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Temiz hava teknolojileri üzerine madencilik ve tünel 
sektörlerinin önde gelen firması Teknima, ürünlerini 

dünyanın en önemli iş makineleri ve ekipmanları 
fuarlarından birisi olan Bauma 2016’da katılımcıların 

ilgisine sundu. Uzmanlaşmış teknik kadrosu 
ve bünyesinde yer alan Ar-Ge departmanı ile 
sektöre öncülük eden firma, Bauma 2016’ya 

son teknoloji havalandırma fanları ile 
katılırken TF-1800-250/1500 model 
aksiyel havalandırma fanını yürüme 

yolu üzerinde sergiledi. Ön kapak 
görseli Bauma 2016’dan…

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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Ulusal Hakemli Dergidir

ediTörden

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

Sektörden bir büyüğüm, “Siyaset kaynakların yönetilmesi sanatıdır” der. Bu sözün ne 
kadar haklı olduğunu yaşadıkça her dönemde, dünyanın her yerinde görmekteyiz. Kay-
naklarını yönetemeyen bir ülke kısa ya da uzun vadede daima kaybetme eğilimindedir.

Bu kapsamda Türkiye’yi irdelersek, özellikle yer altı kaynaklarımızın yönetiminde sıkın-
tılar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yer altı kaynaklarının yönetimi ve özellikle madencilik 
politikaları konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğumuzu sanırım hepimiz kabul 
etmekteyiz? Eğer ulusal bir kaynak yönetim politikası oluşturmuş olsaydık ve Cumhuri-
yetimizin kuruluşundan bugüne, her gelen yeni yönetim bu politika doğrultusunda ha-
reket etseydi, bugün Kanada’dan, Amerika’dan, Avustralya’dan ya da Güney Afrika’dan 
madencilik açısından bir farkımız olmayabilir, dünya genelinde söz sahibi ülkeler arasın-
da yer alabilirdik.

Maalesef ülkemizde siyasetin bir hafızası bulunmuyor. Siyasi ve kamusal hafızanın ol-
maması, ulusal bir kaynak yönetim politikasına sahip olmayışımız, kamu kurumlarında 
sürdürülen çalışmaların her yeni gelen erk tarafından çoğu zaman görmezden gelinmesi 
ve yeniden aynı çalışmaların yapılarak, zaman kaybedilmesi, dolayısıyla sürekli yerinde 
sayma sonucunu doğurmaktadır. Bu durum neredeyse tüm sektörler için geçerlidir.

Ülkemizin geleceği için özellikle doğal kaynakların yönetiminde ulusal bir politika-
ya sahip olmamız gerekmektedir. Her gelen yeni siyasi topluluk bu politikayı kaldığı 
yerden devam ettirip daha ilerilere taşımalıdır. Ancak taş üstüne taş koyarak bir kule 
yapabilir ve bu kule üzerinden uzakları görebiliriz. Aksi halde boşa kürek çekmekten 
öteye gidemeyiz

Eğer bir madencilik politikamız olacaksa bu politikanın temelleri de sağlam bir mevzuat 
üzerine oturmalıdır. 30 yıl öncesinin mevzuatlarını yama yaparak kullanmaya devam et-
mek günümüzde pek de akılcı bir yaklaşım değildir. 

Çok basitçe yapılması gereken; yepyeni bir maden mevzuatı üzerinde bir politika çizil-
mesidir. Sadece ruhsat hukukunu düzenleyen tek bir maden kanununun oluşturulması-
nın ardından farklı yönetmelikler ile her maden grubuna özel düzenlemelere gidilmesini 
en uygun yöntem olarak görüyorum. Örneğin kömür arama ve üretimi üzerine ayrı bir 
yönetmelik, değerli madenler, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler vs üzerine 
farklı farklı yönetmelikler çıkarılması gibi…

Ayrıca ciro (ya da rezerv) bazlı yapılacak bir ayrım ile de sektör rahatlatılabilir. Örneğin 
0-10 milyon lira cirosu olan için ayrı bir vergilendirme sistemi, 10-100 milyon için ayrı, 
100 milyon ve üzeri için ayrı bir sistem uygulanır, bunlar çeşitli teşvik mekanizmaları ile 
de desteklenirse, hem küçük hem de büyük ölçekli madencilik için bir yol çizilebilir. Bu 
şekilde tüm yatırımcılar kesesine uygun şekilde yatırım yapıp madencilik sektörümüzü 
geleceğe taşıyabilirler.  

