürokrasiyi artırması nedeniyle kaldırılması,
•	Diğer kurum görüşlerinin süreye bağlı olarak talep edilmesi, sü-
resinde görüş bildirmeyen kurumların görüşlerinin uygun görüş 
olarak değerlendirilmesi,
•	Bölge Müdürlüklerinde yapılan değerlendirmenin en geç iki ay 
içinde tamamlanmasının sağlanması,
2- Temdit talepleri dâhil olmak üzere mevcut izinlerdeki de-
ğişiklik taleplerinin (kısmi iptal, birleştirme, kullanım amacı, 
koordinat değişikliği, şirket ünvanı, şirket birleşmesi, tescil, 
intikal, devir vb.) Bölge Müdürlüklerinde sonuçlandırılması ve 
ayrıca bu işlemler sırasında bedel güncellemesi yapılmaması,
3- Orman izin bedelleri, 2014’ten itibaren işletmelerin maliyet ka-
lemleri içinde en yüksek seviyelere ulaşmış ve ekonomik olarak 
faaliyetlerin sürdürülemez hale gelmesine neden olmuştur (2016 
yılında asgari ücrette meydana gelen artış, yeni izin bedellerini 
%30 oranında arttırılmıştır). Bu sebeple izin bedellerinin yeniden 
gözden geçirilerek bedellerin düşürülmesi ve arazi izin bedeli he-
sabında kullanılan il katsayılarının kaldırılması, mümkün olmaması 
halinde katsayılar kullanıldığında ortaya çıkan bedele ilgili ilde yer 
alan arazi değerlerini aşmayacak şekilde tavan bedel konulması,
4- Kasıt unsuru olmadan yapılan sınır aşımlarında madencinin 
idare tarafından her hangi bir tespit olmaksızın kendiliğinden 
müracaatı halinde ya da idare tarafından yapılan incelemede ka-
sıt unsurunun bulunmadığı tespit edildiğinde (suç tutanağı dü-
zenlenmeksizin), öncelikle bu alanın izne konu edilmesinin sağ-
lanması (Orman Kanununu 92.maddesinde değişiklik yapılması),
5- İşletmelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve üretimi ta-
mamlanan alanların rehabilitesinin sağlanarak daha sonra yeni 
alanlarda faaliyet gösterilmesini sağlamak amaçlarıyla beş hek-
tara kadar verilen orman izinlerinde arazi izin bedeli yerine ek 
devlet hakkı ödenmesi 3213 sayılı Maden Kanunu’nda düzen-
lenmiştir. Orman izinleri de 2014 yılına kadar bu kapsamda ve-
rilmiştir. 2014’de orman mevzuatında değişikliğe gidilerek bu 
hükmün dışına çıkılmış, ruhsat süresi boyunca bir kez 5 hektar 
uygulamasına göre işlem tesis edilmeye başlanmıştır. Özellikle 
orta ve küçük ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülmesinde 
önemli bir destek unsuru olan bu uygulamanın 3213 sayılı Ma-
den Kanuna göre yeniden düzenlenmesi, 
6- İşletme ve altyapı tesis izinlerinin (maden stok alanı, pasa dö-
küm alanı, verimli toprak depolama alanı), kullanım amacında, 

madencilik faaliyetlerinin doğası gereği zorunlu kullanım şekli 
konusunda geçişler/değişiklikler yapılabilmektedir. Bu geçişler/
değişiklikler nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmaması,
7- Haritalara işlenmemiş mevcut orman içi yolların izne konu 
edilmeden kullanımının sağlanması,
8- 18/04/2014 ile 19/04/2015 tarihleri arasında verilen izinlerin 
bedellerinin 19/04/2015 tarihli değişikliğe göre güncellenmesi 
işleminin tüm Bölge Müdürlüklerince yapılmasının sağlanması,
9- Madencilik faaliyeti gösterilen alanlarda yapılan/yapılacak 
ağaçlandırma çalışmalarının, maden ruhsat sahipleri tara-
fından ödenen ağaçlandırma bedellerinden karşılandığının 
kamu tarafından basın yolu ile duyurulması,
10- Arazi izin bedelleri “olur tarihi”ne göre ödenmektedir. Ancak 
sahanın izin sahibine teslimi çoğu zaman “olur tarihi”nden 2-3 
ay sonra yapılmaktadır. Bu 2-3 aylık dönemde sahada herhangi 
bir faaliyet gösterilemediğinden bu döneme ilişkin ödenen arazi 
izin bedeli, bir sonraki yılın arazi izin bedelinden düşülecek şekil-
de uygulamada değişik yapılması,
11- Arama faaliyetleri kapsamında yapılacak ilk sondajlar, daha 
sonraki sondaj yerlerinin belirlenmesine öncülük etmektedir. Bu 
nedenle sondaj izinlerinin, sondajın yapılacağı noktalara bağlı 
olarak küçük alanlara değil, jeolojik verilerle öngörülebilen geniş 
alanlara verilmesi ve böylelikle aynı zamanda sondajlı aramaların 
da teşvik edilmesi,
12- Orman izinlerinin sürelerinin, maden arama/işletme ruhsat-
ları süresi kadar verilmesinin sağlanması, (Daha kısa sürelerde 
verilen orman izinleri işletmelerin faaliyetlerinin durmasına ve 
taahhütlerini yerine getirememesine neden olmaktadır.)
İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve benzer kimi illerde Maden işletme 
için gerekli Orman izinleri OGM tarafından maksimum bir – iki yıl 
gibi çok kısıtlı süreler için verilmektedir. Kısa süre sonra aynı izin 
başvuruları tekrar yapılmakta ve bürokratik süreç aynı şekilde de-
vam etmektedir. Ve daha önemlisi Maden Kanununa göre ruhsatı 
(10 yıl, 20 yıl vb.) uzatılan sahaların, orman izin başvuruları hiçbir 
gerekçe olmaksızın RED olarak gelmektedir. Her türlü yatırımı ya-
pılmış istihdam ve değer üreten bu işyerleri bir anda yok olmak-
tadır. Bu işlem, Maden Kanunu’nun 7. maddesinde anılan “Alınan 
izinler, temditler dahil ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder” 
hükmüne rağmen uygulanmaktadır. Temdit edilmiş İşletme Ruh-
satlarında, orman izninin verilmemesinden dolayı açılan bir çok 
dava bulunmaktadır. Doğal olarak bu davalar kazanılmakta an-
cak idare bu tavrında ısrar ederek 6 ay gibi sürelerle izin düzenle-
yerek yasak savma kabilinden işlem tesis etmektedir. 
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NUMUNE ALICI 
Yatay ya da açılı bantlara uygulanabilir 

Kömür, kireçtaşı, kum, kırılmış cevher, demir li ve demir içermeyen cevherler için 
uygundur 

Numune kepçesi, motor ve kontrol ünitesinden oluşan ve mevcut bant şasisi 
üzerine kolayca monte edilir 

Paslanmaz çelik sıyırıcı ve ça sayesinde bant üzerindeki tüm ince ürünleri alır 
Motor ile tahrik edilen sistem üzerinde elektro-mekanik fren bulunur 

BANT KANTARI 
+/-0.125% ile çok yüksek ölçüm hassasiye  

Kolay ve ekonomik kurulum 
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Sektörümüzde Ruhsat gü-
vencesini sarsan, öngörüle-
bilirliği ortadan kaldıran bu 
uygulamadan hemen vazge-
çilmesi Maden kanunun 7. 
Maddesi uyarınca normal iş-
lem yapılması sektörümüzün 
çok güçlü beklentisidir

C. Maden Yönetmeliği 
Taslağı’na ve 
Uygulamada Yaşanan 
Sorunlara Çözüm 
Önerileri
1- Ruhsat müracaatlarının en 
fazla 20 nokta ile yapılabilmesi,
2- İhale edilen sahalara ihalede 
talep olmaması halinde bu sa-
haların ihaleyi takip eden gün 
otomatik olarak aramalara açılması,
3- İşletme projelerinin başabaş noktasına göre değerlendiril-
mesi ve projedeki yıllık üretim miktarının baz alınması, 
4- Endüstriyel, metal ve enerji madenlerinin arama dönem-
lerinde şart koşulan “karotlu sondaj” faaliyetinin uygulana-
bilirliği her maden için mümkün ve/veya rantabl değildir. 
Farklı yataklanmalarda sadece kırıntılı sondaj ile de rezerv 
çalışmaları yapılabilir.  Bu nedenle IV. Grup ruhsatlar için Yö-
netmelik ile belirlenen sondaj metrajının “karotlu veya kırın-
tılı” olarak düzenlenmesi,
5- Görünür rezerv alanının tamamına ve geçici tesis alanına 
işletme izni düzenlenmesi, MİGEM’in Ruhsat ve İşletme süre-
si açısından değerlendirme yapmaması, süreyi kısaltmaması 
6- Maden Kanunu’nun 24/12. Maddesine göre yapılacak değer-
lendirmede (%10 üretim şartının sağlanması), üretim yapılan 
yılların dikkate alınması (MİGEM’in 2016’dan önceki uygulama-
larında olduğu gibi),
7- Sevk fişinde yer alan bilgilerden tonaj, ürün cinsi, saha numa-
rası dışında esasa yönelik olmayan bilgilerden herhangi birinin 
eksikliğinin tespitinde öncelikle ruhsat sahibinin uyarılması, 
aynı işlemin bir yıl içinde tekrar tespit edilmesi halinde idari 
para cezasının uygulanması, 
8- Devlet hakkına ilişkin olarak; 
•	MİGEM’in açıkladığı 2015 yılı asgari ocakbaşı satış fiyatları 
piyasa satış fiyatlarının çok üzerinde belirlenmiştir. MİGEM 
Kanundan aldığı yetki ile sadece üretimin yapıldığı bölge-
leri ayrı ayrı gözeterek EMSAL satış fiyatını Kanunda yazan 
esaslara göre belirleyebileceğinden yasaya aykırı olan ve 
Türkiye genelinde tek fiyat belirleyen Komisyon çalışmaları-
nı yasaya uygun ve bölge farklılıklarını gözeterek belirlemeli 
ve sadece EMSAL fiyat kontrolünda kullanmalıdır 
•	Tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme işlemine 
tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış 
fiyatının oluştuğu durumlardaki ocakbaşı satış fiyatının tespi-
tinde genel idari giderlerin o tesise düşen payının da maliyet 
kalemlerine eklenmesi, 

•	Ruhsat alanında işletme faaliyeti gösterilen alanın orman, ha-
zine ve/veya özel mülkiyete tabi alan olması halinde 5 hektara 
kadarki orman arazisi için tahakkuk edecek ek Devlet hakkının, 
mülkiyet durumu esas alınarak yüzey alanına göre orantı yapıl-
mak suretiyle hesaplanması,
9- Ruhsat sahaları ile ilgili diğer kurumların yapacakları yatı-
rımlar veya getirecekleri kısıtlamalara ilişkin MİGEM’den görüş 
talep edilmesi halinde ruhsat sahiplerinin de en kısa sürede 
bilgilendirilmesinin sağlanması. Tavukçuluğun bile madencilik 
faaliyetinin kısıtlanması için Kamu yararı niteliği ile tanımlandı-
ğı günümüzde Ruhsatların güvenilirliğini ortadan kaldıran bu 
uygulamalara son verilmesi ve sadece ulusal açıdan son derece 
önemli yatırımlar için faaliyetlerin durdurulması ile ilgili kanun 
maddesi uygulanmalı Kamu yararı iki faaliyetin ekonomik sos-
yal değerlendirilmeleri şeffaf ve ruhsat sahiplerinin bilgi ve iti-
razlarına açık olarak yapılmalıdır.
10- Daimi Nezaretçi ve teknik eleman uygulamasına ilişkin 
olarak;
•	Daimi nezaretçi defterinin olağanüstü koşullar hariç olmak 
üzere en geç 7 günde bir yazılması,
•	 İşletme izin alanları arasında en fazla 50 km. mesafe olan ve 
üretim miktarı II (b) grubu ruhsatlarda 5.000 m3/yıl diğer grup 
ruhsatlarda ise 400.000 ton/yıl geçmeyen aynı ruhsat sahibine 
ait ve / veya farklı ruhsat sahibine ait olsalar da aynı rödevanscı 
firma tarafından üretim yapılan üç ruhsata en az bir daimi ne-
zaretçi atanabilmesi, 
•	Vardiyalı çalışılan işletmelerde, çalışan sayısı vardiyada 80’in 
altında ise bir maden mühendisi istihdam edilmesi,
•	Vardiyalı çalışılan işletmelerde, çalışan sayısı vardiyada 80’in 
üstünde ise seksen çalışana biri maden mühendisi olmak üze-
re en az iki teknik elemanın istihdam edilmesi,
11- Başbakanlık Genelgesi kapsamında ruhsat müracaatları 
“olumsuz” değerlendirilen fakat müracaat sahiplerine tebliğ 
edilmeyenler ile halen Başbakanlıkta değerlendirme aşamasın-
da olan taleplerin, 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre sonuçlan-
dırılması, (Danıştay’ın Genelge’ye ilişkin kararına göre) 
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MADEN PLATFORMU
EMİB, Ege Maden İhracatçıları Birliği, 
TMD, Türkiye Madenciler Derneği, 
TÜMMER, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri 
Birliği, 
AGÜB, Agrega Üreticileri Birliği, 
SERHAM, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri 
Birliği, 
EBMAD, Ege Bölgesi Madenciler
Derneği, 
GEMAD, Genç Maden İşletmecileri 
Derneği, 
ÇAMAD, Çanakkale Madenciler
Derneği,
İÇAMAD, İç Anadolu Madenciler
Derneği

12- Diğer;
•	MİGEM’in internet sitesinin güncel hale getirilmesi, uygula-
maya yönelik işlemlerin internet sitesinde eş zamanlı olarak 
duyurulması,
•	Gelen evrak bölümünde uzun süren kayıt işlemlerinin hız-
landırılması (tarama işleminin daha sonra yapılması vb.) veya 
Madenci tarafından elektronik ortama taranarak getirilmiş 
bulunan elektronik ortamda hazır bilginin doğrudan sisteme 
aktarılması fiziki evrakla elektronik ortamda yer alan bilginin 
daha sonra idare tarafından karşılaştırılarak kontrol edilmesi 
•	MİGEM’de yapılan her türlü işlemin/talebin (ruhsat müraca-
atı, proje, faaliyet raporu, vd.) internet üzerinden yapabileceği 
bir uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi,
•	Hammadde üretimi yapılan sahaların da diğer grup ruhsat-
larda olduğu gibi denetimlerinin yapılması, bu işletmelerde 
üretimi yapan-yaptıranın bilinmesi adına büyük ebatlı tabela-
lar konulması ve iş bitiminde projesine uygun olarak rehabili-
tasyonun yapılmasının sağlanması, 
•	Ülkemizin ihtiyaç duyacağı agreganın temininde kısa-orta-u-
zun vadeli planlamanın yapılması, bu plana bağlı olarak ya-
pılacak yatırımların kriterlerinin belirlenmesi, kriteri sağlayan 
işletmelerin ruhsat güvenliğinin sağlanması,

D. Sektörün İhtiyaç Duyduğu Düzenlemeler
1- Ülkemizde bir madencilik ana planı/politikası oluşturul-
malıdır. Bu politika;
a. Ülkemiz maden varlığının (sanayi hammaddeleri, doğal-
taşlar, metalik madenler ve enerji hammaddeleri) ulusla-
rarası standartlarda tespitine yönelik arama faaliyetlerini 
teşvik etmeli,
b. Tespit edilen madenlerin işletilmesi için gerekli izinler, tek-
noloji, altyapı hazırlığı, tesislerin yapılması ile ilgili teşvikler 
verilmelidir. Uluslararası standartlarda tespit edilen maden re-
zervleri için Bankaların kredi vermesi, madenlerimizden en faz-
la katma değerin elde edilmesi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu uç 
ürünlerin ve enerji ihtiyacımızın kendi kaynaklarımızdan sağ-
lanmasını olanaklı kılacak tesislerin kurulmasını sağlamalıdır.
2- Bu politikaya uygun olarak Maden Kanunu ve diğer kanun-
larda (örneğin çevre mevzuatı, iş ve sosyal sigorta yasaları, or-
man kanunu vb.) ve faaliyetler için gerekli izin süreçlerinde dü-
zenlemeler yapılmalı ve yapılan bu düzenlemeler ile yargıdaki 
uygulamalarda yeknesaklık sağlanmalıdır.
(Örneğin, ülkemizde hem madencilik hem de diğer sektörlerin 
yatırımlarının gerçekleşmesinde büyük sorunların yaşanmasına 
neden olan ve 1995 yılında yürürlüğe giren Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’un 20.maddesi, 
günün teknolojik ve çevresel şartlarına uygun olarak, her türlü 
faaliyetin birlikte yapılmasını olanaklı kılacak şekilde yeniden 
düzenlenmelidir.)
3- Madenlerin aranması sürecinde elde edilen karotların yarı-
sının saklanacağı Karot Bankaları ve Akredite Laboratuvarlar 
kurulmalı, kurulmaları teşvik edilmelidir. Bu iki hizmeti de aynı 
anda vermek üzere, Devlet’in özel sektöre lisans vermesi sağ-
lanarak yeni bir alt sektör de oluşturulabilir. Böylelikle süreç 
içinde bir yandan ülkemizin karot bankası oluşturulurken diğer 

yandan analizlerin akredite laboratuvarlarda yapılması sağla-
nırken en önemlisi de kaynak israfı önlenmiş olacaktır. Ayrıca 
günün şartlarında ekonomik olarak işletilemeyen sahalar fiyat-
ların artmasına bağlı olarak (aramaları tamamlandığı için) kısa 
sürede işletmeye geçirilebilir.
4- Maden Kanunu kapsamındaki ruhsatlarla ilgili açılacak da-
vaların ivedi yargılama usulüne uygun olarak görülmesi ve so-
nuçlandırılması sağlanmalıdır (Örn: Acele Kamulaştırma İşlem-
leri ve ÇED Kararları, İYUK Madde 20/A’da değişiklik yapılarak). 
Böylelikle ruhsat ve yatırım güvencesi teminat altına alınmış 
olacak, sektöre yerli ve yabancı büyük madencilik kuruluşları-
nın girmesi/yatırım yapması da teşvik edilecektir. 
5- Madenlerin aranması, üretilmesi ve bunların sanayinin 
hammaddesi olarak kullanılması insanlığın ihtiyaçlarının 
karşılanmasında büyük önem taşımaktadır. Toplumun bu-
nun farkında olmasının sağlanması için tanıtım çalışmaları 
yapılmalı, bireylerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
6- Çevre değerleri ile madencilik faaliyetlerini birlikte değerlen-
diren doğru, yalın ve uygulanabilir düzenlemeler yapılmalıdır. 
İyileştirme ve yeniden kazanma çalışmaları, üretim sürecinde 
planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.
Sektörde yer alan 9 STÖ, Sektörde yer alan tüm Sivil Toplum 
Örgütlerinin bir araya gelerek ortak hareket etme konusunda 
aynı ortak görüşe sahip bulunmaktadırlar, yapay oluşturulmuş 
gerçekte üretimle doğrudan ilgisi olmayan kuruluşlar dışında 
reel anlamda üretim ve ticarette yer alan kuruluşlar ile birlikte 
çalışma arzusundadırlar, serbest iradeleri ile bir araya gelerek 
yukarıda yer alan görüş ve önerilerinin hayata geçirilmesinin 
ülke ekonomisi, halkın refahı ve madencilik açısından son 
derece önemli olduğu konusunda ortak karara varmışlardır. 
Bununla birlikte uygulanan ve hazırlanan mevzuat üzerinden 
yapılan değerlendirmelerin Ülkemiz ve sektörümüz açısından 
yeterli olmadığını en kısa zamanda MADENCİLİK BAKANLIĞI, 
MADENCİLİĞİ TEŞVİK KANUNU ve diğer düzenleyici kanun ve 
mevzuatların hazırlayanı, önereni ve takipçisi olacakları konu-
sunda da irade beyanında bulunmuşlardır. 
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SANDVIK MB670-1, Otuz yıl-
dan fazla zamandır üzerinde 
çalışılan, sürekli madencilik 
uygulamalarında kendini ka-

nıtlamış olan, şirketin yenilikçi bolter makinelerinin en yeni jene-
rasyonunu temsil eder. Yenilenen makine kayda değer miktarda 
verimliliği ve EHS gelişimlerini yerine getirmektedir.

Sandvik MB670-1 bolter makinesi, şirketin, uzun ayak madenciliğin-
de yolları geliştirmek için tasarlanmış olan en iyi ürünüdür. Hidrolik 
çatı destekleri ve uzun ayak kesici tamburları da içeren bu mekanik, 
sürekli madencilik metodu Rusya, Hindistan, Avusturalya ve Çin’i de 
içeren ülkelerde esas olarak kömür için kullanılmaktadır (Aslında glo-
bal uzun ayak tesislerinin %90’dan fazlası da Çin’de bulunmaktadır).

20 yıldan fazla süredir dünyanın dört bir yanına ulaştırılan yüzler-
ce birimle Sandvik, uzun ayak geliştirme makinelerinin önde gelen 
tedarikçisidir. Ancak çok iyi makinelerde bile müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli gelişime ihtiyaç duyulmak-
tadır. Sandvik, yeni müşterilerin ve pazarların güvenliğini ve verim-
liliğini geliştirmeye yardım etmek kadar diğer yüksek kaliteli eleme 
makinelerine karşı konumunu proaktif olarak korumayı ve güçlen-
dirmeyi de amaçlamaktadır. Ayrıca sürekli madencilik makinaları-
nın hepsi aleve karşı dayanıklı (flame-proof) olarak tasarlanmıştır.

Sandvik MB670-1 ve tüm eski modellerin temeli, tek bir makinenin 
içine kesme ve civatalama gibi iki farklı işlem ve işlevin girdiği bir 
karter mekanizmasının patentli tasarım konseptine dayanmak-
tadır. Pratikte bunun anlamı; makine kesme işlemini yaparken 
bundan bağımsız olarak tavana bulon çakma işlemini de yapa-
bilmesidir. Sandvik’in sahadan aldığı geri bildirimler müşterilerin 

Sandvik MB670-1, Bolter 
Makinelerinin En Yenisi…

kaPak konusu

ihtiyaçlarının 5 ana noktada özetlenebilir olduğunu göstermiştir; 
•	Makine veri kaydına ve otomatik kesme döngüsüne olanak 
sağlamalıdır; 
•	Şirketin toplam maliyetini ve işletme maliyetlerini azaltmak 
için sürekli bir ihtiyaç vardır; 
•	Arızasız geçen ortalama süre arttırılmalıdır; 
•	Güvenlik gereklilikleri her zamankinden daha bağlayıcı 
olmalıdır; 
•	Verimliliği arttırmak için sürekli bir baskı vardır. 

Sandvik, bakım-onarım teknisyenleri ve bireysel operatörlerin 
yanı sıra maden şirketleri ve müteahhitler için somut faydalara 
dönüşen gelişmeleri sunmaya yönelik bu ihtiyaçları karşılamak 
adına yola çıkmıştır. 

Sandvik MB670-1, ilk kez kesme kafasının önceden belirlenmiş 
zaman çerçevesinde yine önceden belirlenmiş koordinatlara 
göre hareket ettiği tam otomatik kesme döngüsü sunmaktadır. 
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Sandvik MB670-1 Temel Gelişmeleri
•	Geliştirilmiş kullanıcı dostu özellikleri, daha az yoğun çalışma, 
yüksek verimlilik, daha az operatör yorgunluğu,
•	Geliştirilmiş güvenlik ve ergonomi - LTIs önlemeye yardımcı 
özelliklerle tasarlanmış, daha iyi operatör memnuniyeti,
•	Geliştirilmiş verimlilik - her çalışma saatinde daha yüksek tonaj,
•	Daha uzun ömürlü parçalar, daha kolay onarım, daha düşük 
şirket maliyeti. 

mining.sandvik.com

Üstelik yol zemininin bile daha az teçhizat zararına uğramasına 
ve daha güvenli olmasına yol açar. Kömür boyutlandırması ayar-
lanabilir karterler sayesinde daha isabetli olur. Eleme makinesi-
nin kendisi daha az yıpranır ve aşınır. Bütün bunlar verimliliği 
artırır ve şirketin toplam maliyetini düşürür. 

Yeni Sandvik MB670-1’in elektrik ve hidrolik sistemleri, yeni 
elektrik panelleri ve göstergeleri ile uzaktan kontrol sistem-
lerinin yanı sıra daha kompakt güç kaynağı ve basitleştirilmiş 
hortum ve bağlantı noktası düzeni gibi özellikler içeren önemli 
güncellemelerden geçmiştir.

Bu bağlamda önceki versiyonlara ek olarak yapılan iki önemli 
gelişme belki de yeni makara izleme sistemleri ve stratejik ola-
rak yerleştirilmiş acil durum noktalarıdır. Aslında bir güvenlik 
özelliği olan makara izleme sistemi, makine başlatılırken bir bile-
şenin anlık bir harekete yol açacağı açık bir konumda bir makara 
algılarsa otomatik olarak makinenin başlatılmasını önleyecektir. 

Kesici tamburda yağ enjeksiyonu yoluyla keski kollarını ortadan 
kaldıran yeni bir imkan, patlama esnasında daha uzun ömürlü yeni, 
aşınmaya dayanıklı materyallerde garanti, sürgü mekanizmasını ve 
yükleme aygıtını ve birkaç bireysel, yapısal ve bakım gelişimini içe-
ren mekanik aksamlar ve sistemler de yine güncelleme sürecinde 
büyük ilgi görmüştür. Hem kolaylaştırılmış onarım ihtiyaçlarıyla ve-
rimliliği artırması ve şirketin toplam maliyetini düşürmesi hem de el 
işçiliğine daha az ihtiyaç duyması sayesinde bütün bunları bir araya 
getiren ortak nokta geliştirilmiş güvenlik sistemidir. 