Ek olarak uzun vadeli kalkınma ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda hangi madende 
nasıl bir arama ve üretim yapılacağına dair de bir yol çizilirse, gerek kendimizin gerekse 
dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda uzun vadeli hareket edebiliriz.

Bu basit düşüncelere bir kaç basit uygulama daha eklenebilir. Temeli bunlar gibi basit 
ama etkili ve daha adaletli kurallar üzerinde kurulu bir madencilik politikasının ortaya 
konmasının ülkemiz için en mantıklısı olacağına inanıyorum. 

Ulusal Madencilik Politikası
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• H Wireline Delme Kapasitesi 100 m
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• B Wireline Delme Kapasitesi 350 m

• Kolay Delme Performansı
• Rotary sistem
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Türkiye’den haberler

Haziran 2016

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine
Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ Yayınlandı 
Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak 
Desteğe İlişkin Tebliğ 26 Haziran 2016 tarihli, 29754 numaralı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan tebli-
ğe göre aşağıdaki gelişmelerin yaşanması bekleniyor;
•	Destek ödemesinin mümkün olduğunca hızlı olarak yapılma-
sı bekleniyor.
•	 İlk ödemeden sonraki ödemelerin başvuruları, internet üze-
rinden doldurulacak formla yapılabilecek.
•	 İlk ödemenin formu ilk 5 ay için (Ocak-Mayıs) geçerli olarak 
doldurulacak.

•	MİGEM tarafından hazırlanan form, teşvikten yararlanacak 
firmalar tarafından doldurularak, mail yoluyla MİGEM’e gönde-
rildikten sonra işleme alınacaktır.
•	 İlk üç ayın verileri SGK’dan alınmış olup, başvuru formu ile 
teyit edilip ödeme hemen yapılacak.
•	Her ruhsat için ayrı form doldurmak gerekmektedir.
•	Çalışma Bakanlığı tarafından durdurulan ve bilahare üretime 
açılmış olan işletmeler için, Çalışma Müdürlüğü’nden, durdur-
ma ve açma tarihlerini belirtir yazı almak gerekmektedir.
http://goo.gl/jv8irH 

Haziran 2016

MNG Gold, Aureus Mining’in
Çoğunluk Hissesini Aldı
Ülkemizde ve Batı Afrika’da maden arama ve proje geliştirme 
faaliyetlerini sürdüren Türk şirketi MNG Gold, Liberya odaklı 
altın üreticisi Aureus Mining firmasının yüzde 55 hissesini 30 
milyon dolar karşılığında elde etti. 
Aureus’un Liberya’da bulunan bir madeni (Liberty Mine) ve 
yine Liberya ve Kamerun’da projeleri bulunuyor. Şirket Liberty 
madeninde ilk altını Haziran 2015’te dökmüştü.
Liberty madeninde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle operasyon 
geçtiğimiz Mayıs ayında durdurulmuştu. Bu süreçte finansal 
durumu kötüleşmeye başlayan Aureus borçlarını yeniden dü-
zenlemek için çalışmalar yapıyordu. MNG Gold’un Aureus’un 

çoğunluk hissesini alarak şirkette söz sahibi olması ile New 
Liberty madeninde üretime tekrar başlanması ve borçların 
bir kısmının kapatılması bekleniyor. Zaten bu kapsamda Au-
reus’tan ödeme bekleyen firmaların anlaşma yoluna giderek, 
geri ödemeleri 4 aya yaydıkları açıklandı.
MNG Gold’un yaptığı bu hamle ile Aureus Mining CEO’su David 
Reading’in MNG Gold ile yapılan anlaşmaların bir parçası olarak 
görevinden feragat edeceği açıklanan diğer bilgiler arasında. 
MNG Gold’un Genel Müdürü Serhan Umurhan bundan sonraki 
süreçte Aureus’un CEO’luk görevini üstlenecek. 