Sandvik MB670-1’in alt sistemlerindeki en önemli yeniliklerden 
biri yeni yaş yıkayıcı egzoz sistemidir. Yeniden tasarlanan yıkayı-
cı, eski modelden çok daha az gürültü çıkarmaktadır. Ortalama 
gürültü seviyesi 90 ile 100 desibel olan mekanizma, %10’dan 
daha az seviye elde edilmiştir. Yani yıkayıcının modeline bağlı 
olarak 77 ile 99 desibele ka-
dar indirgenmiştir.

Tüm sektörlerde olduğu 
gibi madencilik operatörleri 
de modern veri toplama ve 
iletim sistemleri tarafından 
sağlanan imkanlardan istifa-
de etmek için oldukça istekli-
ler. Yeni Sandvik MB670-1’in 
özelliği olan veri depolama 
ile maden içerisinde bulunan 
internet ağına bağlı herhan-
gi bir bilgisayardan makina 
hakkında nerdeyse (makina 
durumu, çalışma saat vb.) 
bütün ayrıntılar incelenebil-
mektedir. Makine, maden 
içerisine kurulan ağ sayesin-
de OPC bilgi arayüzü yoluyla 
bu veriyi sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler
Boyutlar
Toplam boy: 11,16 m
Toplam ağırlık: Yaklaşık 105 t
Araçla taşıma modu yüksekliği: 2,65-3,3 m
Makine karoser genişliği: Min. 4,36 m
Taban alt boşluğu: 0,27 m

Operasyonel veri
Kesme genişliği: 5,2-6,24 m
Kesme yüksekliği: 2,8-5,0 m
Karter derinliği: 1,0 m
4 ıslak civatalama ekipmanı DO200
2 ıslak pervaz civatalama ekipmanı DO800

Güç oranları
Toplam kurulu güç: mak. 546 kW
Kesici motoru: 1 x 270 kW
Hidrolik çalıştırma motoru: 1 x 132 kW
Yükleyici motorları: 2 x 36 kW
Nakliye motorları: 2 x 36 kW
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Alagrup, faaliyete başladığı 
2011 yılından itibaren, özel-
likle yer altı kömür maden-
ciliği ekipmanlarının tedariki 
konusunda aranan firmalar-
dan biri haline gelmiştir. Şir-
ket, uluslararası boyutta 

ekipman tedariki yapan üreticilerin Türkiye temsilciliğini üst-
lenmenin yanı sıra, proje bazlı çalışmalara da imza atmaktadır. 
Aynı zamanda, yer altı madenleri için elektrik ve makine proje-
leri hazırlamakta ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Alagrup’un, bünyesindeki ürünlerin bakım, onarım gibi ihti-
yaçlarını karşılamak adına, müşterilerine en hızlı şekilde hizmet 
verecek bir teknik servis ekibi de bulunmaktadır.

Avrupa-Amerika menşeli güçlü firmaların temsilciliklerini alan 
Alagrup, mekanik bant ekleme aparatları üreticisi, Amerika 
menşeli Conveyor Accessories, Ray üreticisi Dremex ve ya-
rı-tam mekanize ekipman üreticisi Çin’in en büyük ve köklü 
firmalarından Shandong Heavy Machinery Equipments Firma-
sını da bünyesine katmıştır.

Satış-pazarlama alanındaki gücünün ardından üretim faali-
yetlerinde de gün geçtikçe kapasitesini arttıran Alagrup, yerli 
üretim olan ATEX sertifikalı desandre vinç sistemleri, fantüp ve 
bunun yanı sıra madenlerde kullanılan bütün mekanik ekip-
manların yedek parça üretimine başlamıştır.

Alagrup Üretimde de
Lider Olmaya Aday 

TanıTıM

Desandre vinç sistemleri ile Türkiye’de eşi benzeri olmayan 
Alagrup, işletme ihtiyacına uygun nitelikte dizayn ettiği, her 
çeşit tonajlarda çalışabilen, ATEX sertifikalı desandre vinçleri 
üretmektedir. İlk üretim olan 15 ton kapasiteli vinç sistemi, TTK 
Üzülmez işletmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Fantüp imalatında ise bütün hazırlıklarını tamamlamış olan 
Alagrup, istenilen bütün özelliklerde; spiralli, cırt cırtlı-fermu-
arlı, istenilen çaplarda fantüp üretimine başlamıştır.

Anahtar teslim konveyör bant sistemleri üretmekte olan 
Alagrup, kendi imalathanesinde istenilen bütün parametreler-
de çelik aksam üretimi yapmaktadır. 

Şirket tüm bunların yanı sıra madenlerde kullanılan bütün 
demir-çelik aksamlı ekipmanların bütünü ve yedek parça-
ları konusunda üretime geçmiş olup her türlü talebe cevap 
verebilmektedir. 

www.alagrup.com
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Toz, ısı, vibrasyon...
Zorlu koşullar için sadece başlangıç.

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

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

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

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

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0850 333 1 222
E-mail: contact.center@tr.abb.com
E-mail: alev.deli@tr.abb.com
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Çimento sanayisinde kireçtaşı-
nın ve cürufun öğütülmesi ve 
sınıflandırılması süreçlerinde 
çok uzun süre önce kanıtlan-
mış HPGR teknolojisi; gele-
neksel olarak nemli materyali 
öğüten ve sınıflandırılan ma-

dencilik sanayisinde her geçen gün daha da çok popülerlik kaza-
nıyor. Dünya çapında 600’ün üzerinde HPGR birimi hali hazırda 
çalışmaya devam etmektedir.

20 yılı aşkın süredir maden işleme uygulamalarında kullanımı 
sürekli artan bir teknoloji olarak HPGR’nin yararlarından bir ta-
nesi de geleneksel yöntemlere göre daha az sayıda süreç aşa-
ması gerektirmesidir. Bu da akış planını basitleştirmekte, böy-
lece enerji tüketimini düşürmekte ve süreçte kullanılan aşınma 
parçası sayısını da azaltmaktadır. 

Piyasanın hem enerji tüketiminin hem de su kullanımının azaltıl-
ması gerektiği talebi karşısında Weir Minerals bünyesinde çalışan 
mühendisler, HPGR teknolojisi ile koordineli bir şekilde çalışacak 
kuru hava sınıflandırması sistemini geliştirmek için kapsamlı test 
çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bu çalışmanın sonucunda da gele-
neksel bilyeli öğütücü devresi ile karşılaştırıldığında çok daha az 
enerji tüketen ve son ürünün daha ince taneli olmasını sağlayan 
kapalı Enduron® HPGR devresi elde edildi. 

Her halükarda, çeşitli ko-
şulların göz önünde bu-
lundurulması gereklidir ve 
bu sistem tüm madencilik 
uygulamaları için uygun 
olmayacaktır ancak açık 
görüşlü olmak ve yenilik-
çi düşünmek burada en 
önemli ön koşuldur. Çok 
ince materyal ile nem içe-
riği arasındaki ilişkiyi daha 
iyi anlamak için Freiberg 
Üniversitesi gibi Alman ma-
den işleme üniversiteleri ile 
ortaklıklar kuruyoruz. 

Zarif basitlik 
Uygulamaya bağlı HPGR, sonraki öğütme aşaması için son ürü-
nün elde edilmesinde gerekli enerji tüketimini etkili bir şekilde 
azaltabilir veya hava sınıflandırmalı kuru tane öğütme gibi bazı 
teknolojilerde son öğütme aşamasını aradan tamamıyla kaldıra-
bilir. Örneğin hava sınıflandırıcısı ile bağlantılı olarak HPGR, tersi-
yer konik kırıcı ve yeniden öğütme değirmeninin yerine geçebilir. 

Madencilik sanayisi müşterileri için hava sınıflandırması ile bir-
leştirilmiş kuru öğütme için Enduron® HPGR’nin temel artısı; 40 
mm veya daha fazla parçalanmış materyalin F80 beslemesinin 
yaklaşık 150 mikron ve daha ince P80’e indirgenmesini sağla-
maktadır. Bu sonuç, kuru hava sınıflandırma ile bağlantılı kapalı 
devreye sahip olarak, istenilen ürünü kaldırarak ve daha büyük 
parçaların Enduron® HPGR beslemesine geri gönderilerek geri 
dönüşümünün sağlanması ile elde edilmektedir. Son ürün; ürün 
kesimini azaltarak daha da ince yapılabilmekte ve böylece daha 
fazla materyalin yeniden sirküle olabilmesi sağlanabilmektedir. 

Besleme nemi, HPGR ürününün hava tarafından sınıflandırıla-
bilmesine yetecek kadar düşük olduğu sürece bu teknoloji po-
tansiyel olarak her türlü öğütme devresi için uygun olacaktır. 

Bu sayede Enduron® HPGR, operatörü olabildiğince az su kul-
lanmak zorunda bırakan kurak çevre koşullarına sahip bölge-
lerdeki projeler için de ideal olmaktadır. 

HPGR-Madencilik Sanayisi İçin 
Paradigma Değişimi

TanıTıM

Dr. Ekkhart Matthies,
Global Başkan Yardımcısı

Weir Minerals Kırma&Eleme Bölümü

Weir Minerals bünyesinde çalışan Dr. Ekkhart Matthies; geleneksel yaş proseslerden 
yüksek basınçlı öğütme merdanesi ve kuru hava sınıflandırması birleşimine (HPGR) 

nasıl geçileceğini, süreç maliyetlerini ve madencilik faaliyetlerinde kullanılan su 
miktarının ne şekilde önemli derecede azaltabileceğini açıklıyor.
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Su kullanımının azaltılması, nakliye ve işleme ile ilgili avantaj-
larına ek olarak; SAG ve bilyeli değirmenler üzerinde kullanılan 
geniş dişli sürücü sayısının azalması hem yerden hem de ener-
jiden tasarruf edilmesini sağlar. Gerek kuru uygulamalarda 
gerek bilyeli öğütücü devrelerinde sağladığı bir başka önem-
li yarar ise yıpranma süresinin uzatılmasıdır. Enduron® HPGR 
ekipmanımız üzerinde bulunan merdaneler, öğütülmekte olan 
materyale bağlı olarak 10.000 veya 12.000 saat boyunca süre-
bilir. Bazı topaklı uygulamalarda yıpranma ömrü 35.000 saate 
kadar artabilir. 

Uzun vadeli kullanım
Müşteri tarafından bakıldığında en önemli hususlar arasında 
yıpranan parçaların ömrünün uzun olması, HPGR merdane-
lerinin değiştirilme hızı ve teknik desteğin devam etmesi sa-
yılabilir. Bu alanda gelişmeye devam ediyoruz ve vidalı yüzey 
kaplaması teknolojimizin, global destek ağımızın ve hızlı mer-
dane değişimini sağlayacak modüler çerçeveli tasarımımızın 
rakiplerimizin sunabildiği hizmetleri geride bırakacağına ve 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyoruz. 

İlk kez KHD Humboldt Wedag tarafından ortaya çıkarılan, Weir 
Minerals’ın kullandığı vidalı yüzey kaplaması teknolojisi, kapla-
ma ömründe hızlı bir değişime neden olmuştur. 

Weir Minerals’ta hassas bir şekilde saha koşullarının benzeri-
ni oluşturabilmemize olanak tanıyan Almanya’daki, Şili’deki, 
Avustralya’daki ve Kuzey Amerika’daki test tesislerimiz saye-
sinde ilerleyebildik. Burada imalatı olumsuz bir şekilde etkile-
meden optimize performans için optimize ayarları esas alarak 
parametreleri değiştirebildik. 

Weir Minerals ayrıca 70 ülkeye yayılan çok kapsamlı global ser-
vis ağına da sahiptir. Ekipman çalışmaya başlar başlamaz yıp-
ranan parçaların ömrünü uzatmak ve çalışmasını optimize et-
mek için müşterilerimiz ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. 

Faaliyet sırasında yıpranan şekilleri optimize etmek için müşte-
rilerle çalışarak Enduron® HPGR merdanelerimizin ömrünü tam 
olarak nerelerde geliştirebildiğimizin örneklerini gördük. Hep 
birlikte ihtiyaca uygun çözümler üzerinde çalışıyor ve müş-
terimizin ton başına olabildiğince en düşük maliyet üzerinde 
üretim yapmasına yardımcı olacak akış şemasını tasarlıyoruz. 

Başarılı uygulamalar 
Son dönemlerde, burada sadece üç tanesini belirtmek gerekir-
se, Arjantin’de altın madeninde, Avustralya’da demir cevheri 
işlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sınai madenleri 
projesinde yığın yıkama işlemlerinde başarılı bir şekilde En-
duron® HPGR teknolojisini uyguladık. 

Arjantin’deki maden; yıkama sürecinde altının daha hızlı bir şe-
kilde özünün çıkarılmasına olanak tanıyan yüksek basınç altında 
mikro çatlaklar oluşturacak şekilde HPGR’yi kullanmıştır. ABD’deki 
ve Avustralya’daki proje kuru hava sınıflandırmasını kullanacaktır.

Gelecek proje planlamasında bu akış şemaları her geçen gün 
daha da fazla göz önünde bulundurulacaktır. Hava sınıflandır-
ması madencilik süreçlerinde daha da yaygınlaşmakta; bu yay-
gınlaşma da bizi çimento sanayisinden elde edilen deneyimle-
ri madencilik sanayisine uygulamaya sevk etmektedir. 

İş alanımızda bizi başarıya götüren temel unsur, saha içerisin-
de müşterimizin bize ihtiyaç duyduğu her yerde olabilmektir. 
Eğitimli servis personelinin ve cevher zenginleştirme uzmanla-
rının bulundurulması; ton ürün başına düşen maliyeti azaltma 
konusunda müşterimize optimizasyon fırsatlarını kullanma ola-
nağı sağlıyor. Sunduğumuz bir başka büyük fırsat ise yeni HPGR 
teknolojisi sayesinde müşterilerin daha ekonomik ve verimli bir 
şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayarak terk edilmiş en-
düstri bölgesi tesislerini optimize edebilmektir. 

Madencilik sanayisi için HPGR teknolojisinin sürekli geliştirilmesi, 
Weir Minerals’ın müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uy-
guladığımız toplam çözüm yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 

2014 yılında kırıcı ekipmanı alanında en büyük uzmanlardan biri 
olan Trio Engineered Products ile ilgili elde ettiğimiz kazanım, 
temel ezme işleminden başlayıp ikincil ve üçüncül aşamalara 
kadar komple bir paket sunmamızı sağlamaktadır. Ayrıca ürün 
dosyamızda elekler ve konveyörler de mevcut bulunmaktadır. 

HPGR’nin gelecekteki kırıcı teknolojisi olacağına inanıyoruz. 
Şu anki madencilik faaliyetleri genellikle ‘daha az ile daha çok’ 
elde etmeye odaklanıp süreçlerini özellikle kırma gibi yüksek 
enerji tüketen süreçlerini optimize ediyorlar. 

Weir Minerals tarafından piyasaya sürülen Enduron® HPGR, çok 
sayıda cevher işleme uygulamalarında kullanılır ve akış şeması-
nın anahtar bileşenidir. Biz, müşterilerimizin HPGR teknolojisini 
kullanarak elde edebilecekleri yararları fark etmelerine ve yatı-
rım dönüşünün mevcut anaparaya dayalı olarak alınıp alınama-
yacağını ölçmelerine yardımcı olmaya odaklanıyoruz. 

weirminerals.com
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Herhangi bir üretim alanında 
çalışacak tesisler dizayn edilir-
ken öne çıkan parametrelerin 
başında VERİMLİLİK geliyor. 
Yapılacak ilk yatırımın geri 
dönüşü için gereken sürenin 
öneminin, bu verimlilik kav-

ramının ifade ettiği değerlerle doğru orantılı olduğu da bilinen 
bir gerçek. Bir diğer gerçek de, verimlilik hesapları yapılırken 
kullanılacak teknoloji, ilk yatırımın maliyeti gibi temel konuların 
yanında, tesisin çalışma ve kesintisiz üretimde kalma süresinin ne 
olması gerektiğinin hesaplara dahil edilmesinin önemidir. Peri-
yodik koruyucu ve önleyici bakımların ve kullanılacak yedek par-
çaların maliyeti de işletme karlılığına etki eden bir diğer konudur. 

Aslında tesis içindeki her ünite ve ekipmanın çalışma ve verim-
lilik şartları daha tasarım aşamasında bellidir. Ancak işletme 
sırasında bu hesaplar tutmayabilir. Üretim sırasında verim kay-
bına sebep olacak en büyük tehlike dış etkenlerin verebileceği 
zararlardan dolayı üretimin durmasından gelir. Bu dış etkenle-
rin başında ürün ham maddelerine karışıp gelebilecek isten-
meyen yabancı maddeler olabileceği gibi, işletme sırasında 
ortaya çıkacak kirliliktir. Söz gelimi günde binlerce ton kömür 
yakan bir termik elektrik santralinde kömür içine karışıp gele-
bilecek herhangi bir metal parçası kırıcı ve değirmenleri hasara 
uğratarak tüm sistemi kömürsüz bırakabilir.

Bir Tesisi Korumak

TanıTıM

Metal Detektörler, Manyetik Metal Seperatörleri
Ayıklama metodu ne olursa olsun kömür için uygulanan her 
yöntemden sonra ve son kullanıma sunmadan önce kömür 
mutlaka manyetik bir ayrım işlemine tabi tutulmalıdır. Çünkü 
Kömür ocağından başlayarak geçilen her kademede ürün içine 
yabancı metal kaçma ihtimali vardır. Bu durum da, kömür son 
kullanım noktasındaki değirmen, brülör, akışkan yatak velhasıl 
her uygulama aracına doğrudan zarar verecektir. Demir özlü 
metalleri toplayıp, üründen ayırmak için uygulama yerine uygun 
çok çeşitli manyetik seperatörler tasarımlanıp, üretilmektedir. 
Bu metaller sadece demir özlü (ferro) metal olmayabilir. Söz 
gelimi paslanmaz çelik veya manyetik duyarlılığı para manyetik 
veya dia manyetik maddeler özelliğinde olan diğer metallerin 
de, kömür içinden ayıklanması gerekir. Bu konuda ise metal 
detektörleri yardımcı olmaktadır. Her uygulama yeri ve şartları 
hesaba katılarak tasarımlanan manyetik Separatörler ve metal 
detektörleri için YÜNEL ELEKTROMEKANİK’e danışabilirsiniz.

Kömür enerji kaynağı olarak değerini hiç kaybetmeyecek bir 
üründür. Orta boy kapasitede kömür yakan bir Termik Santralın 
günde en az 10.000 ton kömür yaktığı bilinmektedir. Bu miktar 
kullanım kapasitesine göre çok daha büyük miktarlara ulaşmak-
tadır. Kömürü üreten ile kullanan arasında yapılan alım - satım 
anlaşmalarında ödeme için uygulanan baz ise verilen kömürün 
miktarı ile kalori (enerji) değeri olmaktadır. Bunun için kömür 
taşınırken çok hassas bir şekilde tartılabilmeli ve belirli stan-
dartlara uygun olarak da, numune alınarak laboratuvarda kalori 
değeri ölçülmelidir. Milletlerarası standartlara uygun numune 
alabilen sistemler için uygun teknoloji seçimi çok önemlidir..

Numune Alma Sistemleri Konveyör Bant Debi 
Kontrol ve Ayarlı Dozajlama Sistemi
Bugün taşınan kömürün konveyör bant üzerinde tartımını % 
0.1 hassasiyete kadar yapabilen ve kendi kendini kalibre edip, 
eğer bant lastiği değişimi gibi modifikasyonlar yapılmazsa 
ömrü boyunca kalibrasyon istemeden, kendi kendini kalibre 
ederek çalışan bant kantarları (Konveyör Bant Debi Kontrol ve 
Ayarlı Dozajlama Sistemi) YÜNEL ELEKTROMEKANİK tarafından 
yapılmaktadır. 

Katı malzeme ile üretim yapan endüstrilerde başta gelen so-
runlardan biri de dökülüp, saçılan ürünlerin getirdiği sorunlar-
dır. Konvansiyonel metotlarla yani süpürge, kürek ve faraşla 
yapılan temizliklerde aslında dökülmüş ve saçılmış malzeme 
toparlanıp, bulundukları yer temizlenmiyor, aksine bulunduk-
ları yerden havalanıp gidip başka cisimlerin üzerine konuyor. 
Sonuçta onları da kirletmekle kalmıyor, bilhassa elektrik mo-
toru ve benzeri donanımların daha erken sürede arızalanma-
larına sebep oluyor. Bu sorunların getirdiği en büyük zarar ise 
üretim kaybı ile bakım onarım ve yedek parça masraflarının 
artması oluyor. Sorunun çözümü seyyar veya sabit endüstriyel 
vakumla toplama ve temizlik araç ve tesislerinde yatmakta. 
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Sosyal Medyada da Yanınızdayız!

Kaliteli ve Zengin İçerikleriyle Haberleri Eksiksiz Takip Edin

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik DergisiTünel Teknolojileri Dergisi

/Madencilik TR

/Madencilik TR

/company/2522436

/tuneltekdergisi

/tunelteknoloji

/company/5339592

/MiningTurkeyMag

/MiningTurkey

/company/5341410

Vakumla saçılan ve dökülmüş malzemeleri toplama sistem-
leri tasarımında hiçbir şey tesadüflere ve şansa bırakılmama-
lıdır. Kurulacak vakum şebekesi üzerinde bulunacak boru ve 
donanımların tespiti ile bu tesisattan istenilen verimin alın-
ması %100 mühendislik hesaplarına dayanır. Ayrıca, yine va-
kum şebekesinin en uzak noktasında da aynı vakumu yakala-
mak için kurulacak Vakum Blokları ve bu blokların yaratacağı 
vakuma dayanabilecek filtre ve bunker yapısının her uygula-
ma için ayrı ayrı tasarımlanması gerekir. Bu nedenle vakumla 
toplama ve temizlik uygulamalarında başarı gösterebilmiş 
çok az teknoloji vardır. 

www.yunel.com    
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MinenCo, Madenciliğin Tüm 
Aşamalarında Müşterilerin 
Değerlerine Katkıda Bulunacak

TanıTıM

Madencilik Türkiye: MinenCo Madencilik Mühendislik Da-
nışmanlık Şirketi ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

İlhan Poyraz: Bildiğiniz gibi, madencilik çalışmaları uzun so-
luklu, çeşitli riskler içeren ve pahalı çalışmalardır. Bir maden 
sahasında madenin bulunup işletmeye alınabilmesi için çeşit-
li disiplinlerde birçok meslek grubunun bir araya gelip takım 
oluşturması ve bu takımın, hedeflenen doğrultuda çok iyi yön-
lendirilmesi gerekmektedir. Çalışmalar esnasındaki risk faktö-
rünü düşürebilmek için, teknik çalışmaların üst düzeyde yapıl-
ması şarttır. Aksi halde hem yatırımcının parası heba olmakta, 
hem de emekler boşa çıkabilmektedir. Bu nedenle, tecrübe 
maden sektöründe kritik önemdedir. 

Son yirmi yıldır Türkiye’deki madencilik faaliyetleri hem çe-
şitlilik, hem de hız kazanmış durumdadır. Buna bağlı olarak 
yeni madenler bulunmuş, çeşitli aşamalarda olan yeni pro-
jeler geliştirilmiş ve madencilik işlerine yatırım yapacak yerli 
ve yabancı firmaların sayısı çoğalmıştır. Bununla beraber, 
sektöre yatırım yapacak yerli firmalara yol gösterecek, ihti-
yaçları olan her türlü teknik, idari ve finansal konularda des-
tek verecek, uluslararası tecrübeye sahip bağımsız firmalara 
duyulan ihtiyaç da, aynı oranda artmıştır. İşte bu sektörel 
boşluğun yarattığı ihtiyaca yanıt verecek deneyime sahip id-
dialı kadrosuyla, 9 Mart 2016 tarihinde MinenCO’yu kurmuş 
bulunmaktayız.

Şirketimizin amacı özellikle madencilik, jeotermal enerji ve 
sigorta şirketlerine, devlet kurumlarına ve diğer tüm yatırım-
cılara; uluslararası kriterlerde maden arama, kaynak/rezerv ça-
lışması, maden fizibilitesi, mühendislik, tesis dizaynı, izin süreç 
yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, kalite kontrol ve finansal ana-
liz konularında teknik ve idari destek sağlamaktır. Bu amaçla 
bünyemizde, madencilik sektöründe uluslararası tecrübeye sa-
hip, bu sektöre hem Türkiye’de, hem dünyada vakıf, değişim-
leri yakından takip eden, her türlü teknolojik yeniliklere açık 
mühendisler bulundurmaktayız.

Talep halinde, geniş iletişim ağımızla ve yurt dışında stratejik 
işbirliği yaptığımız çeşitli kurum ve şirketler vasıtasıyla yurtdışı 
desteği de sağlayabilmekteyiz.

Madencilik sektörü kapsamındaki faaliyetlerinizle ilgili bilgi 
verir misiniz?

Madencilik kapsamındaki faaliyetlerimiz iki ana başlık altında 
toplanmaktadır. Bunlardan ilki “Jeolojik Çalışmalar” olup ma-
den arama (altın, bakır, kurşun, çinko, demir, kalay, gümüş, 
molibden, nikel, krom, kömür), proje yönetimi, kaynak/rezerv 
hesabı, veri tabanı (database) yönetimi, jeolojik haritalama, 
yapısal haritalama, sondaj planlama ve veri analizi gibi çalış-
malardır. Kaynak/rezerv raporlarımızı NI43-101 ve JORC2012 
standartlarında hazırlayıp, talep edilmesi halinde QP/CP imza-
sıyla sunmaktayız. Bu çalışmalara ek olarak sahip olduğumuz 
jeofizik ekipmanlarıyla IP, EM, MT, DES, Sismik (2D, 3D) çalışma-
larını da yürütebilmekteyiz. 