Haziran 2016

Termik Santral Yatırımlarında
Bürokrasi Azaltılacak 
TBMM Genel Kurulu’nda devam eden elektrik piyasasına yöne-
lik tasarı görüşmelerinde kömür sahaları ve güneş yatırımların-
da yeni bir model üzerinde çalışıldığı; güneş enerjisi ve madene 
dayalı enerji yatırımlarında santral kurma sözü veren yatırımcı-
ya, tüm bürokratik işlemleri tamamlanmış şekilde saha teslim 
edileceği açıklandı. 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, eskiden ma-
den sahalarının ihaleye çıkıp en çok parayı verene verildiğini 
belirterek, kamunun artık tek derdinin elektriğin kaça satıla-
cağı olacağını söylediler. Yeni sistemle ÇED, izinler, ruhsatlar 
hazır şekilde yatırımcıların bürokratik işlemlerle uğraşmayacağı 
şekilde ihaleye çıkılacak. Kömür sahaları ile ilgili bütün prose-
dürleri Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tamamlayacak. Tek şart ter-
mik santral kurulması olacak. Termik santral kurmayı vaat eden 
yatırımcılar devlete elektriği kaça satacaklarına ilişkin ihaleye 
girecekler. Açık azaltım ihalesi ile ihale yapılacak. 
Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerjide de benzer bir modeli haya-
ta geçirmeye hazırlanıyor. Örneğin 2000 megawatt büyüklüğün-
de sahalar belirleyecek. Bu sahaların da tüm izinleri hazır edilecek. 

Yatırımcının burada da bürokratik sorunla karşılaşmaması sağla-
nacak. Trafo, iletim hattına kadar garanti verilecek. Ancak Enerji 
Bakanlığı’nın burada da tek şartı panel, tribün gibi üretimlerin 
Türkiye’de kurulacak fabrikada yapılması olacak. Enerji Bakanlığı 
yetkilileri, Türkiye’de yerli panel üretiminin olmadığını belirterek, 
şu anda fabrikaların montaj yaptığını, yeni sistemle hedefin dev 
firmaların Türkiye’ye gelerek fabrikasını Türkiye’de kurmasını sağ-
lamak olduğunu söylediler. Bu şartı yerine getireceğini bildiren 
yatırımcılar bu sefer açık azaltım modeline dayalı ihaleye girecek-
ler. İhale en ucuz elektriği verme modeline göre yapılacak.
Bunun yanı sıra Maden Tetkik Arama Genele Müdürlüğü (MTA) 
artık yurtdışında da arama yapabilecek. Aynı tasarı ile devlet ta-
rafından ülkenin stratejik madenlerinin tedarikini güvence altı-
na almakla görevlendirilen MTA, kendi tecrübesiyle yurtdışında 
kömür sahalarında danışmanlık verebilecek, sahalara ortak ola-
bilecek. Türkiye’nin ihtiyacı olan doğal madenleri arayabilecek 
olan MTA, nükleer madenlerle ilgili de arama yapabilecek. Böy-
lece 2020’den önce yollarda olması hedeflenen yerli otomobi-
lin pillerindeki lityum da MTA tarafından tedarik edilebilecek. 
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Kastamonu’da Maden Sahaları
Rehabilitasyon Eylem Planı Hızla İlerliyor

Pasinex Resources,
Pınargözü’nde Yüksek Tenörlü
Çinko Sonuçları Elde Etmeyi Sürdürüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM), Kastamonu’da Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem 
Planı çerçevesindeki çalışmalarına devam ediyor. 2004 yılında 
özelleştirilen ve özel sektör tarafından işletilen bakır made-
ninde 2009 yılından bu yana devam edilen örnek çalışmalar-
da şimdiye kadar 1.800 dekar alanda rehabilitasyon çalışması 
tamamlandı. Özelleştirme öncesi alanlar da dahil olmak üze-
re madencilik faaliyetlerinin bittiği kısımlarda şu ana kadar 
300.000 adet fidan dikilirken 10 km de damla sulama sistemi 
tesis edildi. Rehabilitasyon çalışmalarının başladığı andan bu 
yana 100.000 saat insan işgücü, 6.563 saat ağır iş makinası ve 
19.688 saat kamyon ile çalışma gerçekleştirildi. 800.000 lit-
re mazotun harcandığı çalışmalarda 24.000 metre seki teras, 
11.000 metre sarmaşık uygulaması, 40.000 ton ayrık otu, korun-
ga ile 2.000 paket gelincik uygulaması yapıldı.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, maden işletme-
lerinin tabiata zarar vermemesi için Maden Sahaları  Rehabi-
litasyonu Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini ve ülke genelin-
de bu plan çerçevesinde faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti. 