Danışmanlık alma kültürünün yaygınlaşmasıyla sektörümüzde bu alanda yeni 
şirketlerin kuruluşu da devam ediyor. Uluslararası seviyede oldukça tecrübeli 

yerbilimcilerimiz, ülkemiz yatırımcısına hizmet vermek ve tecrübelerini paylaşmak 
adına bir araya geliyorlar. MinenCo da bu yeni oluşumlardan bir tanesi. MinenCo ekibi, 

madenciliğin ve yerbilimlerinin çeşitli alanlarında müşterilerinin
değerlerine katkıda bulunmak üzere yola çıktı.

MinenCo Genel Müdürü İlhan Poyraz
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Madencilik kapsamındaki faaliyetlerimizin ikinci başlığını ise, “Ma-
dencilik Çalışmaları” oluşturmaktadır. Daha önce en üst düzey 
yönetici pozisyonlarında bulunduğumuz, biri yığın liçi, diğeri tank 
liçi+gravite altın tesisi kurulumu projelerinden sahip olduğumuz 
bilgi ve tecrübeleri, ihtiyaç duyan firmalara sağlamaktayız. Bunlar; 
maden tesis dizaynı, mühendislik çalışmaları, maden planlama, 
açık ocak dizaynı, tesis optimizasyonu, akım şeması oluşturulma-
sı, işletme sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm bulma ve 
kredilendirilebilir fizibilite çalışmaları başlıklarıyla özetlenebilir.

Hizmet verdiğiniz diğer sektörlere de değinebilir misiniz?

Hizmet verdiğimiz diğer sektörler, Jeotermal Enerji, Yenilenebi-
lir ve Alternatif Enerji olarak sıralanabilir. Jeotermal servislerimiz 
dahilinde, sahip olduğumuz gerekli tüm ekipmanlarla jeofizik 
çalışmaları yapıp, genel hedef tespiti ve detay arama program-
larını yürütüyoruz. Bu çalışmalar kuyu loglaması ve modelleme, 
rezervuar hesabı ve fizibilite çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Yenilenebilir ve Alternatif Enerji servisleri kapsamında da tek-
nik denetim, uzman raporları, durum değerlendirmesi ve fizi-
bilite konularında hizmet vermekteyiz.

Kendinizin ve çalışma arkadaşlarınızın iş deneyimlerinden 
kısaca bahsedebilir misiniz?

Madencilik sektöründe, değerli ve baz metal arama, maden 
geliştirme, dizayn, mühendislik, inşaat, tesis işletme konuların-
da, uluslararası şirketlerde Jeolog, Proje Müdürü, Genel Müdür, 
Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında 23 yılı aşkın hizmet verdim.

Bu süreçlerde başta Türkiye, Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya 
gibi çeşitli bölgelerde maden arama, madeni işletme, altın ma-
deni yığın liç ve tank liç ve gravite altın tesis dizaynı, mühen-
dislik, fizibilite, ayrıntılı proje incelemesi ve şirket değerlemesi, 
madencilik izin süreçleri yönetimi konularında uzmanlaştım. 
Erzincan Çöpler Altın Madeni’nin (~8,5 Moz Yığın Liçi) ve Su-
dan Abu Sara Altın Madeni’nin (~1 MozGravite&Tank Liçi) ma-
den arama, rezerv tespit çalışmaları, kredilendirilebilir fizibilite 
ve mühendislik süreçleri ile beraber halkla ilişkiler ve basın 
ilişkilerini de, üst düzey yönetici konumunda Dünya Bankası 
standartlarında ve IFC düzenlemeleri çerçevesinde yönettim.

James Hogg, Addison Mining Group bünyesinde iş ortağımız 
olup, maden arama ve kaynak/rezerv sektörlerinde, arama, 
kaynak/rezerv hesabı, proje yönetimi, veri tabanı yönetimi, 
proje ve kaynak/rezerv denetimi, ayrıntılı proje incelemesi, 
JORC2012 ve NI43-101 standartlarında raporlama ve değerli 
ve baz metaller konularında Batı Avustralya Yilgarn Kratonu, 
Doğu ve Batı Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika’da 20 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir. Kendisi çeşitli damar tipi makaslama alan-
ları ile ilişkili cevherler, porfiri ilişkili cevherler, volkanojenik 
masif sülfit tipi cevherler ve stratigrafik polimetalik cevherler, 
kömür, konularında yetkin kişidir, uzmandır ve “Uluslararası 
Yetkin Kişi (QualifiedPerson, QP)” unvanına sahiptir.

Cemal Kaya; şirketimizin Jeofizik ve Jeotermal konularında iş 
ortağı olup, jeotermal ve maden araması konularında 30 yılı aş-
kın tecrübeye sahiptir. MTA’da madencilik ve jeotermal arama 
projelerinde çalışmıştır. MT, gravite ve sismik metotlarını kul-
landığı Türkiye’deki Yer Kabuğu Projesinin başkanlığını yap-
mıştır. 2000-2009 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
akademisyen ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Proje Müdürümüz Erdem Atalar; maden arama, yapısal jeoloji, 
kaynak/rezerv hesabı, proje yönetimi, kalite kontrol, veri ta-
banı yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, iyileştirme, satın 
alma, lojistik, finans, kontrat düzenleme ve inşaat konularında 
Türkiye, Sudan ve Katar’da 10 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Uz-
manlık alanı epitermal ve mezotermal altın yatakları ve porfiri 
ile ilişkili bakır-altın tipi yataklardır.

İki altın madeninin kurulumu tecrübesine sahip olduğunuzu 
belirtiyorsunuz. Bu tecrübenizi biraz açabilir misiniz?

1998-2009 yılları arasında şu anda Erzincan-İliç’te işletilmekte 
olan ve Avrupa’nın en büyük madenlerinden biri olan Çöpler 
altın madeninin aranması, bulunması, geliştirme safhaları, fi-
zibilite, mühendislik, inşaat ve ÇED dahil her türlü madencilik 
izinleri alınması safhalarında proje yöneticisi ve daha sonra 
başkan yardımcısı olarak hem teknik, hem idari konularda üst 
düzey yönetici olarak görev yaptım. Söz konusu maden şu 
anda başarı ile işletilmektedir.

Daha sonra Doğu Afrika’da bir başka altın madeninin aranması 
safhasından başlayarak, geliştirilmesi, mühendislik çalışmaları, 
fizibilite çalışmaları, devreye alınması ve işletilmesi konuların-
da Genel Müdür olarak görev yaptım. Bu tesis de halen faali-
yetlerine devam etmektedir. 

MinenCo Genel Müdürü İlhan Poyraz ve Proje Yöneticisi Erdem Atalar
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Bunların dışında, halen faaliyette olan Ordu-Fatsa’daki altın 
madeni de dahil olmak üzere, bir çok irili ufaklı altın, bakır, kur-
şun, çinko, kömür, demir, nikel ve krom projelerinde hem mü-
hendis hem de yönetici olarak görev yaptım. Bu tecrübelerin 
sonucunda bu tip madenlerin hem aranması, hem mühendis-
lik çalışmaları, fizibilite aşamaları, finansman bulma çalışmaları 
ve işletilmelerinde oldukça ileri düzeyde deneyime sahibim.

Ülkemiz madencilik sektöründe danışmanlık alma kültürü 
yeni yaygınlaşıyor diyebiliriz. Danışmanlık hizmetlerinin 
önemi hakkında neler söylemek istersiniz?

Dünyanın önde gelen madencilik ülkelerinde, bu alanda danış-
manlık hizmetleri verilmesi ve alınması son derece yaygındır. 
Başta dünya devi maden şirketleri olmak üzere, küçük maden 
şirketlerine kadar sektördeki hemen hemen tüm kuruluşlar, 
çalışmalarının her aşamasında yanlarında tecrübeli, bağımsız 
kuruluşlar olmasını isterler. Bunun üç amacı vardır; Biri, tecrübe 
ve nitelik gerektiren süreli işler için sürekli personel istihdam 
etmeyip, hizmeti dışarıdan daha ucuz ve daha kaliteli bir şe-
kilde alarak, hem süreden hem maliyetten kazanç sağlamaktır. 
İkinci sebebi, kanuni ve idari zorunluluktur. Bazı ülkelerde bir 
takım hesaplamaların (Rezerv/kaynak hesapları, kredilendirile-
bilir fizibilite, şirket değerlemesi v.b gibi) bağımsız üçüncü fir-
malara yaptırılması zorunluluktur. Üçüncü sebep ise, firmaların 
bünyelerinde yaptıkları çalışmaların, bağımsız üçüncü firmalara 
denettirilmesi yolu ile doğruluğundan emin olmak veya başka 
bir bakış açısı görmek istemeleridir. Bu amaçlarla, birçok iş için 
dışarıdan danışmanlık hizmeti alma yolunu tercih edebilirler. 

Danışmanlık hizmetlerinin en büyük önemi, işveren şirketlerin, 
bünyelerinde tam zamanlı olarak istihdam etmeleri ekonomik 
olmayan üst düzey teknik personelden, proje gereklilikleri çer-
çevesinde geçici hizmet alabilmeleridir. Danışmanlık hizmeti 
süresince, sadece denetleme görevini üzerine alan işveren 
şirketler, proje yönetimi sırasında yerine getirmekle yükümlü 
oldukları diğer gerekli işler için zaman ve enerji tasarrufunda 
bulunacaklardır. Danışmanın yapmakla mükellef olduğu işler 
belli bir bütçe ve zaman sınırında olduğundan, proje yönetim-
lerindeki ekonomik sapmalar ve zaman kayıpları minimum se-
viyelerde yaşanacaktır. 

Bunların dışında, madencilik faaliyetleri öz sermaye ile yapıla-
bilecek sınırları zorlamaktadır. Bu nedenle, proje uygulayıcısı 
maden şirketlerinin çeşitli finans kuruluşlarından destek al-
maları gerekebilmektedir. Bu aşamada finans kuruluşları, bu 
maden firmalarından üçüncü bağımsız kuruluşlara yaptırılmış 
uluslararası standartlarda çeşitli raporlar istemektedir. İşte bu 
evrelerde danışman firmaların kullanılması elzemdir.

Uluslararası mesleki standartların ülkemizdeki uygulamala-
rına ve önemine değinebilir misiniz?

Uluslararası mesleki standartlar, özellikle kısıtlı sermayelerle 
yönetilen işler için çok önemli olmaktan çıkıp, adeta zorun-

luluk haline gelmiştir. Ülkemizde bunun örneklerini yavaş ya-
vaş yeni devlet ihalelerinde dahi görebilmekteyiz. Artık iyice 
küçülen dünyada, her türlü bilginin aynı standart ve kalitede 
oluşturulması, bir teknik dil birliğinin ve düzeyinin sağlanma-
sı gerekmektedir. Bu nedenle yapılan her çalışmanın daha 
en baştan bu standartlara uygun yapılması gerekir ki, daha 
sonraki aşamalarda geriye dönük çok daha fazla maliyetlere 
katlanarak bunların düzeltilmesi yoluna gidilmek zorunda 
kalınmasın. Yapılan yanlışların sonradan düzeltilebilmesi son 
derece pahalıya mal olabilir.

Mesleki standartlarda yapılan işler, ileride ek ekonomik ve 
zaman kayıpları yaşatmadıkları gibi, ihtiyaç duyulan krediler-
de, şirket veya maden sahası satışlarında süreci hızlandırıp, 
ekonomik hale getirirler.

Madencilik sektörümüzü yurt dışı tecrübelerinize dayanarak 
farklı ülkelerle kıyaslayabilir misiniz? Sektörümüzün pozitif 
ve negatif gözüken alanları sizce neler?

Bir kıyaslama yapıldığında her ülkenin olduğu gibi bizim ülke-
mizin de pozitif ve negatif yönlerinden söz edebiliriz. Mesela 
Afrika ile kıyaslarsak, Afrika, yüzyıllardır insanlığa madencilik 
alanında hammadde sunuyor ve anlaşılan o ki daha çok uzun 
yıllar bu böyle devam edecek. Çünkü hala madencilik açısın-
dan keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyeli var. Fakat 
özellikle altyapı, lojistik, yetişmiş eleman ve yatırımın güvenliği 
konusunda bir çok büyük riski de barındırmakta. Aynı kriterler 
Orta Asya ülkeleri içinde geçerli. 

Ülkemizde ise bize özgü dört farklı sıkıntı yaşamaktayız; 
Birincisi, hepimizin bildiği üzere, madencilik izinlerinin alın-
masındaki çeşitli sıkıntı ve yavaşlıklar. İkincisi ve bence en 
önemlisi, ülkemiz insanlarının madencilik ve çevre konula-
rında yeterince aydınlatılamaması ve bunun doğurduğu 
yanlış algılar. Bu nedenle en ufak bir maden projesinden en 
büyüğüne kadar hemen hemen tüm projeler gerek halktan, 
gerekse medyadan haksız tepkiler almakta. Bunun önüne 
geçmek için devlet kurumları ve meslek örgütleri ile koordi-
neli bir şekilde çalışmalar yapılıp aydınlatıcı bir bilgilendirme 
kampanyası yapılması gerekmekte.

Üçüncüsü ise, enerji maliyetlerinin pahalı oluşu nedeniyle sa-
nayi için hammadde üreten bu maden şirketlerinin ürettikleri 
malları yurt dışında ki muadil madenlerden daha pahalıya 
üretiyor olmaları.

Dördüncü ve son olarak da, madencilik alanında yeterli öz serma-
yeye sahip yerli firmaların sayısının azlığını gösterebilirim. Oysa ki 
ülkemiz, madencilik açısından hala büyük potansiyele sahiptir. 

MinenCo ile ilgili diğer detaylar için: www.minenco.com.tr
ipoyraz@minenco.com.tr 
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Türkiye ve Dünyada Altın Üretimi

Makale

Altın, periyodik cetvelde Au 
sembolü ile gösterilen yumu-
şak, parlak sarı renkli bir ele-
menttir. Adını latince Aurum 

(ışıldayan-parlayan) kelimesinden almaktadır. Altının asitlere karşı 
dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlene-
bilmesi gibi özellikleri nedeniyle insanoğlunun ilkçağlardan beri 
ilgisini çekmiş ve en kıymetli metaller arasında yerini almıştır.

Yapılan araştırmalara göre 
altından yapılmış ilk süs eş-
yaları M.Ö. 5000 yıllarında 
Anadolu’da kullanılmaya 
başlanmıştır. Dünyada ilk 
altın para ise M.Ö. 700 yılla-
rında Manisa-Salihli-Sart yö-
resinde hüküm süren Lidya 
Kralı Krezüs (Karun) döne-
minde basılmıştır. Osmanlı 

dönemi boyunca işletilen altın-gümüş madenleri devlet hazi-
nesi için kaynak olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla bir-
likte faaliyeti durdurulan Çanakkale-Kartaldağı-Astyra madeni 
Anadolu’da işletilen, Osmanlı döneminin son altın madenidir. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yer altı kaynakları-
mızın devlet eliyle çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla, 
1933 yılında Ekonomi Bakanlığı’na bağlı “Petrol Arama ve İş-
letme” ile “Altın Arama ve İşletme İdaresi” adıyla iki bağımsız 
kurum kurulmuştur. Daha sonra madenlerimizin gerekli jeoloji 
ve madencilik yöntemleriyle sistemli olarak araştırılması ve iş-
letilmesi amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı yasay-
la Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuştur. 

Maden Kanunu’nda 1985 yılında yabancı sermayeli şirketlerin 
ruhsat almasına olanak tanıyan değişikliğin yapılmasından 

İbrahim Hakan Ünal
Jeoloji Yüksek Mühendisi
ibrahim.unal@mta.gov.tr

sonra 17 yabancı şirket aramalar için Türkiye’ye gelmiştir. Ha-
len ülkemizde birçok yerli ve yabancı maden arama yatırımcısı 
altın üzerine yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet tarihimizin ilk altın 
madeni ise İzmir-Bergama ilçesinde faaliyete geçmiştir. Bu ma-
deni sırasıyla Uşak-Kışladağ, Manisa-Sart, Gümüşhane-Mastra, 
Erzincan-Çöpler, İzmir-Efemçukuru, Eskişehir-Kaymaz, Niğ-
de-Bolkardağ, Kayseri-Himmetdede, Ordu-Altıntepe ve Si-
vas-Bakırtepe madenleri izlemiştir.

Dünyada Altın Madenciliği
Günümüz ticari koşulları göz önüne alındığında altın ma-
denciliği 19. yüzyılın ortasında Kaliforniya’da yaşanan “Altına 
Hücum”, bir su değirmeni işçisinin, dere yatağında tesadüfen 
bulduğu nabit altın parçaları ile başlamıştır. M.Ö. 2500 yılına ait 
yazılı kaynaklarda, Mısırlıların da bu yöntemle altın buldukları 
anlatılmaktadır. Altın arayıcılarının kullandıkları leğene ben-
zeyen bir düzenek (bate), ilk kez Batı Afrika’da, 1471 yılında 
Portekizliler’in istilasından önce kullanılmıştır. Plaser tip yatak-
larda şimdiye kadar bulunmuş en büyük altın parçacığı 72 kg 
ağırlığı ile Avustralya’nın Victoria bölgesinde rastlanan “Wel-
come Stranger”dır.

Kışladağ Altın Madeni (İbrahim Hakan ÜNAL)

68



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2016

Altın madenciliği dünyada 
ağırlıklı olarak Avustralya, Gü-
ney Afrika, Kanada, Rusya, 
ABD, Meksika, Peru ve Çin Halk 
Cumhuriyetinde gerçekleşti-
rilmektedir. Altın üretiminin 
bu ülkelerde yoğunlaşmasını 
temel sebebi bu değerli meta-
lin oluşumu ile ilgili olan temel 
tektonik olaylar ve diğer jeolo-
jik etmenlerin bir araya geldiği 
bölgeler olmasıdır. Dünya ge-
nelinde tarih boyunca çıkarılan 
altının 2015 sonu itibari ile 182.000 ton olduğu tahmin edilmekte-
dir. Bahsedilen miktardaki altının hacmi, kenarları 21,13 m uzunlu-
ğunda olan bir kübe eşittir. Altının ons bazında güncel pazar raka-
mı 1.278 Amerikan dolarından (Mayıs 2016) hesaplanırsa bu küpün 
değeri yaklaşık 7,5 trilyon Amerikan doları olarak hesaplanabilir.

Ülkemizde Altın Üretimi
Ülkemizde cumhuriyet döneminde resmi olarak altın üretimi 2001 
yılında İzmir-Bergama’da Ovacık Altın Madeninde başlamıştır. Ülke 
genelinde üretim başlangıçta 1,4 ton/yıl seviyesindeyken yeni açılan 
altın madenleri ve gerçekleştirilen kapasite artışları ile maksimum 
seviyeye yani 33 tona 2013 yılında ulaşmıştır (Tablo 1). Ülkemizde 
2001-2015 yılları arası toplam altın üretimi 228,8 ton olarak ger-
çekleşmiştir. Bu tarihten sonra dünya genelinde metal fiyatlarında 
meydana gelen düşüşten altın da nasibini almış, buna paralel olarak 
ülkemizdeki altın üreticileri de üretimlerini düşürmüşler ve kapasite 
artış yatırımlarını altın fiyatlarının yükseleceğini öngördükleri dö-
nemlere ertelemişlerdir. Altının pazar fiyatının artmasına müteakip 
üretim potansiyelinin 50 ton/yıl olabileceği öngörülmektedir. 

Günümüzde aktif olarak 9 altın işletmesinde üretim yapılmak-
tadır. Bu işletmelerin 2015 yılı altın üretimi 27,9 ton (869.174 
ons) olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). 

Şekil 1. 2001-2015 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen altın üretimi grafiği

Türkiye Altın Üretimi (ton)

Yıllar Üretim 
(ton) Yıllar Üretim 

(ton) Yıllar Üretim 
(ton)

2001 1,4 2006 8,3 2011 24,9

2002 4,3 2007 10,4 2012 28,8

2003 5,4 2008 11,5 2013 33

2004 5 2009 15 2014 31,1

2005 5 2010 17,1 2015 27,9

Tablo 1. 2001-2015 Yılları Arası Altın Üretimi (ton)

sıra Proje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 kışladağ 70895 135306 190334 237210 274592 284648 289293 306182 311233 281280

2 efemçukuru      484 69899 82786 98829 100482

3 himmetdede, ovacık, kaymaz 187000 187000 167000 228000 256000 304000 338000 350000 316510 266000

4 Çöpler      185418 188756 271063 227927 204665

5 altıntepe          608

6 bolkardağ       10864 16304 13935 15213

7 sart 750 574 490 670 1087 1380 817 1047 1090 926

Toplam (ons) 258645 322880 357824 465880 531679 775930 897629 1027382 969524 869174

Tablo 2. 2006-2015 Yılları Arası Projelere Göre Altın Üretimi (ons) Kaynak: Yatırımcıların yayımlamış olduğu verilerden derlenmiştir.

Türkiye’nin Dünya Altın Üretimindeki Payı (%)

Şekil 2. 2007-2015 yılları arası Türkiye’nin Dünya altın üretimindeki pay grafiği

Ariana Resources, Red Rabbit Projesi

Stratex International, Altntepe Projesi
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Dünya genelinde ons başına altın üretim maliyetleri 400-650 
Amerikan doları bandında olsa da, sürdürülebilir her şey dâhil ma-
liyetler 1.000-1.050 Amerikan doları civarındadır. Pazar fiyatlarının 
bu seviyelere yaklaşmış olması sebebiyle küçük ölçekli birçok ara-
ma şirketi hâlihazırda sürdürdükleri arama projelerini askıya almış 
ve yeni yatırımları ertelemek zorunda kalmışlardır. 2012 yılında 
altın fiyatlarında başlayan sert düşüşün ivmesinin 2015’te biraz da 
olsa toparlanmaya başladığı görülmektedir. Ayrıca, döviz kurları-
nın yükselmesi altın üreticilerine biraz olsun nefes aldırmıştır.

Dünya Altın Üretimi 
Dünya üretimi teknolojik ekipmanlar içerisindeki iletken dev-
relerde kullanılan altına olan ihtiyaç ve takı endüstrisinin her 
geçen gün gelişmesi sebebiyle sürekli artış göstermektedir. 
2007 yılında 2.393 ton olan Dünya altın üretimi 2015 yılına ge-
lindiğinde %30 artış göstererek 3.117 tona ulaşmıştır (Tablo 3). 
Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Avustralya, Rusya, Güney Afrika, 
Kanada ve Peru altın üretiminde söz sahibi ülkeler konumdadır 
(Şekil 5). Altın üretim ve talep arasındaki fark merkez bankaları 
tarafından satılan külçe altın ve hurda altın ticaretinden karşı-
lanmaktadır. Ülkemiz 1,4 ton/yıl ile başladığı altın üretiminde 
2013 yılında 33 ton seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde gerçekle-
şen altın üretiminin Dünya üretimindeki payı yaklaşık olarak %1 
civarındadır (Şekil5).  

Altının Ekonomiye Katkısı
Ülkemizde günümüze kadar gerçekleştirilen altın projelerine 
yerli ve yabancı yatırımcılar yaklaşık 700 milyon Amerikan do-
ları, tesis yatırımlarına ise yaklaşık 1,8 milyar Amerikan doları 
harcamıştır. Bu yatırımlar karşılığında yaklaşık 6.200 kişiye doğ-
rudan istihdam sağlanmıştır. Maden endüstrisinin çarpan etki-
sinin ülkemizde yaklaşık olarak 4 olduğu öngörüsü ile 25.000 
kişiye varan dolaylı bir istihdamdan söz etmek mümkündür. 
Bunların yanı sıra yatırımcıların devlete, kurumlar vergisi, KDV, 
stopaj, SGK katkı payları, devlet hakkı, orman izinleri ve maden 
ruhsat izinleri gibi birçok kalemde gerçekleştirdikleri ödemeler 
ile ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Ülkemiz için altının yeri takı endüstrisi bakımından çok önemlidir. 
Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde altın ithalatımız ortalama 156 ton 
civarında gerçekleşmiştir (AMD). İthalatımız 2013 yılında 302 ton 
seviyesine ulaşmışken, 2015 yılında 48,7 tona gerilemiştir (Şekil 3).

Dünya pazarında altın fiyatları 2000’li yılların başında 270 
Amerikan doları seviyelerinde seyreden ons fiyatı 2011 yılında 
1.895 Amerikan dolarına ulaşıp günümüzde 1.240 Amerikan 
doları seviyelerine gerilemiştir. Bunda en büyük etken dünya 
genelinde metal fiyatlarındaki düşüş ve Çin Halk Cumhuriye-
tini büyüme rakamlarının geçmiş tarihlerdeki kadar yüksek 
olmaması olarak yorumlanmaktadır (Şekil 4). 

Altının Ons Bazında
Yıllık Ortalama Fiyat Grafiği (US$/ons)

Şekil 4. 2000-2015 yılları arası altının ons fiyatının ortalaması grafiği 

Türkiye Altın İthalatı (ton)

Şekil 3. 2000-2015 yılları arası ülkemizin gerçekleştirdiği altın ithalatı grafiği

Alacer Gold, İliç Altın Madeni
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Sonuçlar ve Öneriler
Üç ana tektonik kuşağın (Pontid, Anatolid, Torit) etkisinde 
olan ülkemiz porfiri, epitermal ve plaser tipte altın yatakları 
için önemli bir potansiyele sahiptir. Cumhuriyetimizin ku-
ruluşundan bugüne kadar devam eden kamu ve özel sek-
tör aramacılığı altın fiyatlarının düşüş göstermesi sebebiyle 
azalmıştır. Buna rağmen altına olan ihtiyaç hiçbir zaman düş-
meyeceği ve yerine alternatif olarak kullanılabilecek mater-
yallerin olmaması da dünya piyasalarında altının yerinin her 
zaman olacağını göstermektedir. Arama çalışmaları ağırlıklı 
olarak Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerimizde gerçek-
leştirilmiştir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde aramalar 
nispeten daha azdır. Bu bölgelerde tektonik olarak geçmiş 
jeolojik zamanda oldukça aktif olan ve hala hareketini sürdü-
ren bir konumdadır. Buralarda gerçekleştirilecek aramalar ile 
ekonomik olarak işletilebilecek altın yataklarının potansiyeli 
oldukça yüksektir. Aramalar tamamlandığında ülkemiz altın 
rezervinin artacağı öngörülmektedir. 

Referanslar

• www.altinmadencileri.org.tr

• www.gumustasmaden.com.tr

• www.stratexinternational.com

• www.eldoradogold.com

• www.alacergold.com

• www.kozaaltin.com.tr

• www.pomzaexport.com

Dünya altın üretiminin büyük bir kısmı ABD, Kanada, Avust-
ralya ve Güney Afrika kökenli şirketler tarafından gerçekleş-
tirilmektedir. Dünyanın en büyük 10 altın üreticisinin yıllık 
toplam üretimleri yaklaşık 1.000 ton olup bu üretim dünya 
genelinin neredeyse 3’te 1’ine denk gelmektedir (Tablo 4).

Sıra Şirket
Üretim (ton)

2013 2014 2015

1 barrick Gold 222,9 194,4 190,3

2 newmont Mining 157,5 150,7 155,5

3 angloGold ashanti 127,7 138 122,8

4 Goldcorp 82,9 89,3 107,6

5 kinross Gold 77,7 82,2 80,7

6 newcrest Mining 73,5 72,4 74,6

7 navoi Mining and Metallurgical Combinat 70,5 73 74

8 Gold Fields 58,1 63,6 67,15

9 Polyus Gold ınternational 51,3 52,8 54,8

10 sibanye Gold 44,5 49,4 47,77

Toplam 966,6 965,8 975,22

Tablo 4. Dünyanın en büyük 10 altın üreticisi 2013-2015 yılları üretim rakamları

 

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

abd 238 233 223 231 234 235 230 210 200

avustralya 246 215 222 261 258 250 265 274 300

brezilya 40 50 60 58 62 65 71 80 80

Çin 275 285 320 345 362 403 430 450 490

endonezya 118 60 130 120 96 59 61 69 75

Gana 84 75 86 82 80 87 90 91 85

Güney 
afrika 252 213 198 189 181 160 160 152 140

kanada 101 95 97 91 97 104 124 152 150

Meksika 39 50 51 73 84 97 98 118 120

özbekistan 85 85 90 90 91 93 98 100 103

Papua yeni 
Gine 65 62 66 68 66 53 57 53 50

Peru 170 180 182 164 164 161 151 140 150

rusya 157 176 191 192 200 218 230 247 242

şili 42 39 41 38 45 50 51 50 50

Türkiye 10,4 11,5 15 17,1 24,9 28,8 33 31,1 27,9

diğer 471 446 490 559 640 655 684 858 855

dünya 
Toplamı 2393,4 2275,5 2462 2578,1 2684,9 2718,8 2833 3075,1 3117,9

Türkiye’nin 
Payı % 0,43 0,51 0,61 0,66 0,93 1,06 1,16 1,01 1,00

Tablo 3. Dünya Altın Üretimi (2007-2015 yılları arası, ton)

Dünya Altın Üretimi (ton)

Şekil 6. 2007-2015 yılları arası Dünya altın üretim grafiği

Şekil 7. 2015 yılı ülkelere göre altın üretimi

Altının Üretiminin
Ülkelere Göre Dağılımı

Şekil 5. Altın Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı

Fatih Mahallesi Ýsmail Eraslan Sok.
No:38/2 Ýliç, Erzincan - Türkiye
T - +90 (446) 711 3152
F - +90 (446) 711 3152
cukurdere@cukurderesondaj.com72
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Porfiri Tip Bakır-Altın 
Yataklarında Jeoloji-Öğütülebilirlik 
İlişkisine Yeni Yaklaşım

Makale

Cevher hazırlamada; öğütme 
aşamasının amacı, cevherin 
tane boyutunun küçültülme-
si, böylelikle kıymetli mine-

rallerin, gang mineralden serbestleşerek, cevheri bir sonraki 
aşama olan zenginleştirme sürecine hazır hale getirmektir.  
Öğütme aşamasının verimi kaya dayanımıyla ilişkilidir. 

Kaya dayanımı ise kayacı oluşturan mineraller, bu minerallerin 
göreceli içerik oranları, kayacın dokusu, var olan çatlak ve kırık-
lar, bunların şıkları ve birbirleri arasındaki ilişkilere bağlıdır. Por-
firi bakır yatakları dünyadaki bakır ihtiyacının üçte ikisini karşılar. 
Bu anlamda porfiri tip cevherleşmede, cevher yapısının öğütme 
aşaması üzerindeki etkisinin araştırılması oldukça önemlidir. 

Son zamanlarda disiplinlerarası çalışmalarda gerçekleşen ge-
lişmeler, cevher zenginleştirmede maksimum verimliliğin alı-
nabilmesi için cevherdeki değişimlerin en iyi şekilde incelen-
mesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışmaların sonucu olarak çeşitli metodolojiler oluşturulmuş 
ve bunlar uygulanarak geniş jeoloji ve metalürji veri tabanlarıyla 
disiplinler arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, 
öğütme ve zenginleştirme performansını cevher mineralojisiy-
le ilişkilendiren çalışmalar yapılmıştır. Bundan önceki çalışmalar 

Bu makale, Dr. Barış G. Yıldırım’ın Queensland Üniversitesi’nde yapmış olduğu 
doktora çalışmasından hazırlanmıştır. Doktora çalışması kapsamında, Kanada’da 

bulunan Highland Valley Bakır Madeni ve Güney Amerika’da bulunan Los Bronces
Bakır Madeni’nde saha çalışmaları yapılmış olup, deneysel çalışmalar

Rio de Janerio Üniversitesi (Brezilya), MTA (Türkiye) ve
Queensland Üniversitesi (Avusturalya)’da tamamlanmıştır. 

veri tabanlarının istatistiki olarak ilişkilendirilmesiyle yapılmış 
ve ana cevher özellikleri (alterasyon, litoloji, mineraloji, safsızlık, 
cevher mineraleri ve birliktelikleri) göz ardı edilmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmada mineraloji, alterasyon, litoloji gibi cev-
herin temel özellikleri kullanılarak, sertlik, cevherin kırılma ve 
öğütülme karakteristikleri arasında ilişki kurulması hedeflen-
miştir. Bu anlamda porfiri bakır yataklarında cevher oluşumu 
sırasında meydana gelen mineral ve doku değişimlerine odak-
lanılmıştır. Highland Valley bakır ve Los Bronces bakır maden 
işletmelerinde tamamlanan çalışmalarda ortaya konulan yeni 
metodolojiyle öğütme modelleri daha verimli hale getirilmiştir. 

Bu çalışma porfiri tip bakır cevherleşmesinde meydana gelen 
değişimlerle cevher hazırlama ve zenginleştirme arasında bir 
ilişki kurmuştur. Cevher tipi olarak da fillik alterasyonun öğüt-
me performansı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Özetle; 
cevherin jenetik yapısıyla, kaya dayanımı ve öğütme karakte-
ristikleri arasında ilişki ortaya konulmuştur. Bu mekanistik me-
tod öğütme karakteristikleri için SILC testi, cevherin karakteri-
zasyonu için ise QXRD, 3 boyutlu mineraloji (Xray- tomografi) 
ve otomatik loglama cihazı kullanılmıştır.  

Yapılan çalışmalar sonucunda porfiri bakır cevherleşmesi için 
proses alterasyon indeksi (PAI) geliştirilmiş ve bu indeksle öğüt-
me karakteristikleri arasında ilişki mekanistik olarak ortaya ko-
nulmuştur. Bu metot, cevherdeki jeolojik/mineralojik değişimle-
rin öğütme verimliliği açısından modellenmesi veya bu ilişkinin 
jeolojik modele entegre etmek suretiyle, fizibilite, maden plan-
lama ve üretim sırasında verimliliği artırmak için kullanılmalıdır.

Cevher Karakterini ve Mineralojik Özelliklerini 
Ölçmek İçin Otomatik Loglama Uygulaması
Bir cevher yatağının mineral içeriğinin anlaşılması jeolojik, jeo-
metalurjik modelleme, maden planlama, patlatma, cevher hazır-
lama ve zenginleştirme aşamaları için ciddi bir önem arz eder. Bu 
çalışma, Şili’de bulunan Los Bronces Bakır Madeni’nden alınan 33 

Dr. Baris G. Yildirim
University of Queensland 

b.yildirim@uq.edu.au

3 boyutlu minerolojik analiz-Dr. Barış Yıldırım, Prof. Dr. Malcolm Powell, Dr. Deming Wang
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duymayan, objektif, karot ve çip numunelerini orijinal kapla-
rından çıkarmadan ölçüm yapma kabiliyetine sahip, yardımcı 
bir enstrümandır. Örnek hazırlama süreci minimaldir. Karotlar 
temiz ve kuru olmalıdır. Otomatik loglama objektif, tutarlı ve bir 
sondaja ait karot kutularını sürekli ve sırasıyla ölçebilir. 

Otomatik loglama cihazı, kızıl ötesi mineral spektroskopi 
tekniğiyle çalışmaktadır. Karot numunelerine gönderilen kı-
zıl ötesi ışınların minerallerin farklı yansıma, emilme ve/veya 
kırılma özelliklerini kullanarak mineral tayini yapmaktadır. 
Sistemin çalıştığı dalga boyları görünür yakın kızıl ötesi (vi-
sible-near infrared) VNIR: 350-1100 nm, kısa dalga kızıl ötesi 
(shortwave infrared) SWIR; 1100-2500 nm, termal kızılötesi 
(thermal infrared) TIR; 6000-14,000 nm kapsar. Mineral ta-
yini, kristal sistemi, içerik değişimi, mineral yaygınlığı dalga 
boylarında değişimler üzerinden ölçülür. Bu süreç elektro-
nik olarak yürütülür. Bazı mineraller birçok jeolojik birimde 
ve hidrotermal alterasyon içerisinde yaygın olarak görülür. 
Bu mineralleri farklı spektrometre aralıklarında tayin etmek 
mümkündür. Örneğin; VNIR demir oksit ve hidroksit mineral-
lerin ölçülmesinde; SWIR filosilikatlar, amfibolitler, karbonat-
lar ve sülfatlar; TIR ise kuvars, feldspat, piroksen, garnet ve 
olivin gibi anhidrit silikatlar ölçülmesinde kullanılır. 

Los Bronces Bakır Madeni’nde yapılan ölçümün sonuçları aşa-
ğıdaki şekillerde verilmiştir.  

metre sondaj karotu üzerinde yapılmıştır. Seçilen karot numune-
leri özenle, geniş bir veri tabanından seçilmiş olup, bir litolojinin 
en düşük alterasyon seviyesinden en yoğun alterasyon derecesi-
ne kadar olan bütün değişkenliklerini içermektedir. 

Alınan karot numuneleri ana kaya-hidrotermal alterasyonu 
temsil edecek şekilde yeniden sıralanmıştır. Bu sıralama; düşük 
dereceli alterasyondan, yoğun fillik alterasyon ve daha sonra 
kuvars damarı, turmalin breş olarak yapılmıştır. Düşük derece-
li alterasyon oluşturulan sanal kompozit kuyunun en sonuna 
yeniden eklenerek, ölçümlerdeki hassasiyet denetlenmiştir 
(QA/QC). Hazırlanan sanal kompozit sondaj kuyusu iki ayrı oto-
matik loglama cihazıyla ölçülmüştür. Bu cihazlardan bir tanesi 
CSIRO tarafından geliştirilen Hylogger3’tür.  Bu cihazla gerçek-
leştirilen testler Sydney’de bulunan CSIRO laboratuvarlarında 
yapılmıştır. Diğer test ise Avustralyalı özel bir şirket olan Co-
reScan tarafından geliştirilen cihaz ile Brisbane, Avusturalya’da 
tamamlanmıştır. Her iki sistemde ölçülen mineraller: Serizit, 
turmalin, jips, klorit, flogobit, kaolin ve montmorillonittir. Hy-
logger3’ün diğer cihaza göre avantajı feldspat, kuvars gibi hid-
roksil olmayan (anhydrous) mineralleri de ölçebilmesidir. 

Sondaj karotunun mineral karakterizasyonu ve bu mineralle-
rin cevher yatağındaki dağılımı jeologlar ve jeometalurjistler 
için en önemli parametredir. Bu mineral çeşitliliği, benzer mi-
neralleri içeren bölgeleri “domain” olarak gruplandırarak, tesis 
zenginleştirme verimliliğinin karakterizasyonuyla ilişkilendi-
rilebilir. Mineral domainlerinin jeometalurji modellerle tesis 
zenginleştirme verimliliğiyle ilişkilendirilmesi; tesis ve üretim 
aşamasında riskin ve şüphenin azaltılması anlamına gelir. 

Konvansiyonel karot ve çip (chip) loglaması, lup ile jeolog tarafın-
dan yapılan mineral gözlemi ve sertlik ölçümü neticesinde mine-
ral tanımlamasını kapsar. Bu kişiden kişiye değişkenlik gösteren 
yöntem subjektif olmakla beraber jeolojik modellemelerde de 
ciddi yanılsamalara yol açmaktadır. Gözleme dayalı loglama işle-
mi her zaman için sorun teşkil edebilir. Örneğin çok yoğun alteras-
yon geçirmiş olan zonlarda orijinal doku değişmiş, tane boyutu 
oldukça küçük (bir kaç mm) ve renkler birbirine karışmış olabilir. 

Hali hazırda kullanılan (petrografi, XRD) sistemler gibi ya da 
yeni modern sistemler (MLA, QEMSCAN) cevherin mineralojik 
içeriği hakkında detaylı bilgi vermekte fakat bu sistemler pa-
halı, örnek hazırlama gereksinimi duyan, sonuç olarak uzun 
sürede hazırlanan sistemlerdir. Halihazır sistemlerle tesisteki 
problemi çözmek amacıyla yapılan çalışmalar sonuçlandırıla-
na kadar tesis verimliliğinde ciddi kayıplar verilebilir. Dolayı-
sıyla subjektifliği ortadan kaldıran, objektif, sisteme ve ölçüme 
dayalı bir alternatif ihtiyacı aşikârdır. Bu anlamda geliştirilen 
Hylogger3 (FLSmidth, 2014) ve CoreScan (2014) ile bu ihtiya-
ca cevap vermek, üretim aşamasında mineralojik problemlere 
dayalı üretim riski minimize etmek hedeflenmiştir. 

Otomatik hyperspectral karot loglama cihazı, jeologlara asistan 
niteliğinde, hızlı, laboratuvarda örnek hazırlamaya gereksinim  Şekil 1: Hylogger 3 – Mineralojik sonuçlar. 

75



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2016

Şekil 2: Otomatik loglama ile birlikte elde edilen karot resimlerinden örnekler.  

Şekil 3: Mini karot örnekleri

3D - Mineraloji (X Ray Tomografi)
Mini karot örnekleri çeneli kırıcıda kırılan cevher numunesin-
den hazırlanmıştır. Bu numune içerisinde kaba eleme son-
rası kalan “survivor-sağlam” parçalar el karotuyla delinerek 
mini karot örnekleri hazırlanmıştır. Diğer bir ifadeyle; kırma 
sonrasında +19 mm’den büyük parçalar toplanarak resim-
de görülen mini karot örnekleri el sondajı vasıtasıyla hazır-
lanmıştır. Burada +19 mm üzerinde kalan parçalar, görece-
li olarak numune alınan cevher tipindeki kaya dayanımı     
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Bu çalışma kapsamında, elde edilen mini karot numune-
leri (Beucher & Meyer, 1990) algoritmasına göre analizi 
yapılmış ve ana olarak cevher numuneleri 6 gruba ayrıl-
mıştır. Bu gruplar; hava (≤4250), dört gang fazı (gan faz #1 
(4250<G1≤4900), gang faz #2 (4900<G1≤5600), gang faz 
#3 (5600<G1≤6800) ve gang faz #4 (6800<G1≤11000)) ve 
sülfat fazı (S>11000). Sayısal veri içeren aşağıda orijinal hali 
verilmiş olan bu görüntüler, belirlenen mineral gruplarına 
ayrılmak suretiyle yine aşağıdaki renkli görüntüde verildiği 
gibi mineralojik bilgiyle yeniden oluşturulmuştur. Dolayı-
sıyla mini karot numunesinde kesiksiz olarak numunenin 
başından-sonuna kadar mineralojik değişimin görüntülen-
mesi imkânı tanınmıştır. Bunun bir beyin tomografisi örne-
ğinden farkı yoktur.

Mineralojik analizi tomografi cihazı ile yapılan numunedeki 
aynı kesit MLA ölçümü için hazırlanmış ve detay mineralo-
jik analizi de şekilde verildiği gibi karşılaştırmalı olarak ya-
pılmıştır. Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, birçok 
uğraş ile hazırlanan MLA kesiti ile tomografi ile ölçülen nu-
mune arasında detay farkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle 
ana mineralojik dağılım tomografi ile sağlanmış olup, bazı 
minerallerinin detayları halihazırdaki teknolojiyle görüntüle-
nememektedir. Fakat bu teknolojinin en büyük avantajı 3D 
boyutlu olarak mineralojik analiz yapma imkânını tanıması-

dır. Aynı şekilde analizin MLA ile yapılması 
için binlerce kesit hazırlanması ve her bir 
kesitin tek tek ölçülmesi gerekirken, to-
mografi ile numune hazırlamadan kayacın 
kendisi 3D olarak ölçülebilir. XCT görüntü-
sündeki renk kodlaması G1 (yeşil)  kuvars 
mineralini temsil eder, G2 (sarı) plajioklas 
mineralini temsil eder, G3 (kırmızı) mus-
kovit mineralini, G4 (mavi) ise diğer gang 
minerallerini ve sülfit mineralleri ise parlak 
renk ile gösterilmiştir. 

en yüksek parçalardır. Dolayısıyla öğütülebilirlik açısından 
kaya dayanımı en yüksek olan parçalara optimum enerji 
tatbik edildiğinde cevher grubu içerisindeki diğer parçalar 
da öğütülecektir. Bu metot, her bir cevher tipi için optimum 
enerji tatbik edilme esasına dayanır. Numuneler 6 mm ça-
pında 10 mm uzunluğunda, silindir şeklindedirler. Mini 
karotların hazırlanması öğütme testlerinin ve üç boyutlu 
mineralojik analizlerin aynı numune üzerinde yapılmasına 
imkân tanımaktadır.

Avusturyalı matematikçi Radon tarafından 1917’de temel-
leri atılan X ray tomografi cihazı o dönemde karşılık bul-
mamıştır. Daha sonra bu fikir bazı bilim adamları (Lorentz, 
Allen vs) tarafından detaylı olarak araştırılmış fakat ticari bir 
cihazın yapılması 1972 yılında Godfrey Hounsfield tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Tıp alanında çığır açan bu cihaz sa-
yesinde pek çok hasta tedavi edilmektedir. 

Aynı teknoloji son yıllarda madencilik alanında üç boyutlu 
mineralojik analiz yapmak amacıyla saygın üniversite ve ma-
dencilik şirketleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
teknoloji sayesinde cevher numunesinin mineralojik dağılımı-
nın üç boyutlu şekilde yapılması imkânı tanınmıştır. Mineral 
tanımlama ve madenlerin zenginleştirilmesi konusunda çığır 
açacak bu teknolojinin tatbiki ve kullanılması ülkemiz açısın-
dan da oldukça önem arz etmektedir. 

Allen tarafından geliştirilen tomografi prototip, 1960

Modern tomografi Toshiba, 2012

3D mineraloji X ray tomografi

MLA Lejantı

 MLA kesiti ile tomografi ile ölçülen numune arasındaki fark
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Değeri Yükselen Bir Maden: Bazalt

Makale

Bazalt, yeryüzünde en çok 
rastlanan volkanik kayaç-
lardan birisidir. Kimyasal ve 
mineralojik bileşimleri ba-
kımından gabro kayacının 
volkanik (yüzey) karşılığı-
dır. Masif, sütunsal, afanitik 

olarak izlenebilmektedir. Andezitten, renk indisi ile ayrılır. 
Bazalt, gri, koyu gri-siyah arasında değişen renklere sahip-
tir. Volkancamı içeriği daha fazla olan bazalt, kristal dokulu 
bazaltlara oranla daha siyah veya koyu kahverengi bir renge 
ve kırılmış yüzeylerinde mat bir görünüme sahiptir. Diğer 
türleri ise açık renkler olabilmekte, bazen kloritleşmeye ve 
epidotlaşmaya bağlı olarak yeşilimsi renklerde sunabilmek-
tedir. Bazalt genelde dokusal olarak porfirik dokuya sahip-
tir (Şekil 1). Daha az oranda mikroloitik, intersartal, camsal, 
vasiküler ve hiyolopilitik dokulu olarak gözlenebilmektedir.

Bazaltın ana bileşenini labrador bileşimindeki plajiyoklazlar 
oluşturmaktadır. Ancak bazı bazalt türlerinde bu mineralle-
rin daha bazik bir karaktere sahip olduğu, bitovnit ve ender 
olarak anortit bileşiminde bulunduğu da gözlenebilir. Bu fe-
nokristaller çoğunlukta basit periklin-karlsbad ikizleri, bazen 
albit kanununa göre polisentetik ikizler gösterirler. Zonlu 
doku da olağandır. Hamurdaki plajiyoklaz mikrolitlerin anor-
tit içeriği fenokristallere kıyasla daha azdır. Ortoklaza ender 
olarak ve ancak bazı geçiş tiplerinde rastlanabilir. Koyu renkli 
minerallerden ana bileşen olarak piroksen mineralleri içerir1.

Bazaltın Doğada Bulunuşu
Bazalt oluşumları, doğada en yaygın olarak bulunan volkanik 
kayaç gruplarından birisini teşkil etmektedir. Kilometrelerce ka-
relik alanlarda lav akıntıları yayılımı şeklinde, bazen de daha fazla 
alanları kapsayacak şekilde örtü lavları, plato bazaltları şeklinde 
bulunabilmektedir. (Şekil 2). Bu tür lav akıntılarının kalınlığı ve ya-
yılımı, üzerinde aktıkları topografyaya, üst üste gelen akıntıların 
sayısına bağlı olarak metre veya kilometre mertebesinde de ola-
bilmektedir. Bazalt, ayrıca subvolkanik koşullar altında gelişmiş 
dayk, silk veya baca dolguları şeklinde de bulunabilmektedir1. 

Bazaltın doğal güzellik açısından en önemli oluşum şekli sütun 
bazalttır. Bu bazalt yapıları, birçok insanın ilgisini çekmektedir. 
Bu yapılar, ülkemizde birkaç bölgede ve lokasyonda gözlen-
mektedir. Örnek olarak, 2011 yılında tabiat anıtları listesine alı-
nan Sinop Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı gösterilebilir (Şekil 3). 

Akın Akbulut
Maden Yüksek Mühendisi
akbulutakin@gmail.com
Behzat Gökçen Demir 
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Nusret Güngör
Jeoloji Yüksek Mühendisi

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

Şekil 1: Bir bazalt örneği

Şekil 2: Lav akıntılarından bir görünüm
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Bazalt Madenciliği
Madencilik açısından bazaltın değerlendirme alanlarından 
biri, doğal taş amaçlı olarak; Maden Kanununun 2. madde-
sinde yer alan maden gruplarından II (b) grubudur. Bazalttan 
üretilen yapıtaşları açık işletme teknikleriyle ana kayaç küt-
lesinden parçaların sökülmesiyle üretilmektedir (Şekil 4). Ba-
zalt genellikle madencilik dilinde “patates” diye tabir edilen 
kütlesel (yumru) bir yapı verdiğinden bunlar basit tekniklerle 

topografyadan ayrılarak alınabilmektedir. Bu bazalt blokları 
çoğunlukla bir ekskavatör yardımıyla sökülebilmektedir. Sö-
külen irili ufaklı bazalt blokları, ya saha içerisinde ya da bazalt 
işleme alanında balyoz ve manivela yardımıyla, insan gücüne 
dayalı olarak kademe adı verilen şekle indirgenmektedir. Ka-
demeden gelen bazaltlardan 2, 4 veya 6 parça zar taşı (parke 
taşı) üretilebilmektedir (Şekil 5). Son işlem de kademeden ge-
len bazaltlar ucunda elmas bulunan küçük çekiçler ile son bo-
yutları verilmektedir. Kademeden zar taşına geçerken, çalışan 
işçiler hangi boyutu uygun görürse, taşı o boyuta indirmek-
tedir. Bazalttan parke taşı yapımında ocak çalışması dışında 
fazla bir mekanize üretim sistemi bulunmamaktadır. Bir işçi 
ortalama olarak bir günde 250-300 adet zar taşı üretebilmek-
tedir. Üretilen zar taşları stok sahasında biriktirilmektedir. Ay-
rıca doğal olarak ocaklardan çıkan düzgün ve uygun şekilli 
bazalt bloklar parçalanmamakta ve sütun olarak doğal taş 
amaçlı piyasaya sunulmaktadır. 

Bazalt, ayrıca Maden Kanunu’nun 2. Maddesindeki maden 
gruplarından II (a) grubunda da değerlendirilebilmektedir. 
Buradaki üretim yöntemi ise, mevcut bazalt oluşumunun 
patlatma yapılarak ayrılması ya da patlatma yapılmaya ge-
rek duyulmadan doğrudan mekanik yolla üretilen irili ufaklı 
bazalt bloklarının ocak alanından kamyonlarla kırıcılara nak-
ledilerek, kırıcılarda işlemden geçirilmesi ile agrega/mıcır 
üretilmesidir3.  