Pasinex Resources’ın yüzde 50 hissesine sahip olduğu Pınar-
gözü çinko madeninde yapılan sondaj çalışmalarında yüzde 
25 çinko içeren 36 metrelik bir zon tespit edildi. Aynı zon içe-
risinde 22,6 metre boyunca yüzde 35,3’lük değerin elde edil-
diği sondaj sonuçlarında 3,5 ila 14,2 metrelik aralıklarda yüzde 
48,9’a ulaşan çinko değerleri tespit edildi. Bu değerlerin elde 
edildiği derinlikler ise 59,2 ila 145 metreler arasında değişiyor. 
2015’in ikinci yarısında tamamlanan toplam 5.450 metrelik 39 
sondajın sonuçlarının aktarıldığı basın bültenine göre sondajlar 
kuzeydeki ana mineralizasyon bölgesinin kuzeyine doğru bir 
uzanım olduğuna işaret ediyor. Yapılan sondajlardan 17 tane-
sinde belirgin bir mineralizasyona denk gelinmezken genel so-
nuçlar incelendiğinde yüksek mineralizasyon gözlenen bölge-
lerler ile karbonatlı kayaçlar arasında keskin geçişler görülüğü 

Madencilik ve enerji sektöründe ülkemizin ihtiyaçlarının karşı-
lanması maksadıyla faaliyet gösteren firmalara ilgili kanunlar 
çerçevesinde izin verdiklerini belirten Bakan Eroğlu, maden-
cilik faaliyetinin sona erdiği alanların madeni işleten firma-
lar tarafından tekrar tabiata kazandırıldığını ifade etti. Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Kastamonu’da da bu plan doğrultusunda 
çalışmaların yürütüldüğünü ve Küre’de 1.800 dekar sahanın 
rehabilite edildiğini ve bu çalışmalara tüm hızıyla devam edi-
leceğini söyledi. 

ifade ediliyor. Şu aşamada incelenen mineralizasyon sisteminin 
yoğun miktarda çinko ve düşük miktarlarda kurşun ve gümüş 
içerdiği bildirilenler arasında.  
Pasinex CEO’su Steve Williams elde edilen yeni sondaj sonuçla-
rı ile ilgili olarak; “Bu dikkat çekici sondaj sonuçlarını duyurmak-
tan dolayı son derece memnunuz. Bu sonuçlar Pınargözü’nde 
yüksek çinko mineralizasyonun varlığını gözler önüne sermeye 
ve doğrudan cevher nakli programımızı desteklemeye devam 
ediyor. Elde edilen bilgilere göre çinkoyu zenginleştirme çalış-
maları yapmamıza gerek kalmadan küresel çinko işleyicilerine 
yollayabiliriz. Yapılacak sondajların sonuçlarına daha da iyimser 
gözle bakıyor ve sevkiyatlarımıza fazladan birkaç ton ekleyebi-
leceğimizi düşünüyoruz. Heyecan verici bir süreç içerisindeyiz.” 
şeklinde ifadelerde bulundu.
Pasinex Resources Ülke Direktörü Soner Koldaş ise konuyla ilgili 
olarak Madencilik Türkiye dergisine şu açıklamada bulundu;
“Horzum işletmemizdeki yer altı ve yer üstü kaynak geliştirme ça-
lışmalarımız planlı ve hızlı bir şekilde devam ederken, yer altı üre-
tim faaliyetlerimiz de planlandığı gibi artış göstermektedir. Yüksek 
tenörlü çinko cevheri üretimi ve yapılan ihracatla sondaj faaliyetle-
rimizi finanse etme imkanımız da oluyor. Bu modelle şirket olarak 
büyümemizi sürdüreceğiz. Şu an Adana Kozan’da 250 kişiyi aşkın 
istihdam sağlayıp bölge ekonomisine Horzum AŞ olarak ciddi bir 
katkı sağlamaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz” 
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Yer Altı Kaynaklarının
Ekonomiye Kazandırılması Hızlandırılacak 
65. Hükümet programını TBMM ile paylaşan Başbakan Binali 
Yıldırım’ın açıklamalarına göre “Güçlü Ekonomi” vurgusuna 
destek olacak en önemli adımlardan birisi madencilik alanın-
da olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde başta 
nadir toprak elementleri olmak üzere, Türkiye’de yer alan ham-
maddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama program-
ları kapsamında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 
yapısı güçlendirilecek. Toryumdan bora kadar yer altı zenginlik-
lerimizi hayata geçirecek uygulamalara hız verilecek. 
Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalarda şu 
bilgilere yer verildi;
Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’si Türkiye’de 
bulunurken, bu madenlerin toplam değerinin 5 trilyon dolar 
olduğu tahmin ediliyor. Hükümet programında kaya gazı ko-
nusunda kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütüleceği, demir 
cevheri, mermer ve bor başta olmak üzere sanayi hammad-
delerinin yurtiçinde arama ve üretimine öncelik verileceği ve 
başta nadir toprak elementleri olmak üzere Türkiye’de yer 
alan hammaddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama 
programı başlatılacağı açıklandı.

Yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer 
sağlayacak şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
hızlandırılırken, tabii kaynakların etkin yönetimi ve ekono-
miye katkısını artırmak amacıyla da tüm madencilik işlemleri 
e-Devlet Projesi kapsamında elektronik ortamda yürütüle-
cek. 2019 sonuna kadar kademeli olarak enerji dışı doğal kay-
naklar için kamu tarafından yapılan sondaj miktarının 200 bin 
metre seviyesine çıkarılması için de çalışmalarını sürdürecek 
olan bakanlık, MTA’yı da daha işlevsel hale dönüştürecek. 
MTA, sadece Türkiye’de arama faaliyetinde bulunmayacak 
yurtdışında da madencilik faaliyeti yapabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılacak.
Enerji konusunda ise son 14 yılda kurulu gücün de tüketim 
miktarının iki katına çıkarıldığını, yüzde 100 arttığını belirterek, 
36 bin megavat olan kurulu güç 72 bin megavata yükseltilir-
ken, çeşitlendirmede yüzde 143 artış sağlandığını, kullanım 
miktarının ise 130 milyar kilovat/saatten 264 milyar kilovat/sa-
ate ulaştığını kaydeden Yıldırım “Türkiye büyümüyor diyenlere 
en büyük cevap bu. Enerji tüketimi demek, büyümek demek.” 
diye konuştu. 

Haziran 2016

Haziran 2016

‘Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik’ 
Resmi Gazete’de Yayınlandı

Asya Maden Akfen ile Ortaklık Yaptı,
Ortaklık Şirketi “Acacia Maden” Oldu

Sektörün uzun zamandır beklediği, 2015 yılı Şubat ayında 
yürürlüğe giren 6592 sayılı ‘Maden Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da bahsi geçen ‘Yet-
kilendirilmiş Tüzel Kişiler’ ile İlgili Yönetmelik, aradan geçen 

İlbak Holding şirketlerinden İlbak Madencilik tarafından 
2007 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet gösterme-
ye başlayan Asya Maden İşletmeleri AŞ, 2016 yılı itibariyle 
Akfen Holding şirketlerinden olan Akfen Mühendislik AŞ ile 
girdiği ortaklık neticesinde faaliyetlerini Acacia Maden İşlet-
meleri AŞ olarak sürdürmeye başladı. Hanönü bakır projesi 
olarak bilinen proje bundan sonra bu yeni ortaklık tarafın-
dan yürütülecek.
Önceki gün ticaret siciline tescil ettirilen Acacia Maden’in 
yatırımlarının tamamının yerli sermayeden oluşacağı belir-
tiliyor. Ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte 
değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gidilmeden altya-
pısı güçlendirilmekte olan ortaklık kapsamında etik değer-
lere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC 
standartlarında çalışmalara devam edildiği belirtilen diğer 
bilgiler arasında.