Şekil 3: Sinop ilinde koruma altına alınan “Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtında” 

yer alan sütun bazaltlardan görünüm (Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
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Bazaltın Kullanım Alanları
Bazalt; sağlam, estetik, alternatiflerde üstün özellikleri gereği ilk 
tercih edilen kayaçlardan biri olmasını sağlamıştır.
Sert, dayanıklı, bünyesinde serbest silis içermemesi ve kir gö-
türen özelliklerine dayalı olarak doğal taş amaçlı, II (b) grubu 
kapsamında hakiki mermer ile diğer doğal taşların kullanıldığı 
alanlarda değerlendirilebilmektedir. II (b) grubu kapsamında 
doğal taş olarak, binaların iç ve dış mekanlarında, meydan, yol 
ve patika döşemelerinde kullanılabilmektedir. Bazaltın doğal 
taş olarak kullanılabilmesinde en önemli şartı, akma yapısına 
dayalı olarak blok verebilmesidir. Bu şartın dışında II (b) gru-
bu kapsamında değerlendirilmesinde öne çıkan bazı özellikler 
şöyle özetlenebilir: 
•	Köşe-kenar durumu/verimi yüksektir.
•	 İnce ve eş taneli olan bazaltın cila alma kabiliyeti yüksektir.
•	Su emme ve porozite değerleri çok düşük olan kayaçlardandır. 
•	Aşınmaya karşı direnci yüksektir.
•	Ağırlıklı olarak renk-desen homojenliği sunmaktadır. 
•	Dokanaklarda ocak açılmaması durumunda genel olarak di-
ğer homojenlikleri de sunmaktadır. 
Doğal taş olarak değerlendirilemeyecek bazaltın çoğu da II (a) 
grubu ruhsat alınarak değerlendirilmektedir. Bazalt son yıllarda 
II (a) grubunda belli ebatta kırılarak hammadde, ara ürün ve uç 
ürün üretilerek yaşamın her alanında kullanılmaya başlamıştır. 
Çok kırıklı, fay zonlarında bulunan bazalt daha çok agrega/mı-
cır için uygundur. SiO2 oranı ve yapılan test ile analizlerde özel 
özellikler sunan bazaltlar taş yünü (taş elyaf) ve ameliyat ipliği 
eldesinde kullanılmaktadır. Spilit bazalt diye adlandırılan daha 

az orandaki bazaltta, yol göv-
de dolgusu ve stabilize yol 
yapımı gibi alanlarda değer-
lendirilebilmektedir. Bu alan-
ların dışında asfalt uygulama-
ları, bazalt beton mıcırları gibi 
alanlarda ve özellikle de son 
yıllarda yapımı devam eden 
hızlı tren projelerinde balast 
olarak kullanılmaktadır. 

Bazaltın II (a) ve II (b) grubundaki üretim miktarları dikkate alın-
dığında, özellikle son yıllarda üretiminin arttığı görülmektedir 
(Tablo 1, Grafik 1-2) 
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Şekil 4: Bir bazalt ocağından görünüm

Şekil 5: Zar taşı (küp taş) olarak üretilmiş bazalt örnekleri

YIL 2010 2011 2012 2013 2014

Bazalt (doğal taş) 
(ton) 1.837.450 1.830.672 3.196.140 3.328.929 3.739.116

Bazalt (mıcır) 
(ton) 19.141.898 17.478.386 15.242.065 19.661.753 20.261.692

Tablo 1: Türkiye 2010-2014 yılları bazalt üretim miktarları4

Grafik 1: Türkiye 2010-2014 yılları bazalt (doğal taş) üretim miktarları4
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Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu’da 
İşletilen Maden Yatakları

Makale

Özet
Dünya üzerinde ilk metal ese-
rin kullanıldığı Anadolu, bu 
ilk olma özelliğini erken dö-
nemlerden itibaren burada 

yerleşik hayata geçen insanlara ve bu toprakların maden yata-
ğı bakımından zengin olmasına borçludur. Yapılan araştırmalar 
Anadolu’da erken dönemlerde işletilmiş olabilecek binlerce ma-
den yatağının olduğunu göstermektedir. Ancak bu konudaki en 
önemli sorun, bunların ne kadarının Anadolu’da yazının kullanıl-
maya başladığı MÖ 2. binyıl öncesindeki tarih öncesi dönemlere 
ait olduğudur. Bu çalışmada Anadolu’da tarih öncesi dönemler-
de kullanılmış olabilecek maden yatakları bakır, kalay, arsenik, 
altın, gümüş ve kurşun başlıkları altında sıralanmaktadır.

Giriş
Anadolu’da henüz daha insanların mağaralarda yaşayıp, sa-
dece mevsimin elverdiği dönemlerde geçici kamp yerleşim-
leri kurduğu Epi-Paleolitik Dönem’de (MÖ 12000-9500) Antal-
ya’daki Beldibi ve Belbaşı mağaralarında bulunan demir oksit 
parçaları, metalik madenlerin daha o dönemlerden bilindiği-
ni kanıtlamaktadır4. Anadolu dışında MÖ 11. binyılda Kuzey 
Irak’taki Shanidar mağarasındaki bir bakır minareli olan mala-
hit buluntusu ile Kuzey Mezopotamya’da Tell Magzhaliyeh’de-
ki MÖ 8. Binyıl’a tarihlenen bakır bız, Yakındoğu’nun en eski 
tekil metal buluntuları olarak görülebilir38,40. Ayrıca Tell Halula, 
Ramad, Tell Satto ve Yarım Tepe’de MÖ 7. binyıl başlarına ta-
rihlenen birkaç bakır eserin bulunduğu da bilinmektedir27,41,35. 

Ancak gerçek anlamda madenciliğin başlaması ve üretimin yo-
ğunlaşması MÖ 9500 ile 5500 yıllarını kapsayan insanoğlunun 
yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ilk kez 
yaptığı Neolitik Dönem’de Anadolu’da gerçekleşmiştir. MÖ 
7. binyılda Neolitik Dönem’in PPNB olarak adlandırılan safha-
sında Çayönü, Hallan Çemi ve Aşıklı Höyük gibi merkezlerde 
bakırdan boncuk, bız, iğne, olta, kanca ve çeşitli levha parçala-
rından oluşan çok sayıda eser bulunmuştur. Bu durum dünya 
üzerinde gerçek anlamda ilk metal eser üretiminin Anadolu’da 
yapıldığını göstermektedir44. Anadolu’da yoğun madencilik 
faaliyetlerinin bu kadar erken başlaması, Anadolu’nun yüzeye 
yakın maden yatakları bakımından zengin olmasından kaynak-
lanmaktadır. Sadece bakırın kullanıldığı Neolitik dönemden 
sonra ise kullanılan hammadde çeşidinde artış olmuş; bu ilk 
denemelerden, sonra yedi çeşit maden kullanılmıştır21. Sözü 
edilen madenler, bakır, kurşun, gümüş, altın, demir, çinko ve 
kalaydır. Bunlar içinde çinko ve demirin gerçek anlamda kulla-
nımı MÖ 1. binyıl ve sonrasında gerçekleşmeye başladığı için 
bu makalede araştırma dışında tutulmuştur. Bununla birlikte 
geriye kalan beş maden cinsi haricinde tek başına bulunan bir 
element olmayan ancak çeşitli madenlerle birlikte bulunabilen 
ya da söz konusu bu madenlere daha sonra karıştırılabilen ar-
senik ise araştırma kapsamına dahil edilmiştir.

Jeolojik zamanlar boyunca hareketsiz kalan Arap Plakası içindeki 
Mezopotamya’da maden yatakları bulunmazken, hareket halin-
de bulunan Anadolu Plakası, maden kaynakları bakımından ol-
dukça zengindir40. Çok çeşitli maden yatağına sahip olan Kuzey 

Yrd. Doç. Dr. Erkan Fidan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü
erkanfidan@gmail.com
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Anadolu dağları ve Toroslar çevresi dışında Anadolu’nun diğer 
bir çok yöresinde de karst boşlukları ve oksidasyon alanlarında 
önemli maden yatakları bulunabilmektedir3. Tüm Anadolu’daki 
söz konusu bu maden yatakları MTA tarafından araştırılmış ve bir 
envanter halinde yayınlanmıştır5. Tarih öncesi dönemlere ait ma-
den yatakları ise konu ile ilgilenen jeolog ve arkeologların yaptığı 
yüzey araştırmalarından bilinmektedir. Söz konusu araştırma-
lara göre, sadece Kuzey Anadolu’da eski dönemlere ait olabile-
cek 1000’den fazla yer altı maden ocağı vardır21. Tüm Anadolu 
düşünüldüğünde bu sayının daha fazla olacağı kesindir. Ancak 
bunlardan sadece Derekutuğun, Murgul, Bakırçay, Gümüşhacı-
köy, Küre, Gümüşköy Aktepe, Hisarcık ve Kestel gibi birkaç tanesi 
kesin olarak tarih öncesi dönemlere tarihlendirilebilmiştir. 

Yapılan araştırmaları göz önünde bulundurarak bakır, kalay, arse-
nik, altın, gümüş ve kurşun başlıkları altında Roma, Bizans ve Os-
manlı Dönemlerinde kullanıldıkları kesin olarak belirlenmiş olan 
ancak tarih öncesi dönemlerde işletilme olasılığı da bulunan en 
önemli maden yataklarından söz edilecektir. Ancak unutulma-
malıdır ki tarih öncesi dönemler sonrasında kullanılmaya devam 
eden işletmelerdeki çalışmalar erken dönemlere ait delilleri orta-
dan kaldırmış ve bunların bulunmasını zorlaştırmış, hatta imkan-
sız kılmıştır. Ancak buralardaki çeşitli izler, konu üzerinde çalışma 
yapan araştırmacıların, bu işletmelerin daha erken dönemlerde 
de işletilmiş olabileceği izlenimi edinmelerine yol açmıştır.

Tarih Öncesi Dönemlerde Kullanılan Madenler 
ve Maden Yatakları
Bakır
Bakır madeni, nabit halde bulanabilmesinin yanı sıra, oksitli, 
sülfitli, karbonatlı veya arsenikli filizler halinde de bulunur8. Adı 
geçen bu filizler, volkanik kayaçlar içinde bulundukları gibi şist, 
kil ve kumtaşı içinde de görülmektedir5. Anadolu, bakır yatakları 
açısından zengindir. Bu yataklar özellikle Kuzey Anadolu dağları 
boyunca, Doğu Anadolu’da Elazığ-Malatya çevresinde, güneyde 
Toroslar üzerinde ve Kuzeybatı Anadolu’da yoğunlaşmıştır (Şekil 
1). Tarih öncesi dönemlerde Anadolu ve Trakya’daki bakır ma-
denciliği ile ilgili faaliyetler bölgelere göre şöyle sıralanabilir:

Trakya’da Kırklareli ilinde, Bulgaristan sınırına yakın konumda bu-
lunan Dereköy (Şekil 1, No: 1) ve İkiztepe (Şekil 1, No: 2) bakır  

Şekil 1. Anadolu’daki maden yatakları ve tarih öncesi dönemlerde kullanılması muhtemel maden işletmeleri.

Bakır Alaşım Hançer
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madenlerinin tarih öncesi dönemlerde kullanılmış olabileceği 
belirtilmiştir32. 

Batı Anadolu’da Çanakkale ilinin Çan ilçesinde Doğancı-
lar köyü (Şekil 1, No: 4) yakınlarındaki bakır madeninde 
tarih öncesi dönemlerde kullanıldığına dair somut veriler 
ele geçirilememesine rağmen, yatağın erken dönemler 
için önemli bir bakır potansiyeline sahip olduğu düşünül-
mektedir32. Aynı şekilde Yuvalar köyü (Şekil 1, No: 5) bakır 
maden ocağında da prehistorik faaliyetlerin söz konusu 
olabileceği bildirilmiştir32. Bursa ilinde, Koçayaylar’ın 5 km 
kuzey batısında yer alan Tahtaköprü (Şekil 1, No: 13) bakır 
maden ocağı her ne kadar Geç Roma Dönemi’ne tarihlense 
de prehistorik madencilerin burayı kullanmış olması muh-
temeldir32. Aynı ilin Keleş ilçesindeki (Şekil 1, No: 12) bakır 
maden ocağında eski maden işletmeciliğine ait deliller ele 
geçirilmiş olmasına rağmen, tarihleme yapılamamıştır. An-
cak bu bakır yatağının, tarih öncesi dönemlerde kullanılmış 
olabileceği varsayılmaktadır32. Balıkesir ilinde Çataldağ’ın 
güney kesiminde Serçeörenköy (Şekil 1, No: 10) olarak ad-
landırılan bakır maden ocağında İlk Tunç Çağı’na ait çanak 
çömlek parçaları bulunmuştur. Burasının Kalkolitik Çağ’da 
da kullanılmış olabileceği düşünülmektedir32. Ayrıca Kütah-
ya Tavşanlı’da yer alan Tepecik Höyüğü’nün kuzey yamacın-
da bol miktarda ele geçirilen bakır cürufuna dayanılarak, bu 
höyüğün İlk Tunç Çağı’nda madencilik amacıyla kurulmuş 
bir yerleşme olabileceğinden söz edilmektedir7. 

Çorum ilinde yer alan Derekutuğun (Şekil 1, No: 41), Ana-
dolu’da bilinen en erken maden işletmesi olması açısından 
oldukça önemlidir45. Burada galeriler açılarak nabit bakır çı-
karıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte işletmede madenci 
çıraları ile Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’na tarihlenen tüm 
kaplar ve çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Yapılan C14 
analizleri buradaki madencilik faaliyetlerinin MÖ 4500’lere 
kadar uzandığını kanıtlamıştır46. Bölgedeki diğer eski bir ma-
den yatağı ise Ankara ili Karaali köyünde yer alır (Şekil 1, No: 
15). Burada bulunan cüruf yığınlarına bakılarak, söz konusu 
kesimde uzun süreli bir madencilik faaliyetinin olduğu düşü-
nülmüştür. Çevresinde Frig Dönemi’ne tarihlenen yerleşme-
lerin yer aldığı bu alanda, İlk Tunç Çağı’na tarihlenebilecek 
bir höyükten söz edilmekte ve adı geçen alanın bu höyükte 
yaşayan insanların bakır işleme alanı olabileceği belirtilmek-
tedir11. Bunun yanında Çankırı Yapraklı’da (Şekil 1, No: 20) en 
azından MÖ 1. binyılda kullanıldığı bilinen bir bakır madeni 
saptanmıştır3. Ayrıca günümüzde önemli bir bakır maden 
yatağı olan Yozgat Akdağmadeni’nin (Şekil 1, No: 21), tarih 
öncesi dönemlerde de işletilmiş olduğu düşünülmektedir21.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde, Amasya ilinin Merzifon ilçesinde, 
de Jesus, (1976) tarafından Geç Frig Dönemi’nde kullanıldığı 
belirtilen ancak Boğaziçi Üniversitesi’nce yapılan araştırmalara 
göre MÖ 2. binyıla tarihlenen Bakırçay (Şekil 1, No: 19) bakır 
madeni ile batısındaki Gümüşhacıköy (Şekil 1, No:18) olasılıkla 
İkiztepe halkının maden gereksinimleri için kullanılmıştır2. Bu-

nun yanında Kastamonu Küre’de (Şekil 1, No: 16) prehistorik 
dönemlerde başlayan maden işletmeciliği günümüzde de de-
vam etmektedir21. Doğu Karadeniz’de yer alan ve halen Türki-
ye’nin ikinci büyük bakır yatağı olan Murgul’da (Şekil 1, No: 39) 
yapılan araştırmalarda, eski dönemlere ait cüruf yığınları, eski-
ye tarihlenen maden galerileri ve bunların içinde maden çıkar-
ma araç-gereçleri ele geçirilmiştir14. MÖ 1. binyıla tarihlenen bu 
yatağın ilk kullanım safhasının daha erken olabileceği düşünül-
mektedir. 1987 yılında burada yapılan daha yeni bir araştırma, 
Murgul’un özellikle İlk Tunç Çağı’nda bakır üretimi için önemli 
bir merkez olduğunu ortaya koymuştur42. Bunların yanında To-
kat’ta Erbaa ilçesinin 28 km. güneybatısındaki Kozlu Eski Gü-
müşlük Mevkii’nde (Şekil 1, No: 26) yer alan bakır madeni yata-
ğı, Anadolu’nun kullanılan ilk maden kaynaklarından birisidir21. 
Buradaki ilk işletme tarihinin, MÖ 3. binyıldan önce olduğu 
düşünülmektedir16. Aynı ilçenin Ezebağı köyünde ele geçirilen, 
cevher zenginleştirmek için kullanılan çok çukurlu taş havan 
MÖ 3. binyılın sonuna tarihlendirilmiştir16. Aynı ilin Almus ilçe-
si Bakımlı köyünde tespit edilen cüruf deposu da İlk Tunç Ça-
ğı’na tarihlendirilmiş; Gevrek köyünde ise yine aynı dönemde 
kullanıldığı düşünülen bir döküm kalıbı parçası bulunmuştur16. 
Bunlardan başka, Gümüşhane’deki Karadağ Tepesi’nde (Şekil 
1, No: 28) varlığını bildiğimiz bakır madeninin çevresinde cüruf 
yığınları yer almaktadır. Bu cüruf yığınları civarında bakır ma-
deninin alındığı çukur kalıntıları izlenebilmektedir37. Ayrıca MÖ 
2. binyıldan itibaren madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bilinen 
Giresun bölgesinde (Şekil 1, No: 27) antik çağlara tarihlenmiş 
birkaç bakır madeni işletmesi vardır 25, 15,21, 24. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Dicle Bölümü’nde yer alan Er-
gani (Şekil 1, No: 35) erken dönemlerde kullanılmış bakır maden 
yataklarından biridir6,13. Bu alandaki çukurların düzensiz ve plan-
sız durumları, tarih öncesi dönem işletmeciliğini hatırlatır37. Elazığ 
ili Palu ilçesinin 20 km. güneydoğusunda yer alan ve Kedak veya 
Gedek (Şekil 1, No: 33) olarak bilinen köyün 2 km. güneyinde de 
birçok çukur ve açık işletme kalıntıları görülebilmektedir5. Ma-
den ilçesinin 15 km. batısında Haçan’da (Şekil 1, No: 34) bakır 
madeninin 500 metre doğusundaki Eski Mağara Tepesi’nde pre-
historik dönemlerde bakır üretimi yapıldığını gösteren izlere                                                     

Küllüoba
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rastlanmıştır37. Aynı ilin Keban (Şekil 1, No: 32) ilçesinde, kurşun 
ve çinko içeren bir bakır yatağı bulunmaktadır. Bu yörede bulu-
nan cüruf yığınlarının, tarih öncesi dönemlerdeki madenciliğin 
kanıtları olduğu bildirilmiştir34. Tunceli ili, Ovacık kazasının 12 
km. doğusunda Sorsivenk mevkiinde (Şekil 1, No: 30) bulunan 
bakır madenlerinde ele geçen kalıntılar, buradaki yatakların 
erken dönemlerde işletildiğini kanıtlamaktadır1. Ayrıca Hozat 
(Dersim) ilçesinin Mamlis köyü (Şekil 1, No: 31) civarında bü-
yük bir bakır madeni yatağı olduğu ve bu madenin prehistorik 
dönemlerde kullanıldığına dair izler taşıdığı araştırmalardan 
anlaşılmıştır10. Bunların dışında, Erzincan ilinin İliç ilçesine bağ-
lı Çöpler köyü (Şekil 1, No: 29)5,13,26 ile Erzurum’a bağlı Pasinler 
ilçesinin Kobalkamu köyü, prehistorik dönemlerde madencilik 
faaliyetlerinin sürdürüldüğü düşünülen alanlardır5. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Adıyaman’ın Gerger ilçesi 
Kırmızıtarla köyündeki (Şekil 1, No: 36) bakır yatakları ise MTA 
tarafından saptanmıştır5. Bu yatağın tarih öncesi dönemlerde 
kullanılmış olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca Siirt yakınlarında-
ki Madenköy’de erken dönemlerde işletildikleri düşünülen eski 
galeriler, ergitme fırınları ve cüruf yığınları tespit edilmiştir37.

Kalay
Kalay esas itibariyle tek cevherli bir madendir. Kasiterit (kalay 
taşı) başlıca kalay minerali olup, kahverengi, siyah bazı durum-
larda ise kırmızı, gri veya sarı renklidir. Doğada diğer minerallerle 
birlikte damarlar halinde bulunan kalay, bazen saf olarak da oluş-
maktadır. Ayrıca kalay, alüvyal birikintiler içerisinde de bulun-
maktadır. Ancak prehistorik dönemlerde kullanılan kalayın daha 
ziyade kasiterit cevherlerinden elde edildiği düşünülmektedir12.

Batı Anadolu’da Sakarya havzasının Bilecik’e yakın kesiminde 
yer alan İnhisar’da kalay birikintilerin varlığından söz edilmesine 
karşın, çok fazla açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır36. Eskişehir’in 
Mihalgazi yöresi ile Söğüt’ün Sarıcakaya ve Gölpazarı mevkile-
rinde kalay olduğu saptanmıştır17. Bursa-Keleş Soğukpınar’da 
MTA tarafından yapılan araştırmalar, buradaki kalay yatağını bize 
tanıtmıştır. Ancak Pernicka, bu yatağın tunç üretimi için yeterli 
olmayacağı görüşündedir31. Ayrıca Kırklareli’nde Burgaz ve Saray 
ilçelerinde kasiterit (kalay taşı) yatakları bilinmektedir. Bunların 
yanında İstanbul Şile, Manisa Salihli ve Uşak Murat dağı mevkile-
rinde de kalay yataklarının olduğu bildirilmektedir20.

Orta Anadolu’da tarih öncesi dönemlerde kullanıldığı kanıt-
lanan en önemli kalay yataklarının başında Niğde-Çamardı, 
Celaller köyü Kestel (Şekil 1, No: 23) kalay işletmesi gelir49. İlk 
kullanım tarihinin MÖ 3. binyılın ilk yarısına kadar gittiği işlet-
mede, İlk Tunç Çağı boyunca yaklaşık 100.000 ton kalay cevheri 
çıkarıldığı ve dolayısıyla yaklaşık 1000 ton kalay elde edildiği 
hesaplanmıştır43,50. Kestel madenini olasılıkla kalay açısından 
işletmeye gelenler; Kestel’in hemen güneyinde günümüzde 
Göltepe adı verilen doğal tepede barınaklarını yaparak köyleri-
ni kurmuşlardır48. Aynı şekilde, Kestel’in 1,5 km kuzeydoğusun-
da yer alan Mine Damı Mevkii’nde de (Şekil 1, No: 22) İlk Tunç 
Çağı’nda kalay çıkarıldığı iddia edilmektedir19. Bununla birlikte 

son yıllarda Kayseri Hisarcık’da yapılan araştırmalar önemli so-
nuçlar vermektedir (Şekil 1, No: 42). İlk kalay üretiminin MÖ 4. 
binyılın sonlarına dayandığı yatakta özellikle İlk Tunç Çağı’nda 
çok fazla miktarda kalay çıkarıldığı anlaşılmıştır51. Bunun dışın-
da Orta Anadolu’da Ankara’nın Karapürçek yöresi ile bu yöre-
nin kuzeybatısında bulunan Bayamlı Tepe’de kalay yatakları bi-
linmektedir17. Ayrıca Sivas’ta Divriği Efendi deresi ile Karakeban 
arasında yapılan araştırmada, kasiterit minerallerinin varlığına 
değinilmiştir. Ancak buradaki kalay tenörünün düşük olduğu 
saptanmıştır. Bunların yanında Ankara Hüseyingazi, Kırşehir 
Kaman, Kırıkkale Keskin ve Aksaray Hamamdere’de de kalay ya-
taklarının varlığı bilinmektedir17. Niğde’nin Bolkardağı mevkiin-
de gümüş-kurşun maden ocaklarında yapılan çalışmalar sonu-
cunda, damarlardan alınan örneklerde, yüksek oranda kalaya 
rastlanmıştır. Ayrıca vadide, madenlerin ergitildiğini gösteren 
izabe fırınları da ele geçirilmiştir17.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde ise Amasya Merzifon’da ve Sakapınarı 
mevkiinde bulunan bakır cüruflarında kalay izlerine rastlanmış-
tır23. Doğu Anadolu Bölgesinde, Tunceli’ye bağlı olan Tilek köyün-
de kalay madeni saptanmış bulunmaktadır8. Yine aynı bölgede 
yer alan Pertek’te de kalay madeninin varlığı bilinmektedir36.

Arsenik
Kükürte benzer jeokimyasal özelliklere sahip, onunla birlik-
te dağılım gösteren kolkofil bir element olan arsenik, sülfürlü 
minerallerin oluştuğu her türlü jeolojik ortamda zenginleşe-
bilmektedir9. Doğrudan işletilen arsenik madeni yoktur; çünkü 
arsenik tek başına bulunan bir element değildir. Arsenik ve bi-
leşikleri zehirli olup buluntu alanları kısıtlıdır. Bununla birlikte 
arseniğin ayrı bir element olarak ancak 17.yy’da tanınmış oldu-
ğu bilinmektedir. Fakat parlak kurşuni renge sahip bu element, 
prehistorik insanlar tarafından bilinmekte ve Geç Kalkolitik 
Çağ’dan itibaren kullanılmaktaydı. Bu dönem ile birlikte bilinç-
li olarak yüksek arsenik oranına sahip bakır filizlerinin seçilmiş 
olma ihtimalinin yanında arseniğin bakıra katılarak kullanılması 
da mümkündür. Ancak bakırın daha sert bir madde haline gel-
mesine sebep olan arseniğin, bakırla karıştırılma işlemlerinin 
mutlak suretle açık havada yapılması gerekmektedir. Zira ar-
senik ısıtıldığı zaman havaya mavimtırak bir alev çıkartmakta 
ve sarımsak kokusu benzeri bir kokuyu etrafa yaymaktadır. Bu 
zehirli koku, kapalı mekanda solunduğunda canlıları ölüme gö-
türebilecek niteliktedir. Bu özelliğinden dolayı tarih öncesi  
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dönemlerdeki durumu bilinmese de Strabon, antik çağlarda ar-
senik çıkarmak için esirlerin çalıştırıldığını söylemektedir. Ünlü 
tarihçi Strabon, bu esirlerin zehirli gaz nedeniyle öldüklerinden 
ve bu sebeple de bir devir daim sistemiyle ölen esirin yerine, 
maden ocağına yenilerinin geldiğinden bahsetmektedir39.

Kuzeybatı Anadolu ve Ege’de önemli sayılabilecek arsenikli ba-
kır filizlerinin varlığı bilinmese de Güneybatı Anadolu’da Uşak 
ve Aydın illerinde arsenik içeren küçük yataklar vardır33,31. Er-
ken dönemlerde kullanılmış olabilecek arsenik yataklarına yö-
nelik yapılan çalışmalar sayesinde Orta Karadeniz Bölgesi’nde 
arsenik içeren kaynakların olduğu tespit edilmiştir29. Özellikle 
Sinop-Durağan (Şekil 1, No: 17) ve Amasya-Merzifon’daki olu-
şumlar önemlidir30. Tarih öncesi dönemlerde bu arsenik kay-
naklarının, Samsun-Bafra’daki İkiztepe Höyüğü’nde metal eser 
üretiminde kullanıldığı düşünülmektedir3. 

Altın
Sarı renkte, hava ve suyla temas ettiğinde bozulmayan, kolay 
işlenebilen bir maden olan altının ismi Latince parlayan, ışılda-
yan anlamına gelen aurum kelimesinden gelmektedir. Altın, 
parlak renginden dolayı prehistorik insanın ilgisini çekmiş ve 
erken dönemlerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 

Batı Anadolu altın madenleri açısından zengindir. Bölgenin 
özellikle orta ve kuzey kesimlerinde altın maden yataklarının 
yoğunlaştığı söylenebilir. Çanakkale ilinde Astyra Antik Ken-
ti’nin yakınlarında yer alan (Şekil 1, No: 3) ve ilk kullanım tari-
hinin İlk Tunç Çağı olabileceği ileri sürülen altın madeni dikkat 
çekicidir32. Batı Anadolu’nun dışında, Doğu Karadeniz Dağları ile 
Sivas-Elazığ çevrelerinde de altın cevherleşmesi görülür. Araştır-
malar, özellikle Sivas iline dikkat çekmektedir22. Kangal ilçesinde 
yer alan Bakır Tepe’de (Şekil 1, No: 11) altın işletmeciliğinin pre-
historik dönemlere kadar uzanabileceği varsayılmaktadır22.

Gümüş
Gümüş, doğada saf bulunabildiği gibi genelde kurşun ve bakır 
içinde; bunların haricinde de kurşun sülfür, gümüş sülfür ve gü-
müş klorür gibi pek çok doğal mineralin içinde yer alır22.

Batı Anadolu’da Kütahya-Gümüşköy Aktepe’de (Şekil 1, No: 
14) galeriler kompleksi olarak isimlendirilen gümüş maden 
ocağı MÖ 3. binyılın ikinci yarısına tarihlenir18,21. Bu işletme, 
Anadolu’da bugüne kadar bilinen en eski gümüş maden yata-
ğıdır. Ege denizindeki Midilli adasında, Argenos (Şekil 1, No: 6) 
adı verilen ve tarih öncesi dönemlerde kullanıldığı düşünülen 
bir gümüş işletmesi saptanmış, ancak tam olarak tarihlendiri-
lememiştir32. Balıkesir ilinin Balya ilçesinde (Şekil 1, No: 8) aynı 
adla anılan maden işletmesi, Kuzeybatı Anadolu’nun tarih ön-
cesi dönemlerde kullanılmış önemli bir gümüş yatağı olarak 
görülür32. Ayvalık’ın batısında Ege denizinde yer alan Maden 
adasında da (Şekil 1, No: 7) eski dönemlere ait olduğu düşü-
nülen bir gümüş işletmesi saptanmıştır32. Ayrıca Aydın ilinde 
Samsun Dağı’nın hemen kuzeyindeki Gümüş köyünde, tarih 
öncesi dönemlerde kullanıldığı düşünülen gümüş yataklarının 
olduğu da bilinmektedir47.

Prehistorik çağlarda kullanılmış olması muhtemel olan Anado-
lu’nun diğer gümüş kaynakları ise Toroslar üzerindeki Aladağ (Şe-
kil 1, No: 24) ve bu işletmenin güneybatısında yer alan Bulgar ma-
deni (Şekil 1, No: 25) işletmesi ile Yozgat’ta Akdağmadeni (Şekil 1, 
No: 21), Elazığ’da Keban madeni (Şekil 1, No: 32) ve Kuzey Anadolu 
dağları üzerinde yer alan işletmelerdir (Şekil 1, No: 37, 38)47.

Kurşun
Kurşun, maviye yakın gri renkte, soğukken bile dövülerek şekil-
lendirilebilen oldukça yumuşak ve oksitlenmediği zaman parlak 
bir madendir. Kurşunun kaynağı çoğunlukla galen adı verilen 
kükürt-kurşun karışımı ve az miktarda gümüş içeren cevherler-
dir. Çeşitli işlemlerden sonra diğer elementlerden ayrılarak kul-
lanılabilen kurşun, dayanıklı ve dökümü kolay bir metaldir8. Tek 
başına eser üretiminde kullanılan bu metal; ayrıca tunç ve bakıra 
katılarak daha sert alaşımların oluşturulmasında da kullanılmıştır.

Batı Anadolu’da Biga yarımadasında ve İzmir çevresinde, Kuzey 
Anadolu dağları boyunca ve güneyde Bolkar dağları üzerinde 
bulunan kurşun madenleri, Doğu Anadolu’da da Sivas, Elazığ 
ve Malatya çevresinde yoğunluk kazanmaktadır (Şekil 1). Ayrıca 
Orta Anadolu’da Gümüşhacıköy ve Akdağmadeni’nde kurşu-
nun varlığı bilinmekte olup Toroslar çevresinde de kurşun ya-
taklarına rastlanmaktadır47,28.  
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Sonuç
Kuzey Mezopotamya’da gün ışığına çıkarılan birkaç buluntu dı-
şında, dünya üzerinde ilk metal eserler, yoğun bir biçimde gü-
nümüzden yaklaşık olarak 9000 ila 10000 yıl önce Anadolu’da 
üretilmeye başlamıştır. Madencilikte sadece bakırın kullanıldığı 
söz konusu Neolitik Dönem (MÖ 9500-5500) sonrasında metal 
eser teknolojisinin gösterdiği gelişim, çeşitli evrelere ayrılarak in-
celenebilir. Konu ile ilgili ilk gelişim aşaması, Kalkolitik Dönem’de 
(MÖ 5500-3300) arsenikli bakır cevherleri seçilmesi ya da arsenik 
eklenerek bakırın, daha dayanıklı bir hale getirilmesi olarak görü-
lebilir. Daha sonraki aşama olan Geç Kalkolitik Dönem sonunda 
ise sırasıyla gümüş, kurşun ve altın yavaş yavaş insanoğlunun 
kullanımına girmiştir. İlk Tunç Çağı’na (MÖ 3300-2000) geldiği-
mizde de bakıra kalay katılarak oluşturulan tunç sayesinde çok 
daha dayanıklı eserler elde edilmeye başlanmıştır.

Anadolu’da yaşayan insanların madencilik konusundaki başarıları 
söz konusu bu toprakların maden kaynakları bakımından zengin 
olması ile doğru orantılıdır. Anadolu’daki binlerce maden yatağı 
içerisinde yüzeye yakın olan pek çoğunun tarih öncesi dönem-
lerde de kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Ancak bunlar 
içerisinde sadece Derekutuğun, Murgul, Bakırçay, Gümüşhacıköy, 
Küre, Gümüşköy Aktepe, Hisarcık ve Kestel gibi çok az maden ya-
tağı kesin olarak Anadolu’da henüz yazının olmadığı MÖ 3. bin-
yıl ve öncesinde kullanıldığı tespit edilebilmiştir. Erken Dönem 
madenciliği ile ilgili yapılan araştırmaların sayısının artması ve bu 
araştırmalara Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün des-
tek vermesi, MÖ 9500’lerde başlayan metal eser üretimi ile şimdi-
lik MÖ 4500’lerde başladığını bildiğimiz maden çıkarma işlemleri 
arasında kalan yaklaşık 5000 yıllık boşluğu doldurarak, madencilik 
tarihimizin daha çok aydınlanmasını, başka bir anlatımla Anado-
lu’nun ilk madencilerinin tanınmasını sağlayacaktır.   

Şekil 2. Anadolu’da kronolojik olarak bilinen maden yatakları ile maden kullanımı

Bilgilendirme
Bu makale ilk olarak Mayeb Ltd. yayınlarından birisi olan MTBi-
limsel dergisinin Ocak 2016 tarihli 9. sayısında yayınlanmıştır. 
MTBilimsel dergisinin 9. Sayısı ise 1. Türkiye Tarihi Madenler 
Konferansı’nın bildirilerini içeren özel bir sayıdır.
Makalenin kaynakçasına www.mtbilimsel.com/dosyalar/eder-
gi-1454964370.pdf adresinde sayfa 57’den ulaşabilirsiniz.
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değerlendirMe

Kaya Gazı Çalışmaları Eski 
Heyecanını Yitirdi Mi?

Uzun bir süredir tüm dün-
yanın gündeminde olan ve 
enerjinin yeni yol haritasını 
belirleyen kaya gazı (shale 
gas), tükettiği enerjisinin bü-

yük bir bölümünü yurtdışından ithal eden ülkemiz içinde bir 
umut oldu. Bundan 4-5 yıl önce yaşattığı heyecanı bugünlerde 
ülkemizde pek göremesek de, bunda güneydoğuda açılan ilk 
kaya gazı kuyularından alınan sonuçların kamuoyuyla paylaşıl-
mamasının payı olduğu da bir gerçek.

Önümüzdeki süreçte doğalgaza alternatif olması beklenen 
kaya gazının ülkemiz açısından potansiyelini de göz önünde 
bulundurduğumuzda adını sıklıkla duyacağımız aşikâr. Peki 
kaya gazını diğer fosil yakıtlarından ayıran özellikler neler? 

Kaya gazı, kayaçların gözeneklerinde yer alan küçük miktardaki 
doğalgazlardır. Doğalgazı bir sünger gibi emen ve şist adı veri-
len bir tür kayaç oluşumunda sıkışıp kalmış gazın dışarı çıkarıl-
masıyla elde edilir. Özünde şu anda kullandığımız doğalgazdan 
hiçbir farkı yoktur. Tek farkı doğalgazın kayaların gözenekleri 
içerisinde hapsolmuş olması ve gözeneklerdeki doğalgazı ka-
zanmak için dışarıdan müdahalede bulunulması gerekliliğidir. 

Kaya gazının bilinirliği 150-200 yıl öncesine dayansa da, son on 
yıldır ABD’de yapılan çalışmalar sonucunda bir devrim niteliği 
kazanmıştır.

Kaya gazının çıkarılması da biraz zahmetli bir çalışma gerektir-
mektedir ve birkaç işlemi kapsamaktadır:

Teknik olarak hidrolik kırılma olarak bilinen bir yöntem kulla-
nılmaktadır. Bu işleme ‘fracking’ işlemi denilmektedir. Bu iş-
lemde gaz taşıyan kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretip 
yeryüzüne çıkarmak için su basıncı kullanmaktadır. Bu işlemde 
su öncelikle toprakla ve süreci hızlandırmak için kullanılan katkı 
maddeleriyle karıştırılır. Bunlar, akiferle  (yer altı suyunu tutan 
ve ileten kayaç ortamı) temas etmemesi için bir yere betonla sa-
bitlenmiş çelik boruların içinden kilometrelerce aşağıya doğru, 
gaz içeren katmanın içine enjekte edilir. Yaklaşık 90 gün sonra, 
kırılma süreci durdurulur ve gaz küçük yüzey toplayıcılarının ve 
dağıtım ünitelerinin içine akmaya başlar. Böylece bu süreç bu 
şekilde onlarca yıl devam eder.

Çevresel Anlamda Soru İşaretleri Yaratıyor
Özellikle ülkemiz gibi enerji hammaddesi üretimi konusunda 
fakir sayılan ülkeler için önemli bir fırsat olarak görülen kaya 
gazı ile ilgili endişeler de mevcut. Başta Avrupa ülkeleri, kaya 
gazının çıkarılması esnasında kullanılan kimyasal maddelerin 
yer altı sularına karışma ihtimali bulunduğunu belirtirken bun-
ların insan sağlığına zarar vereceği konusunda ısrarcılar.

2011 yılında ABD Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
tarafından yayımlanan rapora göre; son 10 yılda hidrolik çat-
latma uygulanan 20 bin kuyuda tespit edilen sorunlar incele-
nirken 43 ciddi su kirliliği olayına rastlandı. Bu 43 vakanın 21 
tanesinde yer altı suyunun gaz ve hidrolik çatlatma sıvısı ile kir-
lendiği, 15 tanesinde şantiye çevresinde yüzeyde kirlilik oluş-
tuğu, 4 tanesinde su çekimi ve hava kirliliği sorunlarının ortaya 
çıktığı diğer 3 tanesinde ise atık toplama sorunlarının bulundu-
ğu görüldü. Aynı raporda, bu konudaki riskin büyük olduğu ve 
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sadece birkaç kuyudaki hatalı işletmenin bile ciddi çevre sorun-
ları yaratabileceğine dikkat edilmesi gerektiği de ifade edildi.

Aslında bu verilerden yola çıkarak kaya gazı üretimi konusunda 
beklenen ivmenin neden gerçekleşmediğini de öğrenebiliyoruz. 
Kaya gazında ABD’nin gerçekleştirdiği atılımı diğer devletlerin 
gerçekleştirememesinin altında da tam olarak bu sorunlar yatıyor. 

Buna en büyük örnek; kaya gazı konusunda önemli bir potansi-
yele sahip olduğu açıklanan İngiltere’de çevresel problemlerin 
ön plana çıkarıldığı kamuoyu tepkisi. Bu konudaki protestolar 
sadece İngiltere ya da Avrupa’da değil dünyanın hemen he-
men her yerinde gerçekleştiriyor.

Avrupa’nın kaya gazına bakışı konusunda verilebilecek bir baş-
ka örnek ise Hollanda Yeşiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu 
Üyesi Bas Eickhout yaptığı yorumlardır. Eickhout, kaya gazı 
konusunda ABD ve Çin’in yaptığı yatırımlarla gelecekte Avru-
pa’nın önüne geçeceği görüşüne karşı çıkarak, tersi bir düşün-
ceyi ön plana çıkarıyor ve ‘yenilenebilir enerji’ yatırımlarıyla 
gelecekte Avrupa’nın bahsedilen ülkelerin önüne geçebilece-
ğini iddia ediyor. Eickhout bu iddiayı ortaya atarken de çevresel 
sorunların ilerleyen süreçte firmalara yük olmaya başlayacağını 
öne sürüyor ve şu ifadeleri kullanıyor: “ABD’nin çıkardığı kaya 
gazı her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geldi. Kaya gazına 
yatırım yapmış çok sayıda şirketin başı şu anda fena halde dertte. 
Kaya gazı işine girmenin ‘ufak şeylerde tutumlu ama büyük şey-
lerde müsrif olmak’tan farkı yok. Ne olursa olsun 2020’ye doğru 
karbon salınımları çok daha pahalıya patlayacak. Yani şuan da 
elinizde ucuz bir seçenek var ancak 10 yıllık zaman diliminde bu 
seçeneğin zannettiğinizden çok daha fazla sayıda olumsuz yönü 
ortaya çıkacak. Özellikle de iklim hedeflerini tutturmak istiyorsa-
nız… O zaman kaya gazının karbon ayrıştırma ve depolamayla 
evlendirilmesi gerekecek ki bu, ortadaki en pahalı seçeneklerden 
biri. Avrupa’da son yirmi yıl boyunca her yıl kaydettiği yüzde 5’lik 
artışla en hızlı büyüyen enerji türü yenilenebilirler. Almanya’ya ba-
kın… Burada güvenilir bir ülkeler grubu örneğine ihtiyacınız var. 

Ben onun fosil yakıtsız müreffeh bir dünya kurulabileceğini göste-
ren AB olduğunu söylüyorum.”

Eickhout’un yaptığı yorum Avrupa’nın düşüncelerini kesin ola-
rak yansıtmasa da karşılaşılan durumlar bu düşünceyi doğru-
lar nitelikte… Bu perspektiften bakıldığında aynı düşüncelere 
sahip olduğunu düşündüğümüz Fransa’da uzun zaman önce 
alınan kararla hidrolik kırılma yöntemleri yasaklanırken yine Ro-
manya, Almanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde arama 
çalışmalarına ara verildi.

Ayrıca, uzmanlar tarafından yer altındaki büyük kayaçlara uy-
gulanan kırılma işleminin, depremlere yol açabileceği ya da 
depremleri tetikleyebileceği de öngörülüyor. 

ABD, Kaya Gazı Üretiminde Tek Başına
Tüm dünyayı göz önünde bulundurduğumuzda 2013 yılı sonu iti-
barıyla ABD dışında kaya gazı üretimi neredeyse yok denebilir. Bu 
durumun teknik olduğu kadar yasal ve yapısal nedenleri de var.

Teknik olarak dünyada aktif olarak üretim yapan sondaj kulele-
rinin yüzde 60’ı ABD’de bulunuyor. Bu kulelerin yüzde 95’i yatay 
sondaj yapmaya ve dolayısıyla kaya odaklı üretime elverişliler. 
2012 yılında dünyada açılan toplam yaklaşık 49 bin kuyunun 
(petrol ve gaz) 45 bini ABD’de açılmış durumdadır.

Yine 2013 yılı sonu itibarıyla Çin’de kaya gazı için açılan kuyu 
sayısı 10 ile sınırlı kaldı. Avrupa’da kaya gazı denince ilk akla 
gelen ülke olan Polonya’da kaya gazı için açılan kuyu sayısı 34 
olarak belirtilirken hidrolik çatlatma yapılan kuyu sayısı sadece 
5 olarak açıklandı. Yine bu dönemde Almanya’da 3 adet kuyu 
açılırken Britanya’da ise 1 kuyu açıldı. 

Bu verilerden de görüldüğü üzere ABD’nin kaya gazındaki 
başarısı muazzam durumda. Yapılan ön hazırlık incelendiğin-
de 2020 yılından sonra kaya gazı üretiminde ABD’nin yanına 
Avustralya, Çin ve Arjantin’in de dâhil olması bekleniyor. 

FORAMEC Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İvedik OSB 1446. Cadde No:9 Yenimahalle 06378 Ankara Türkiye

Tel: + 90 312 395 30 90 – 91 Faks: + 90 312 395 30 94
info@foramec.com www.foramec.com
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Türkiye’de Kaya Gazı
Yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküpün üzerinde 
olan Türkiye, kaya gazında konusunda önemli bir potansi-
yele sahip olduğu tahmin edilen ülkeler arasında gösterili-
yor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile dünyaca 
ünlü dev petrol şirketleri ülkemizde konuyla ilgili olarak 
önemli çalışmalar yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor-
lar. Yapılan sismik çalışmalar neticesinde TPAO, kaba bir 
tahmini hesapla 20 trilyon metreküplük kaya gazı rezervi 
olabileceğini ön görüyor. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu 
ve Trakya bölgesi kaya gazı konusunda potansiyel en şanslı 
bölgeler olurken Karadeniz, Doğu Anadolu, Tuz Gölü civarı 
ve Toroslar da kaya gazı olduğu düşünülen alanlar olarak 
ön plana çıkıyor.

2013 yılı Eylül ayında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Taner Yıldız, Türkiye’de 4,6 trilyon metreküp rezervi tespit 
edildiğini açıklarken, kaya gazı konusunda yürütülen çalışmalar 
hakkında kamuoyuna bilgiler vermişti. 

2010’lu yılların başlarında gerçekleşen ön hazırlık çalışmalar 
sonrasında ülkemizin ilk kaya gazı kuyuları güneydoğu bölge-
mizde açıldı. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yer alan Sarıbuğday 
ve Bağdere köylerinde ilk sondajlar gerçekleştirilirken sonuçlar 
hakkında değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır ili sınırları içerisinde yer alan bu üç adet sondaj kuyu-
sundan gelecek sonuçlar halen beklenirken ‘Dadaş Formasyo-
nu’ diye de adlandırılan bu bölgedeki çalışmaları 2011’de TPAO 
ile yapılan bir anlaşma sonucunda Shell Upstream Turkey fir-
ması yürütüyor. 

Yapılan tüm çalışmalara ve açıklanan rakamlara rağmen Tür-
kiye’de kaya gazı konusu maalesef kesinleşmemiş rakamlar ve 
tahminler üzerinden yürüyor. Mevcut rezervler konusunda ke-
sinleşmiş veriler maalesef ki yok. Bu tahminler daha önce gaz 
ve petrol bulunmuş bölgeleri temel alıyor. Ancak benzer kaya 
yapısına sahip diğer bölgelerin de araştırılması halinde Türki-
ye’nin rezervleri hakkında kesin bir yargıya varabiliriz. 

Ayrıca mevcut kaya gazının çıkarılması halinde maliyetinin ne 
olacağı da önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Kaya gazı 
konusunda Avrupa’nın, ABD’nin çok gerisinde olmasının en 
önemli nedenlerinden birisi, maliyetlerin yüksekliği. Özellikle 
Avrupa’nın karmaşık jeolojik yapısı ve daha derindeki rezerv-
ler nedeniyle kaya gazını ABD’deki fiyatlara çıkartması müm-
kün görünmüyor. Polonya’daki Pomerania bölgesinde her bir 
arama kuyusunun ortalama 30-35 milyon dolara mal olduğu 
da göz önünde bulundurulduğunda problemin büyüklüğü de 
ortaya çıkıyor. 

ABD’de yer alan Rice Üniversitesi’ne bağlı Baker Enstitüsü Enerji 
Araştırmaları Merkezi kıdemli direktörü Ken Medlock ABD’de-
ki 8 milyon dolarlık bir kaya gazı kuyusuyla (Haynesville) aynı 
özelliklere sahip Polonya’daki bir kuyunun maliyetinin 14 ile 

16 milyon dolar arasında olduğunu belirtiyor. Medlock’a göre, 
maliyet farkının ardında tecrübe eksikliği ve gerekli ekipmanın 
Polonya dışından getirilmesi yatıyor. Türkiye’nin coğrafî yapısı-
nı ve ekipman ihtiyacını düşündüğümüzde fiyatların ABD’den 
çok Avrupa’ya yakın olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca kuyular açıl-
dıktan sonra çatlatma maliyetinin ise kuyu başına 200 ile 500 
bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Tüm bu verileri alt alta eklediğimizde ülkemizde de maliyetlerin 
yüksek olacağı ön görüsü rahatlıkla ortaya atılabilir. Ülkemizin 
karmaşık jeolojik yapısını da göz önünde bulundurduğumuzda 
maliyetlerin yüksek olması kaçınılmaz gözüküyor. Bu durumda 
ya daha düşük maliyetle üretim yapılacak bir teknolojinin orta-
ya çıkması ya da zamanla yükselen doğalgaz fiyatlarının mali-
yetleri amorti edebilecek seviyeye gelmesi beklenebilir. 

Kaya gazı potansiyeli konusunda en şanslı ülkelerden birisi ola-
rak gösterilen Polonya’da dahi üretim konusunda çok fazla bir 
ilerlemenin sağlanamaması, ABD dışındaki koşullarda üretimin 
henüz mümkün olmadığı anlamının ortaya çıkmasına sebep 
oluyor. Burada en önemli unsurların ekipman, teknoloji ve 
maliyetler olduğu ortada. Bugüne kadar ülkemizde kaya gazı 
konusunda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin geleceği-
mize ışık tutacağı da muhakkak. Tüm bu parametreler pozitif 
anlamda bir araya geldiğinde ise potansiyelimizin ortaya çıka-
rılması kaçınılmaz olacaktır.  

Kaynaklar:

enerjienstitusu.com/2013/12/06/kaya-gazi-enerji-uretimi-turkiye-nerelerde-var/

www.kto.org.tr/d/file/kaya-gazinin-dunya-enerji-piyasasindaki-yeri-ve-turkiye.pdf

www.bbc.com/turkce/haberler/2014/04/140407_kaya_gazi

tr.boell.org/tr/2015/03/24/turkiyede-kaya-gazi-cokbilinmeyenli-denklem

www.bbc.com/turkce/ekonomi/2013/06/130629_kaya_gazi

www.shell.com.tr/aboutshell/shell-businesses/e-and-p.html

Kaya Gazı Tartışması, Capital Dergisi, Mayıs 2016. 

C. Anderson - Kaya Gazı Sondajı Tioga County, PA, ABD
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Son yıllarda bilim ve tekno-
lojide olduğu gibi, maden-
cilikte de baş döndürücü 
bilimsel yenilikler ve bunun 

sonucunda da madencilik teknolojisinde yepyeni değişiklikler 
oluyor. Arama ile ilgili teknikler geliştiği gibi, elde edilen veri-
lerin değerlendirilmesi yönünde çok büyük gelişmeler oluyor. 
Üretimde devasa kamyon ve yükleyiciler, patlatma tekniğinde-
ki gelişmeler hayret verici hale geldi. Üretilen cevherlerin zen-
ginleştirilmesinde yeni tekniklerin yanında, çok daha büyük 
yatırımlar yapılmakta olduğunu görüyoruz. Yer altı üretimleri, 
açık işletme üretimleri ile yarışır hale geldi.

Bu gelişmeler daha fazla kazılacak toprak, daha fazla cevher ve 
daha farklı maden ihtiyacını doğurdu.

Bunun yanında doğadan daha fazla yararlanma ihtiyacı nede-
niyle, madencilik dışında ki diğer doğal kaynaklar da gündeme 
geldi. Güneş enerjisinden yararlanma, jeotermal kaynaklardan 
faydalanma, petrolde daha derinlere inme ihtiyacı doğdu.

Tüm bu faaliyetler doğa ile birlikte değil; doğaya karşı ya-
pıldığı için çevre düzeni bozuldu, insanın yaşam şartları 
zorlanmaya başladı. İnsanlar daha temiz bir çevre ve kirlen-
memiş bir dünya talep etmeye başladılar. Bunun sonucun-
da duyarlı insanlardan başlamak üzere, gerek ülkemizde ve 
gerekse dünyada çok hızlı bir şekilde, kendilerini dolayısıyla 
çevreyi koruma ihtiyacını ve haklarını talep etmeye başla-
dılar. Uluslararası toplantılarda artık “sıfır büyüme” tartışıl-
maya başlandı. Bunun dışında “sürdürülebilir kalkınma”1 

uluslararası kalkınma modeli olarak kabul edildi. Artık doğal 
kaynaklardan ve çevreden faydalanmanın, bizden sonraki 
nesillerin de hakları olduğu kabul edildi. Çevre hakkı, bir in-
san hakkı olarak Anayasalarda ve mevzuatta yer almaya baş-
ladı. “Kirleten öder”2 ilkesinde, yalnızca kirlenmenin ortadan 
kaldırılması değil, öngörülemeyen risklerin de değerlendi-
rilmesi gereği ile sorumluluk artırıldı. Ülkemizde orman ba-
kanlığının ismi, çevre ve orman bakanlığı oldu. Çevre sorun-
ları bir bakanlıkla temsil edilme seviyesine çıkarıldı. Evlerde 
ödediğimiz su faturalarında kirli su ve atık bedelleri, temiz 
su bedelini aşar hale geldi. 

Her hakkın kötüye kullanılması örneği bu konuda da ortaya 
çıktı. Kuzey ülkeleri, güneye karşı, çevre haklarını “yeni bir sö-
mürgecilik” aracı olarak öne çıkarmaya başladılar.3 

Çevre haklarındaki tüm bu gelişmelere karşı, “madencilik”in 
çevre düşmanı olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. Maden hak-
larını geliştirici kayda değer bir uluslararası hukuk girişimine 
tesadüf edilemedi. Ülkemizde ise maden teminatları ruhsat 
bedeline çevrildi. Maden üretimi yapabilmek için mali yeterlilik 
talep edildi. Bütün izin sorumlulukları madenci üstüne yıkıldı. 
İşletme projelerindeki sorumluluk yetkilendirilmiş tüzel kişile-
re, faaliyet esnasındaki sorumluluklarda daimi nezaretçiler üs-
tüne yıkıldı. Başbakanlık Genelgesi ile tüm izinler başbakanlığa 
bağlandı. Küçük ve yerel madenci büyük bir hızla madenciliği 
terk etti veya terk etmek zorunda kaldı. Ülkemizde madencilik, 
mermer ve doğal taş dışında büyük ölçüde yabancı sermaye ile 
kurulmuş şirketler tarafından yapılır hale geldi.

değerlendirMe

YENİ TİP MADENCİLİK

Ömer Günay
Avukat-Maden Mühendisi
omerguna@hotmail.com

1 Çevre Politikası ve Hukuku,2.Baskı, 2012,İmaj Yayınları,s:93

2 Çevre Politikası ve Hukuku,2.Baskı, 2012,İmaj Yayınları,s:124
3 Age: s: 98
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Madencilik, çevreden başka Soma ve Ermenek faciaları başta 
olmak üzere, insan yaşamına karşı, insana rağmen yapıldı, bazı 
sahalarda yapılmaya da devam ediyor.

Bu nedenlerle, hayatın her alanında olduğu gibi, hukukta, sağ-
lıkta ve eğitimde olanlar, madencilikte de oldu ve siyasi irade-
nin emrine girdi. Bunun böyle gitmeyeceğini, en azından git-
memesi gerektiğini, hem doğanın feryadı ve hem de insanların 
yakarışlarından anlıyoruz.

O halde yeni bir tip madenciliğe ihtiyacımız var. Mevcut ma-
denciliğe karşı sunabileceğimiz alternatif madencilik konusun-
da söyleyeceklerimiz olmalı. 

Bu konuda, yasama organının görüşü şu şekildedir:

TBMM Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis araş-
tırması komisyonu raporu Mayıs 2010’da, Çevre Duyarlılığı ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışının Geliştirilmesi başlığı altında:

”Son yüzyılda büyük bir hızla artan dünya nüfusu, her türden do-
ğal kaynak üzerinde baskı oluşturmuş, doğanın kendini yenileme 
gücünü tehdit etme noktasına ulaşmıştır. Hava su gibi doğada bol 
bulunduğu düşünülen kaynaklar dahi günümüzde varlık ve kalite 
sorunları nedeniyle insanlığın endişe kaynağı hâline gelmiştir. Özel-
likle kendini yenileyemeyen kaynaklar olan madenler açısından 
durum daha da endişe vericidir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren dünyanın gündemine giren bu konu, günümüzde insanlı-
ğın en temel ortak sorunlarından birisi hâline gelmiş durumdadır.

Uluslararası düzeyde duyarlılığın her geçen gün arttığı gözlen-
mektedir. Duyarlılık artışına paralel olarak da, başta Birleşmiş 
Milletler öncülüğünde olmak üzere uluslararası tedbirler geliştiril-
meye, aksine tutum ve davranışlar karşısında ortak tavır alınma-
ya çalışılmaktadır. Bu durum dikkate alınarak, gerek toplumsal ve 
gerekse sektörel bazda çevre duyarlılığının geliştirilmesine ihtiyaç 
vardır. Doğal olarak, çevre ile doğrudan etkileşim içinde olan ma-
dencilik açısından durum daha da kritiktir. Bu nedenle, başta sek-
tör mensupları arasında olmak üzere toplumsal çevre bilincinin 
geliştirilmesi, madencilik sektörünün öncelikli sorunları arasında 
yer almalıdır. Bilinçlendirme çabasının da ötesinde, çevre sorun-
larıyla ilgili olarak sektörel yapılanma içinde iç denetim mekaniz-
malarının geliştirilmesi, sorunlar ortaya çıkmadan önleme konu-
sunda gayret gösterilmesi bir diğer önemli gerekliliktir.”
saptaması ile sürdürülebilir kalkınmanın ulusal maden politika-
sında varlığı dile getirilmişti.

Aynı konu ile ilgili olarak, Maden Mühendisleri Odasının 2002-
2010 Madencilik Sektörü Raporu’nda;
“Çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yü-
rütülmesi, içinde bulunduğumuz yüzyılda mümkün değildir. 
Madenciliğin çevreye etkileri yadsınamaz. Ancak, madencilik 
sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, 
madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına 

ve yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması, sektörün gelişimi-
ni engellemeyecek, aksine genel anlamda sektörün gelişimine 
yönelik katkıyı yapacaktır.” denmekte idi.

Yürütme organının konu ile görüşü ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının, ilgili kanunda madencilikle ilgili politikalarını açık-
lamak üzere hazırlanan metinde açıklanmış olup şu şekildedir:
“Enerji ve tabii kaynaklar alanlarında, ülkemizi bölgesinde liderliğe 
taşımak vizyonuyla hareket eden ETKB, enerji ve maden kaynak-
larını verimli, etkin, güvenli, zamanında ve çevreye duyarlı şekilde 
değerlendirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülke refahına en yük-
sek katkıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu temel amaç bağlamın-
da, madenlerin bulunabildiği yerlerde çevre-ekonomi dengesini 
gözeterek bunların kullanılmasını benimsemiştir. Aynı zamanda 
madencilikte kullanılan alanların rehabilite edilerek ekosisteme 
kazandırılmasını, sektörde bertaraf ve arıtma teknolojilerinin geliş-
mesini, madenciliğin sürdürülebilir kalkınma prensiplerine uygun 
bir faaliyet dalı olmasını amaçlamaktadır.” dendikten başka “… 
Bu kapsamda, 2015 yılına kadar madencilik piyasasında faaliyet 
gösteren 10 bin maden işletmesinin çevreye uyum planlarının de-
netiminin yapılması,”ında amaçlandığı anlaşılmaktadır“

Gerek siyasi iradenin açıklaması ve gerekse sivil toplum kuru-
luşu olan Maden Mühendisleri Odasının açıklamalarının ortak 
olduğu çevre haklarının yok sayılarak madencilik yapılmasının 
artık mümkün olmayacağı sonucuna varılmaktadır.

Konu ile ilgili hukuki yorum ise şu şekilde yapılabilir: Madenci-
lik faaliyeti hakları ile çevre haklarını karşılaştırmak gereği de 
doğabilir. Hukuk öğretisinde haklar ile ilgili sınıflama yapılmak 
istendiğinde Kamu hakları ile özel haklar ayrımı yapılmakta ve 
daha sonra özel haklar da kendi içinde mutlak haklar ve nisbi 
haklar ayrımına tabi tutulmaktadır.4 

Mutlak haklarla hak sahibine en geniş yetkiler veren, sahibi ta-
rafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Nisbi haklar 
ise, mutlak haklar gibi herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye 
veya belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. 

Anayasamızda, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 
Madde 56’da yer alan 

4 Kemal Gözler,Hukuka Giriş , Ekim 2008, s:284 ve devamı
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3.Cana, sağlığa veya üçüncü kişilere ait mallara yönelik tehlikelere 
karşı tedbirleri takviye etmek ve geliştirmek; zararları tazmin etmek. “

Burada da açık olarak görüleceği üzere, Alman Maden Kanunu 
arz güvenliğinden, iş güvenliğine kadar ve üçüncü kişilere verilen 
zararlara kadar, doğrudan idarenin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Bundan başka, maden hukuku tarihinde tesadüf ettiğimiz 
1942 tarihli maden kanunu da ilginçtir. Konu ile ilgili bazı hü-
kümler şöyledir:

Bu kanunun 11. Maddesi ilginçtir ve orijinal metin şu şekildedir:
“Madde 11 - Madenlerin içinde ve dışında istihdam edilenlerin işlet-
meden dolayı uğrayacakları kazalarda yaralananlara veya ölen-
lerin mirasçılarına hata ve kusur aranmaksızın aşağıdaki esaslara 
göre tazminat verilir: A) Kazaya uğrayarak ölenlerin mirasçılarına 
veya çalışma kabiliyetini tamamen kaybederek malul kaldıkları he-
kim raporuyla tespit edilenlere verilecek ilk tazminat 500 liradır. B) 
Kazadan yaralananlardan çalışma kabiliyetini kısmen kaybettikle-
ri hekim raporiyle tesbit edilenlere verilecek ilk tazminat 100 liradır. 
A ve B fıkralarında yazılı tazminat mahkeme kararına hacet olmak-
sızın maden işletenler tarafından derhal ödenir. Kat î tazminat A ve 
B fıkralarında yazılı miktarlardan aşağı olmamak üzere hata ve 
kusur aranmaksızın mahkemece tâyin edilir. Mahkeme iki tarafın 
intihabedeceği birer ve mahkemenin seçeceği bir kişiden mürekkep 
bir vukuf ehli raporu üzerine bu miktarları tâyin eder. Yukarıdaki 
fıkralarda yazılı tazminat hiçbir vergiye tabi değildir encinin ücret-
siz istifadesine sunulmuştur.” Böylesine bir hüküm, bundan sonrası 
maden kanuna bir daha girmemiş ve maden çalışanları ile ilgili hü-
kümler, maden kanunun dışında düzenlenmeye çalışılmıştır.(İş Ka-
nunu 1936 yılında çıkmıştır) (Md: 9) İşletme ruhsatında ki madenler 
kiraya verilemez (Md: 19) Devlet hakkı cirodan ve üretilen madenin 
yerindeki kıymeti üzerinden %1 olarak alınır (Md: 20)

Bu bölümün sonucu olarak, gerek Avrupa örneğinde ve gerekse 
geçmiş tarihimizde, madende çalışanlarla ilgili hükümlerin ma-
den kanununda yer aldığını, ancak güncel mevzuatta madende 
çalışanlarla ilgili mevzuatın iş kanunu (4857 sayılı kanun) veya 
işci sağlığı iş güvenliği (6331 kanun) mevzuatı ile maden kanu-
nundan farklı kanunlarda düzenlendiği görülmektedir. 

Sonuç olarak, yukarda belirtilen nedenlerle, maden kanununda 
çevre ve insan temelli yeni bir tip madenciliğe ihtiyaç vardır.  

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.“
kuralının açık düzenlemesi karşısında “sağlıklı çevre” ve “insan” 
birlikte anıldığından çevre hakkının yaşama hakkı ile birlikte te-
mel ve mutlak bir hak olduğu sonucuna varmak mümkündür. 

Madenlerle ilgili düzenleme ise, Anayasa kaynak maddesi 
168’te Ekonomik düzenlemeler bölümü içinde ele alınmış ve
“Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altında-
dır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu 
hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir.”
şeklindedir. Bu maddeden de anlaşılması gereken madenlerin 
işletilmesi özel sektörce yaptırıldığı varsayımı ile bir kamu hu-
kuku, ancak nisbi bir hak olduğudur. Devlet ile ruhsat sahibi 
arasındaki bir ilişkinin sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak madencilik faaliyetinden doğan hakları savuna-
bilmek için, çevre hukuku gibi bir temel ve mutlak hakka karşı 
savunulma gereği vardır. Çevre hakkı, madencilik hakkından 
hiyerarşik olarak daha üstte bir hak çeşididir.

Bu nedenle, madencilik ancak çevre ve insanın izin verdiği 
oranda yapılabilir.

O halde, maden mühendisliği açısından, yapılan projelerin 
mutlaka öncelikli olarak çevre haklarına saygılı hale getirilmesi 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, projenin ekonomik olup ol-
mayacağı konusunda yapılacak değerlendirme de çevre hakları 
konusunda yapılacak yatırımın da dahil edilmesi gerekir. Çevre 
Kanunu’nda ki düzenleme ile çevre hakkı herkese ödev ve so-
rumluluk yüklediği için, projenin yapılmasını ve uygulanmasını 
sağlayan maden mühendislerinin de bu ödev ve sorumluluğa 
uygun projeler hazırlaması gerekir.

Hukuken yapılması gereken ise çevre hakkını da amaç edinmiş, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin başka kanunlara bırakılmadan, arz 
güvenliğini de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesidir. Bilindiği 
gibi mevcut maden kanunumuzun 1 numaralı amaç maddesi: 
“Madde 1- Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde 
hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri dü-
zenler.” şeklindedir. Düzenlemenin hangi ilkelere bağlı kalarak 
yapılacağı belirsizdir.

“Madde 1 – Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerin-
de hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri 
düzenler.” şeklindedir. Düzenlemenin hangi ilkelere bağlı kala-
rak yapılacağı belirsizdir.

Alman Maden Kanunu Amaç
Madde 1.
1. Maden kaynaklarını, bulundukları bölgenin özelliklerine dayalı 
olarak, arama-bulma, çıkarma ve işleme faaliyetlerini düzenle-
mek ve destekle¬mek suretiyle maden kaynaklarına ilişkin arz 
güvenliğini sağlamak; re¬zervleri, araziye ve toprağı, iktisatlı ve 
ihtimamlı davranarak korumak. 
2.Madende ve madenciler için güvenliği sağlamak. 5 Ahmet Pekkan.El yazması eser
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değerlendirMe

Konvansiyonel Tikinerlerde 
Flokülasyon

Partiküller; günümüzde cev-
her hazırlama, kimya, seramik 
ve suların arıtılması gibi çeşitli 
endüstrilerde genellikle bir or-

tam içinde süspansiyon halinde bulunurlar. Böyle bir ortamdaki 
taneleri solüsyondan ayırarak susuzlandırmak için proses koşul-
larına göre birçok teknik kullanılsa da cevher hazırlama prosesle-
rinde genelde tikiner adı verilen ekipmanlar tercih edilmektedir. 

Tikinerler, katı-sıvı karışımınındaki düşük konsantrasyonlu 
malzemelerin en kısa sürede ve sürekli olarak daha yüksek katı 
konsantrasyonlu bir yapıya getirmek ve aynı zamanda üst kıs-
mından katılarından arındırılmış temiz bir solüsyon elde edil-
mek için kullanılan ekipmanlardır. 

Proses koşullarına göre tikinerler farklı ebatlarda ve özellikler-
de olsa da cevher hazırlama tesislerinde konvansiyonel tikiner-
ler daha çok tercih edilmektedir. Bu tikinerler sürekli çalışan 
sistemler olup tek başlarına ya da art arda kurularak dekantas-
yon işlemi ile de kullanılmaktadır.

Süspansiyon halinde olan tanelerin tikiner içerisinde çöktürül-
mesi için belirli bir molekül ağırlığına sahip, sentetik, polimer-
ler kullanılarak taneler flokülasyona uğratılmaktadır. 

Onur Birol
Proses Mühendisi

onur_birol@hotmail.com

Flokülasyon, polimerler ile katı taneciklerin bir araya gelmesi 
ve bu tanelerin salkımlaşarak çökmesidir. 

Flokülasyonun genel çalışma mekanizması, tanelerin çarpışarak 
bir araya gelmesi ve çeşitli bağlarla bağlanması ile elektrik şarj-
larının azaltılmasıdır. Elektrik şarjlarının yani zeta potansiyelinin 
düşürülmesi, itme kuvvetlerinin azaltılmasına ve ileri derecede bir 
koagülasyonun gerçekleşmesine neden olur. Bu yöntemde, süs-
pansiyon içindeki minerallerin taşıdıkları elektriksel şarjlara zıt işa-
retli iyonlar ilave edilerek yüzey şarjları nötralize etmeye çalışılır.

Operasyon halindeki tikinerlerde oluşan flokülasyonu etkile-
yen birçok mekanizma bulunmasına rağmen işletmelerde kul-
lanım esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler 
aşağıda sıralanmıştır:

Polimerin hazırlanmasının etkisi: Otomatik/manuel üniteler-
de hazırlanan polimerin tikinerlere besleme konsantrasyonu, 
karıştırma süresi ve koşulları ile flokülantın transferi büyük 
önem taşımaktadır. Proses koşullarına göre değişiklik gösterse 
de genel olarak hazırlama ünitesinden %0,5 (Binde beş) kon-
santasyonda hazırlanan flokülant, seyreltme suları ile seyrelti-
lerek tikinerlere %0,05 (Onbinde beş) olarak beslenmektedir. 
Hazırlama sonrasında karıştırma tankında operasyon için ha-
zırlanan flokülant ortam sıcaklığına (yaz/kış) göre değişiklik 
gösterse de en az bir saat karıştırılmalıdır. Bu süreden daha az 
karıştırılması durumlarda flokülant zincirleri tam açılmayacak, 
çok karıştırılması halinde ise efektifliğini kaybedecektir.

Karıştırma aşamasında hazırlanan flokülant sürekli olarak aynı 
yöne doğru ve karıştırma bıçakları keskin olmayan karıştırıcı-
lar ile dalga kıran ihtiva etmeyen tanklarda yapılmalıdır. Aksi 
takdirde flokülant zincirleri koparak/kesilerek istenilen perfor-
mansı sergilemeyecektir. 
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Karıştırma süresi tamamlanan flokülant, tikinerlere transfer 
edilirken kesinlikle fan ithiva eden santrifüj tarzı pompalar 
kullanılmamalı yerine mono pompalar tercih edilmelidir. Aksi 
takdirde, transfer esnasında flokülant zincirleri fanın dönüşü 
esnasında parçalanarak etkisini yitirecektir.

Flokülant molekül ağırlığının etkisi: Kullanılan flokülantın 
molekül ağırlığı her proses koşulları için farklı olmaktadır. An-
cak, molekül ağırlığı arttıkça süspansiyon içindeki partiküller 
üzerine adsorplanan miktar da artmakta ve salkımlaşmanın 
meydana gelmesi hızlandırmaktadır. Molekül ağırlığının art-
ması hem optimum flokülant dozajı ve hem de çökelme hızı-
nın artmasına neden olmaktadır. 

Flokülant dozajının etkisi: Süspansiyon halindeki malzemenin 
flokülasyon kabiliyeti belli bir optimum dozaj üzerinde polielekt-
rolit ilavesi ile arttırılamaz ve bundan sonra ilave edilen flokülant 
miktarı flokülasyon veriminin düşmesine neden olur. Optimum 
dozaj, maksimum çökelme hızı elde etmek için bir süspansiyona 
verilebilecek maksimum flokülant miktarı olarak tariflenebilmek-
tedir. Bu etkinin kontrolü için tikinerlerdeki çökme haznesinden 
alınan numunelerde sahada yapılacak çökme testleri ile takip 
edilmesi gerekmektedir. Bu takip sayesinde çöktürme verimi ile 
flokülant tüketim miktarı optimum düzeyde tutulabilmektedir. 

Tane boyutunun önemi: Yapılan çalışmalar göstermiştir ki par-
tikül tane ebatının azalması katı yüzey alanının artmasına yol 
açmakta ve sonrasında kullanılan optimum flokülant mikta-
rının da arttığı saptanmıştır. Bu nedenle, proses koşullarında 
kullanılacak flokülantın seçiminden önce tikinerlere beslene-
cek katının tane boyutu hem çalışma verimi hem de tüketim 
miktarı için büyük önem arz etmektedir.

Flokülant besleme metodunun etkisi: Flokülant besleme nok-
taları karışımın hafif türbilans içerdiği yerlerde kademeli olarak 
yapılması büyük önem arz etmektedir. Süspansiyonun hafif 
karıştırılması, çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerine göre 
daha etkin bir duruma geçmesine neden olmaktadır. 

Flokülant ile tanelerin buluştuğu noktadan sonra oluşturulan 
düzenli karıştırmada ise, salkımlaşma ve köprü oluşumuna 
yardımcı olurken düzensiz yapılan karıştırmalarda salkımlar 
arasındaki zayıf olan bağları koparabilmektedir. Böyle durum-
larda daha fazla flokülant ihtiyacı duyulacağı için flokülant 
tüketiminin artmasına neden olur. Şiddetli yapılan karıştırma-
larda ise tekrar dispersiyon hali yaratarak tanelerin birbirinden 
uzaklaşmasına neden olabilmektedir.

Ortamın pH değerinin etkisi: Tikinere beslenen malzemedeki 
minerallerin yüzey şarjını sıfır yapan bir pH değeri vardır. Sıfır 
şarj noktasından çok yüksek veya çok alçak pH değerlerinde 
flokülasyonun meydana gelmesi zordur. Bunun nedeni, parti-
küller arasındaki itme kuvvetlerinin artması ve dolayısıyla par-
tiküllerin süspansiyon içinde birbirlerinden uzaklaşmaları ve 
flokülantın köprü kurma olasılığını azaltmasıdır.

Ayrıca pH değeri, flokülantın iyonize olabilme derecesini etki-
lemekte ve polimer zincirindeki elektrik şarjını kontrol ederek 
zincirin uzamasına ya da toplanmasına neden olabilmektedir. 
Bu durum da tanelerin birbirleri ile birleşmesini etkilediği için 
salkımlaşmayı doğrudan etkileyebilmektedir.

Besleme ürünün % katı oranı: Tikinerlere beslenen malzeme-
nin % katı oranı flokülant çalışma verimini doğrudan etkilemek-
tedir. Tikinere beslenen malzemenin seyreltik olması (<%15) 
olması üniform bir tane dağılımı oluşmasına ve polimer zincir-
lerinin taneler ile birleştirmesine olanak sağlamaktadır. Tikinere 
beslenen malzeme miktarındaki % katı oranın artması ile parti-
kül miktarı artacak ve daha fazla flokülanta ihtiyaç duyulacaktır. 

Sıcaklık: Sıcaklığın artmasının flokülasyonu her zaman olum-
lu yönde etkileyeceği düşünülmemelidir. Polimerin molekül 
içinde bulunduğu solüsyona bağlı olarak lineer uzaması / kı-
salması sıcaklık farkı ile değişebilmektedir. Ancak, flokülantın 
mineral yüzeyine adsorblanması ekzotermik bir reaksiyon ol-
ması ve sıcaklıkla birlikte tanelerin solüsyon içinde yayılma hızı 
artacağı için olumlu yönde etkilenmesi beklenmelidir.

Sonuç
Cevher hazırlama tesislerinde kullanılan susuzlandırma ekip-
manlarından olan tikinerlerde istenilen flokülasyonun oluştu-
rulması için birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametrele-
rin değerlendirilmesi ve sürekli olarak takip edilmesi ekipmanın 
istenilen çalışma verimi için çok önemlidir. Günümüz koşulla-
rında birçok parametre dijital ortamda kayıt altına alınarak ta-
kip edilse de sahada yapılacak gözlemler, kontroller ve testler 
ile tikinerlerin çalışma verimleri takip edilmelidir. Saha koşulla-
rını tam sağlayarak laboratuvar ortamında yapılacak çöktürme 
testleri ile flokülasyonun değerlendirilmesi, optimum tüketim 
miktarlarının tespiti ve yorumlaması daha kolay olacaktır. 

Kaynaklar

• mmfdergi.ogu.edu.tr/mmfdrg/2010-1/8.pdf

• İpekoğlu, Ü., Susuzlandırma ve Yöntemleri. Dokuz Eylül Üviversitesi Mühendislik Fakültesi,

• Ethem M.Y., Flokülasyon Tekniği ve Günümüzdeki Önemi, Madencilik Dergisi, Cilt: 14 Sayı : 3,

• agron.com.tr/detay2.aspx?ID=226&FLOKULASYON
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Operasyonel Bilişim Stratejisi

inovasyon

Maden operasyonları ve şir-
ketleri veri üreten teknolo-
jik ürünleri çok sayıda farklı 
tedarikçiden temin etmek-

tedirler. Doğru hazırlanmış uzun vadeli bir stratejiye sahip 
olunduğunda farklı yerlerden temin edilen bu teknolojik ya-
tırımlar artarak etkileşen bir fayda sağlamalıdırlar. Örneğin, 
delme patlatma, nakliye ve maliyet bilgilerini birleştirmek, 
belli bir lokasyondaki ekipmanların ortak bir isimlendirme 
sistemi kullanılmışsa mümkündür. Bu sayede jeoloji, patlat-
ma performansı, kazı performansı ve ürün kalitesi arasında 
bağlantı kurulabilmesini mümkün kılacak ve daha detaylı 
ve sonuca etki eden performans ölçümünü geliştirecektir. 
Bu durumda uzun vadeli Bilişim Sistemleri (BS) planı iş pro-
sesini değiştiren sebeplerle doğrudan bağlantılı hale gelmiş 
olacaktır. Örneğin entegre ve iyi yönetilen Bilişim Sistemleri 
planına sahip bir işletme aşağıdaki noktaları dikkate alacaktır:

•	Teknolojik yatırımların kurumsal politikaya uyumu
•	Yatırım sonrası teknolojik ürünün prosese etki analizi
•	Üretilen verilerin kayıt altına alınması
•	Verilere dayalı analizlerin yapılması ve yönetim
•	Aktiviteye dayalı maliyet tespiti ve bütçeleme
•	Öngörülebilir bakım-onarım maliyetleri
•	Performans ölçümlerinin & analizlerinin raporlanması

Uzun vadeli plan, iş prosesini açıklayıcı bir kaç sayfa ve BS araç-
larının değiştireceği ve sağlayacağı potansiyel ilerlemeleri be-
lirtecek bir formatta olabilir. Yeni teknoloji alımları ve revizyon 
planlarını gösteren takvim açık bir biçimde hazırlanmalıdır. Re-
vizyon planları teknolojinin çok hızlı bir biçimde değişmesi ve 
yeni fırsatlar doğurabilecek olması sebebiyle gereklidir.

Bilişim Sistemleri girişimi, sürmekte olan veri sistemlerinin ba-
kım-onarım ve kullanımlarına da katkı sağlamalıdır. BS planı, 
sürmekte olan ürün ve hizmetlerin eğitimiyle ilgili mali prog-
ramı da içermelidir. Aşağıdaki listede uygun olan mevcut hiz-
metler ve kullanımlarından çalışanların nasıl haberdar olmaları 
sağlanacağı önerilmektedir:

•	Periyodik eğitimler
•	Eğitim kitapçıkları ve fasiküller
•	Web’e kayıtlı videolar 
•	Yeni teknolojilerin kullanımın gidişatının incelenmesi için bir 
takvimin oluşturulması ve ilerletilme potansiyeli bulunan alan-
ların tespiti (çoğunlukla veri girişlerinin kullanıcılar tarafından 
yapılmasını azaltmak) 
•	Departmanların ve kurum danışmanlarının yardımıyla her 
departman için veri akış şemaları oluşturulmalı. Departmanlar 
arası veri akışları da kâğıda dökülmeli. Böylece bir departman-
da olabilecek değişikliklerin diğer departmanların sistemlerine 
muhtemel etkileri tespit edilmiş olacaktır. 

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu
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Tüm kompleks ve pahalı makine parçalarıyla birlikte Bilişim 
Sistemleri de sadece eklentiler veya yükseltmeler için değil; 
nasıl kullanılıp yönetildiklerinin tespiti için bakım-onarıma ihti-
yaç duymaktadır. Çoğunlukla pahalı ekipmanlar yaygın olarak 
bir kişinin sorumluluğuna verilir ve bu kişi ekipmanın kullanımı 
ve verimliliğinden sorumludur. Örneğin bir maden kamyonu-
nun en kötü ihtimalle %80 çalışır durumda olması ve belli bir 
üretim miktarına sahip olması beklenir. Rutin bakım-onarım 
veya bir üst modele yükseltilmenin yanında, BS araçlarının da:

•	Veriler, ürünlerin kullanımı ve verimliliklerinden sorumlu biri-
nin tasarrufuna verilmelidir.
•	Bu sistem sahibi kişi veri akışlarının güncel olmasını temin 
etmelidir.
•	Verimliliğin ölçüsü, verilerin doğru kaydediliyor ve güvenilir 
olmasıdır.
•	Performans ölçüleri bu BS araçlarının kullanımı ve verimlilik-
leri olmalıdır.
•	Sistem sahibi ayni zamanda sisteme kayıtlı kullanıcıların sis-
temi kullanımlarını izlemelidir.
•	Bu sorumlu kişi aynı zamanda kullanıcıların sistemi kullana-
bilmek için yeterli eğitim almalarını temin etmelidir.
Birçok operasyonun veri tabanları veya hesap çizelgeleri konu-
sunda uzmanlaşmış bir veya bir kaç personeli bulunmaktadır. 

Bu kullanıcılar bilgi yönetimi alanında nadiren resmi ve yeterli 
eğitim aldıklarından sistemi kolay bakım-onarım için tasarlaya-
mamaktadırlar. Ancak bu kişilerin hizmet ve bilgileri oldukça de-
ğerlidir. Bu kişilerin pozisyon değiştirmeleri veya işi bırakmaları 
durumunda ilişkilendirdikleri hesap çizelgeleri ve veri tabanları 
kısa sürede atıl hale gelecek ve kaybedilecektir. Bu noktada ku-
rumsal strateji; bu konulardan haberdar ve farklı yerlerde Bilgi 
Teknolojileri servisi verebilecek bir kaç kişinin daha bu alanlarda 
çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu destek elemanları:

•	Özel veya geçici veri tabanları oluşturma
•	 İlgili kullanıcılara eğitim ve veri erişim yazılımıyla düzeltilmiş 
bilgi erişimi sağlanması
•	 İleri analitik araçların yardımıyla kullanıcı oluşturma, eğitme 
ve sürdürme

Bu küçük bilgi teknolojileri destek ünitesi kullanılabilir bilgile-
rin çalışanlara sürekli ve istikrarlı bir bicimde iletilmesini sağla-
yan BS içerisinde güvenilir bir grup olabilir.

BS araçları kurum içerisinde farklı kademelerde seçilebilir. Bu 
durum şirketin Bilgi Teknolojileri stratejisini uygulamasını güç-
leştirir. Teknoloji tedarikçileri ürünün farklı özelliklerinin kulla-
nımıyla elde edilebilecek potansiyel olarak fayda sağlayacak 
ürünler satabilir. Ancak bir çok örnekte tedarikçiler BS ürünü-
nün tam kapasite kullanımı için yapılması gerekecek kurumsal 
ve proses değişiklikleri anlatmamaktadırlar. Karar mekanizma-
ları Bilişim Sistemleri ürününü değerlendirirken: 

•	 BS ürününden maksimum fayda sağlanabilmesi için, gerçekçi bir 
bütçe ve plan, kurumsal ve proses değişiklik uygulamalarını göste-
ren uygulama takvimi hazırlanmalı. Takvim hazırlanırken geçmiş 
tecrübelerden edinilen bilgiler ışığında düzenlemeler yapılmalıdır.
•	BS ürünün özelliklerinden tam olarak faydalanılabilmesi için 
Ar-Ge gerekli ise, Ar-Ge masrafları (potansiyel faydalarıyla bir-
likte) değerlendirilmelidir.
•	Bu yeni özelliğin sisteme aktarılma planı, sistem sahibinin 
performansını ölçmede kullanılabilir.
•	 İleriye yönelik BS ürününün mevcut sistemlerle birlikte çalı-
şabilirliği analiz edilmelidir.

Operasyonel yatırımlarda teknolojiye yüksek miktarda harca-
malar yapılmaktadır. Ancak bu harcamaların yapılmış olması 
prosesin verimliliğinin artacağı veya maliyetlerin düşürülece-

ği anlamına gelmemektedir. 
Maden yöneticilerinin yeni 
teknoloji satın alımlarında 
ve uygulamalarında ürün-
den beklentilerini ve elde 
edilecek kazanımlarını iyi 
bilmeleri gerekmektedir. 
Bunu sağlamanın temel yolu 
ise şirkete ait bu alanda bir 
politikanın geliştirilmesiyle 
mümkündür. İşletmelere ait 
bu “Bilişim Sistemleri Strate-
jisi” şirketlerin orta ve uzun 
vadeli ihtiyaçlarına ve gele-
neklerine göre düzenlenme-
si gerekecektir. Eğer şirketin 
planlarında gelişim için BS 
araçlarının kullanımı yer al-
maktaysa, burada yazılmış 
olan politikanın özellikle in-
celenmesi gerekmektedir. 
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Maden hukuku

Maden İhaleleri

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden ihalelerini incelemek 
için 3213 sayılı Yasa’nın yü-
rürlüğe girdiği tarihten itiba-

ren konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. 

3213 sayılı Maden Yasası, 15.06.1985 gün 18785 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yasa’nın 
Geçici 1’inci maddesinde; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce herhangi bir nedenle hükümden düşmüş bütün GMD 
(Genel Maden Dosyası), AR (Arama Ruhsatı), İT (İlk Tetkik), PRT 
(Proje Tetkik), İR (İşletme Ruhsatı), İİ (İşletme İmtiyazı) safha-
sındaki ruhsatlar paftalardan silinerek sınırlarına bakılmaksızın 
otomatik olarak aramalara açılır, kuralı getirilmiştir. 

Aktarılan kural ile Yasa’nın yürürlüğü tarihi itibarıyla hükümden 
düşmüş tüm ruhsatlar sınırlarına ve safhalarına bakılmaksızın 
yok sayılacak ve bu alanlara yapılan başvurular ihalesiz olarak 
kabul görecekti. Açık olan bu hüküm ne yazık ki uygulanama-
mıştır. Gerekçe olarak da Yasa’nın 22’nci ve 30’uncu maddeleri 
gösterilmiştir. 22’nci madde arama ruhsat aşamasından düşen, 
30’uncu madde ise ön işletme ve işletme safhasında düşen 
ruhsat sahalarının ihale ile ruhsatlandırılacağını öngörüyordu. 
Geçici 1’inci maddenin uygulanmaması nedeniyle, hükümden 
düşen ruhsatların, dosyası bulunanların dosya üzerinden, dos-
yası bulunamayanların ise işli oldukları 1/25000 ölçekli veya 
1/200000 ölçekli haritalardan sınırları tespit edilip bilgisayar 
kayıtlarına aktarılmıştır. Bu işlemin Yasanın ruhuna açıkça ay-
kırı olduğunu burada ifade etmek isterim. 

3213 sayılı Yasa’nın 22’nci maddesi uyarınca arama ruhsat 
aşamasında hükümden düşen ruhsat sahaları 60 gün süre ile 

Maden İşleri Genel Müdürlüğün’de (MİGEM) ve vilayetlerde 
asılarak ilan ediliyor, bu sürede talip çıkmaz ise otomatik olarak 
aramalara açılıyordu. Ön işletme ve İşletme Ruhsatı aşamasın-
dan düşen sahaların ihalesi ise Yasanın 30’uncu maddesi uya-
rınca yapılıyor, MİGEM ve vilayetlerde 3 ay süre ile ilan ediliyor. 
Bu sürede talip çıkmaz ise 3 ay daha bekletiliyor bu bekleme 
süresinde teminat bedeli kadar bedeli yatırmayı kabul eden ilk 
talibine veriliyor, bu sürede de talip çıkmaz ise otomatik olarak 
aramalara açık hale geliyordu.

05.06.2004 gün 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasa’nın 22’nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmış, 30’uncu madde ise değişik-
liğe uğramıştır. 03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Maden Yasası Uygulama Yönetmeliği’nin 114-
129’uncu maddeleri ile de ihale işlemleri düzenlenmiştir. Yapı-
lan değişiklik ile ihale ilanının Resmi Gazete ile yapılacağı, ilan 
süresi içinde başvuru olmaması halinde ihalelik alanın başka 
bir işleme gerek kalmadan aramalara açık hale geleceği, ruhsat 
alanları arasında olup en uzak iki noktası arasında 50 metreden 
az mesafe bulunan alanların bitişik ruhsat sahipleri arasında 
ihale edileceği, 6309 sayılı Yasa döneminden gelen ve yürür-
lükte olan çakışmalı işletme ruhsatlarında yeni bir maden bu-
lunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkının bu ruhsat 
sahipleri arasında ihale edileceği, kurala bağlanmıştır.

İhale işlemlerini düzenleyen Maden Yasası 30’uncu maddesi 2. 
fıkrasına 5995 sayılı Yasa ile bir cümle eklenerek işletme ruh-
sat aşamasında hukuku sona eren sahalar ile MTA tarafından 
görünür rezervi belirlenen sahaların otomatik olarak aramalara 
açılması işlemine son verilmiştir.
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Gerekçesi yukarıda 
aktarılan Maden Ya-
sası’nın 30’uncu mad-
desi incelendiğinde;

a- Herhangi bir se-
beple hükümden 
düşmüş, terk edilmiş 
veya taksir (bölün-
müş) edilmiş alanlar 
ihale yolu ile ruhsat-
landırılacak, ihale du-
yurusu Resmi Gazete 
kanalıyla olacaktır.

b- Yeni alanlar II-b 
grubu ve IV. Grup 
dışında ihale ile ve-
rilecektir. Yeni alan olarak ifade edilen başvuru tarihinde ma-
den sicilinde işlem görmeyen alanlardır/sahalardır.

3213 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte üç grup ruhsat ve-
rileceği öngörülmüştür. 

6592 sayılı Yasa ile 30’uncu maddenin, sadece 6309 sayılı Yasa-
dan gelen ve yürürlükte olan işletme ruhsatları hakkındaki fık-
rasından başka tüm fıkraları değişikliğe uğramıştır. Değişikliğin 
gerekçesi olarak; “Madde ile herhangi bir sebeple hükümden 
düşmüş, terk edilmiş alanlar ile yeni alanların ihale yolu ile ruh-
satlandırılması, hüküm altına alınmıştır. Ruhsat sahalarına ilan 
süresi içinde müracaat olmaması halinde bu alanlar başka bir 
işleme gerek kalmadan tekrar ihalelik saha konumuna getiri-
lerek, devamlı ihalelik saha konumunda kalması sağlanacaktır. 
İhalelik sahaların sürekli ihale edilme imkanı getirilerek uygun 
bir zamanda ve değerinde sahiplendirilmesi amaçlanmıştır. 

Madenlerin ihale yolu ile yapılan ruhsatlandırılmalarında ma-
denin cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatı-
rım, ülke ihtiyaçları ve benzeri huşular dikkate alınmak suretiy-
le gerçekleştirilecek yatırım şartlı ihale usulü getirilmiştir. 

Madde ile ayrıca, havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik 
yapıyı aydınlatmak amacıyla herhangi bir sebeple hüküm-
den düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahaların alan 
sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilmesi 
imkanı getirilerek büyük çaplı yatırım yapılması ve iş sağlığı 
ve güvenliği ilkelerine uygun işletmecilik yapılması amaçlan-
mıştır.”, denilmiştir.
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1-Mermer; Kalker, Dolomit, Kalsit, Arogonit, Traverten, Albatr, 
Diabaz, Granit, Serpantin ve kesilip parlatılabilen diğer taş-
la olarak tanımlanmış, bu tanım, 25.06.1987 gün 19498 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 3382 sayılı Yasa ile kesilip parla-
tılarak kullanılacak olan mermer, oniks mermeri ve diğer taşlar 
şeklinde değiştirilmiş, 250 hektara kadar ruhsat verileceği, ön-
görülmüştür. 

2-Göl Suları; Göl sularının ihtiva ettiği madenler için 2000 
hektarlık başvuru yapılabilecektir. Göl suları, 26.06.2001 gün 
24444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4683 sayılı Yasa’nın 
2’nci maddesi ile Maden Yasasından çıkarılmıştır.

3-Maden; Alan sınırlaması olmaksızın ve maden ismi belirtil-
meksizin yapılmaktadır.

1985 yılından 2001 yılına kadar üç grup, 2001 yılından 5177 
sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar da Maden ve Mer-
mer olmak üzere iki grup ruhsat verilmiştir. Esasen Göl suları 
konusunda ruhsat verildiği söylenemez, bu grup maden ruh-
satları içinde eritilmiştir. 

4-5177 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile 1901 tarihli Taşo-
cakları Nizamnamesi yürürlükte kaldırılmış, maden ruhsat gru-
bu beşe çıkarılmış, I-a Grubu madenlerin ihale ile verileceği, 
kural altına alınmıştır. 

5-5995 sayılı Yasa ile de madenler altı gruba ayrılmış, 6592 sa-
yılı Yasa ile de tekrar ruhsat grupları beşe indirilmiştir.

c- 6592 sayılı Yasa ile II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler 
dışında yeni alanlar ihale yoluyla verilecektir. Bilindiği üzere 
5177 sayılı Yasa ile I. Grup (a) bendi madenlere, 5995 sayılı Yasa 
ile de İşletme ruhsat aşamasından düşen sahalara getirilen iha-
le ile verilme yolu 6592 sayılı Yasa ile genişletilmiş olmaktadır.

d- 5177 sayılı Yasa döneminde ilan süresinde ihalelik alan-
lara başvuru olmaması halinde bu alanlar başka bir işleme 
gerek kalmaksızın aramalara açık hale gelirken, 5995 sayılı 
Yasa ile işletme ruhsat safhasında hukuku sona eren saha-
lar bundan muaf tutularak tekrar ihalelik duruma getiril-
miştir. 6592 sayılı Yasa ile de hukuku sona eren tüm saha-
ların safhasına bakılmaksızın ihalelik saha olarak kalması 
öngörülmüştür. 

e- İhale bedeli işletme ruhsat taban bedelinden az olmayacaktır.

f- Ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabile-
cektir. Bu durumun kıstası ise; maden ruhsat sahasının cinsi, 
rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke 
ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ihale şart-
namesinde de açıkça belirtmek kaydıyla yapılabilecektir. 
Bu durumda kabul edilen ihalelik sahanın; rezervi, tenörü, 
istihdam durumu konusunda idarenin elinde somut bilgiler 
olması gerektiği açıktır. Aksi takdirde ihaleyi yapan idareyi 

zora sokacak çekişmelerin yaşanacağı kaçınılmaz olur. Ay-
rıca benzeri hususlar denilerek şartnameye konacak mü-
kellefiyetler de önem arz edecektir. Özellikle rezerv konusu 
çok titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Zira, 
rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartları, 
taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üre-
tim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar 
şartnamede belirlenecektir.

g- Ruhsat alanları arasında bulunan ve en uzak iki noktası ara-
sında 50 metreden az mesafe olan alanların ihalesinin, bitişik 
ruhsat sahipleri arasında yapılacağı kuralı 6592 sayılı Yasa ile 
değişikliğe uğramış; Ruhsat sahaları arasında tek başına ma-
dencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara ruhsat verileme-
yeceği, bu alanların bitişik ruhsat sahipleri arasında ihale edile-
ceği, şekline getirilmiştir. Burada iki noktası arasında 50 metre 
mesafe bulunan sahaların ihalesi konusundaki sınırlamanın 
değişmesi yararlı olmuştur. İdarenin, ruhsatlar arasında kalan 
alanın tek başına madencilik faaliyeti yapılamayacak alan ol-
duğunu tespit etmesi halinde bu alana ruhsat verilmeyecek 
ve bitişik ruhsat sahipleri arasında söz konusu alan ihale edile-
cektir. Böyle bir alanın varlığını idarenin tespit etmesi oldukça 
zordur. Bu durumu söz konusu alana bitişik ruhsat sahipleri 
idareye iletecek, idare yerinde tespitini yaptıktan sonra alanı 
bitişik ruhsat sahipleri arasında ihale edecektir. Yalnız burada 
tek başına madencilik faaliyeti yapılamayacak alanın büyüklü-
ğü konusunda idarenin takdir hakkını somut tespitlere dayan-
dırması gerektiği açıktır. Zira Yasada herhangi bir mesafe ve 
alan kısıtlaması yoktur.

Ayrıca, ihalelik durumda bulunan ve madencilik yapılabilme-
si için uygun büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruh-
satsız alanlar veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale 
edilecektir. Bu tespit her ne kadar idare tarafından yapılabi-
lecek tespiti gerektiriyor kanısı uyandırsa da bu alanla ilgile-
nen madenciler tarafından idareye iletilecek bir dilekçe ile de 
ihale yapılması istenebilir. Burada da idarenin takdir hakkını 
kullanırken somut veriler ortaya koyması gerektiğini bir kez 
daha yineleyelim.

h- Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlat-
mak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile hukuku sona ermiş 
ihalelik sahalar alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek 
ihale edilebilecektir. Böyle bir ihale işlemini yapabilmek için 
idarenin elinde yeterli bilgilerin olması şarttır. Hukuku sona er-
miş sahalar konusunda idareye verilen faaliyet raporları ve pro-
jelerden yola çıkarak bu alanlarda belli bilgilere ulaşmak müm-
kün iken, yeni oluşturulan alanlar konusunda MİGEM’in elinde 
hiçbir bilgi yoktur. Bu bilginin havza ihalesine isteyen talipler 
tarafından verileceği ya da bu konuda idarenin araştırma yapa-
cağı/yaptıracağı anlaşılmaktadır. Alan sınırlaması olmadığı için 
bu alanlarda yapılacak ihaleye sadece büyük firmaların talip 
olacağı tartışmasızdır. Daha önce; TKİ, TTK, ETİBANK gibi kamu 
kurumlarına tanınan hakkın özel şahıs ya da firmalara verilme-
sinin önü açılmıştır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

May. 16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

May. 16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.897

May. 16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.629

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

May. 16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

May. 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

24.May.16 Altın 1251,10 18,02 1060,10 USD / tr. oz

24.May.16 Gümüş 16,41 18,70 13,83 USD / tr. oz

24.May.16 Platinyum 1012,30 13,36 893,00 USD / tr. oz

24.May.16 Rodyum 660,00 -1,49 1195,00 USD / tr. oz

24.May.16 Palladyum 550,05 -0,69 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

24.May.16 Aluminyum 1525,50 1,16 1508,00 USD / ton

24.May.16 Bakır 4571,00 -2,77 4701,00 USD / ton

24.May.16 Çinko 1831,00 14,51 1599,00 USD / ton

24.May.16 Kalay 15900,00 9,13 14570,00 USD / ton

24.May.16 Kurşun 1646,00 -8,81 1805,00 USD / ton

24.May.16 Nikel 8305,00 -4,04 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

)

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

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

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

17.May.16 İridyum 520,00 0,00 520,00 USD / tr. oz

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

17.May.16 Kobalt 10,89 4,41 10,43 USD / lb.

17.May.16 Magnezyum 2,03 2,01 1,99 USD / ton

17.May.16 Manganez 2,01 23,31 1,63 USD / ton

17.May.16 Molibden 15300,00 27,50 12200,00 USD / ton

LM
E

17.May.16 Rutenyum 42,00 0,00 42,00 USD / tr. oz

N
M

03.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 0,00 350,00 USD / ton

16.May.16 Uranyum 28,50 -17,39 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)

May. 16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

May. 16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

May. 16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

May. 16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

May. 16 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

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

16.May.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 210-215 USD / kg

16.May.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 185-195 USD / kg

16.May.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 170-175 USD / kg

Temel Maden Fiyatları

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton

dmte : kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları

ekonoMi
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eTkinlik TakviMi

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 
25 - 28 Eylül  SEG 2016 - Tethyan Tectonics and Metallogeny, İzmir, 
seg2016.org
25 - 28 Eylül  EURO GEO, 6. Avrupa Jeosentetikler Konferansı, İstanbul, 
eurogeo6.org 
25 - 29 Eylül  5th Mediterranean Clay Meeting (MCM2016), İzmir, 
mcm2016.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
13 - 14 Ekim  8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, kirmatas.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
14 - 16 Haziran  Euro Mine Expo, İsveç, eurominexpo.com
16 - 17 Haziran  Astana Maden ve Metalurji Kongresi ( Astana Mining 
and Metallurgy Congress 2016) Astana, Kazakistan, www.amm.kz
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
24 - 26 Ağustos  Metallurgy Peru 2016, Peru,  

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

19 - 21 Ekim  IMPS 2016, 15. International Mineral Processing Sym-
posium, 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

11 - 15 Eylül  55th Annual Conference of Metallurgists, Kanada, 
com2016.metsoc.org
12 - 16 Eylül  Electra Mining 2016, Güney Afrika, electramining.co.za
22 - 25 Eylül  China Mining 2016, Çin, chinaminingtj.org 
26 - 28 Eylül  Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com
1 - 3 Ekim  5th Iran’s Annual Mines & Mining Industries Exhibition & 
Conference, İran, expopars.com
13 - 15 Ekim  Mining 2016 Myanmar - 4. International Mining and Min-
erals Recovery Exhibition, Myanmar, miningmyanmar.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
31 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

12 - 14 Ocak  Expo Geothermal - 4. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı, İstanbul, demosfuar.com.tr
4 - 5 Mart  Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, uluslararasitaskongresi.com
22 - 24 Mart  2nd IWA Regional Symposium on water, wastewater 
and environment, İzmir, iwa-ppfw2017.org
11 - 14 Nisan  IMCET 2017 - Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kon-
gresi, Antalya, imcet.org.tr

2017

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

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

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

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



The Tethyan belt is one of the world’s most extensive tectonic and metallogenic belts, extending from 
central and southeastern 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 magmatism, 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

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 � Structure
� Exploration geochemistry � Exploration geophysics
� Porphyry deposits � Physical volcanology
� Mineral economics

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
PATRON

PREMIER

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

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



www.madencilik-turk iye.com
1 Haziran 2016

Sayfa Firma
55,111 ABB

97 Ala Group

17 Anadolu FLYGT

115 Ant Group

71 Ardef

109 Atlas Copco

5, 9,66,67 Barkom

23 Başarsoft

105 Besson

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

79 Borataş

73 Çukurdere Sondaj

35 DBC

Sayfa Firma
81 DMT

39 Draeger

93 Ebro Armaturen

27 Erkom

31 Ersencer Mühendislik

19 Esan

49 Esit

45 FKK

95 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

33 Hidromek

106 IMPS 2016

13 Kayen Sondaj

Sayfa Firma
103 Kensan Makina

91 Ketpol

47 Labris Madencilik

Arka Kapak Mapek

11 Metso

61 Minenco

25 Netcad

89 Otkonsaş

37 Özfen Makina

21 Pena Maden

63 Pi Makine

3 Pozitif Sondaj

Ön Kapak,101 Sandvik

Sayfa Firma
119 SEG 2016

28,29 Sibelco

83 Siemens

1 Spektra Jeotek

113 SSAB

43 Şen Madencilik

51 Teknima

107 Tunnel Expo

87 Tünelmak

117 Tüyap

Ön Kapak İçi Vulcan Sanat

7 Weir Minerals

65 Yünel

77 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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