1 yıl 3 ayın ardından bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik’in tam metnine http://goo.gl/1UkZNO adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Proje kapsamında tüvenan bakır çıkarılması işlemi açık ocak 
işletmeciliği yöntemiyle yapılacak. Projede üretime 2017 yı-
lında başlanıp 2028 yılı sonuna kadar devam edilmesi plan-
lanıyor. Bu 11 yıllık süreçte, yılda 12 ay, 365 gün ve günde 24 
saat, 3 vardiya olarak çalışılacağı bildiriliyor. 
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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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Maden Jeologları Derneği, European
Federation of Geologists’e Üye Kabul Edildi 
Madencilik sektöründe çalışan jeoloji mühendislerinin bir çatı 
altında toplanması amacıyla faaliyet gösteren Maden Jeolog-
ları Derneği (MJD), European Federation of Geologists’e kabul 
edildiğini duyurdu. 
2016 yılı içerisinde European Federation of Geologists (EFG)’e 
üye olmak için çalışmalara başlayan MJD, EFG tarafından iste-
nilen kriterleri yerine getirmiş ve Nisan ayı içerisinde başvuru 
işlemleri tamamlanmıştı. EFG, 21-22 Mayıs 2016 tarihlerinde 

Lizbon’da yapılan konsey toplantısına MJD’yi davet etmiş, Der-
neği temsilen de yönetim kurulu üyeleri Mesut Soylu ve İbra-
him Güney toplantıya katılmıştı. Toplantıda derneği tanıtan 
bir sunum gerçekleştirilirken sunum sonrası yapılan oylamada 
MJD, EFG üyeliğine kabul edildi.
Derneğin uzun soluklu hedefleri arasında yer alan EFG üyeli-
ğine kabul edilişi önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. 

Haziran 2016Niğtaş İhracatta Hedef Büyüttü 
Türkiye’nin önemli kalsit üreticilerinden Niğtaş, ihracatla bü-
yümeyi sürdürüyor. İhracat pazarlarını 2016 yılında 40’tan 60 
ülkeye çıkarmayı hedefleyen Niğtaş, kapasite artışına gidiyor.
Niğtaş Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Aruk, 
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kapasite artışına git-
tiklerini belirtirken 2016 yılında ihracatta tonaj olarak yüzde 
20’lik bir büyüme ile 150 bin tonluk ihracatı hedeflediklerini 
vurguladı. Aruk sözlerine şöyle devam etti: “Dış pazarlarda ra-
kiplerimize kıyasla coğrafi özelliklerin avantajını çok iyi kulla-
nıyoruz ve bu sayede Niğde kalsitinin adını tüm dünyaya du-
yuruyoruz. Dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Çin’e 
ve Amerika’ya bile kalsit satıyoruz. Bunun en önemli sebebi 
ise ürünlerimizin saflığı, beyazlığı ve içerdiği yüksek kalsiyum 
karbonat yüzdesi ile yüksek kalitedeki üretim yaklaşımımız.” 
Afrika’da dahi Niğde kalsitinin kullanıldığını aktaran Aruk, kal-

sitin özellikle plastik, cam, boya, kablo, kâğıt, boru, tarım ve 
gübre sektörlerinde kullanıldığını belirtti.
Niğde’nin, Mersin ve İskenderun limanlarına yakın olmasının 
önemli bir avantaj olduğunu da belirten Aruk, vagonlarla kalsiti 
Mersin ve İskenderun’daki kendi depolarına ulaştırdıklarını bu-
radan da dünyaya taşıdıklarını söyledi.
Niğtaş bünyesinde 30 kişilik Ar-Ge ekiplerinin bulunduğu-
nu da söyleyen Aruk, bu çalışmalara 2009 yılında TÜBİTAK 
desteğiyle başladıklarını, şu anda 100’e yakın kalsit ürünle-
rinin bulunduğunu dile getirdi. Ar-Ge ekiplerinin çalışma-
larıyla hem ürün çeşitliliğini hem de katma değeri yüksek 
ürün sayısını artırmaya devam ettiklerini de belirten Aruk, 
bugün ulaştıkları noktada her bir müşterinin ihtiyacına uy-
gun özel dikim tabir edilebilecek ürünler ürettiklerini de 
sözlerine ekledi. 

Mayıs 2016

Zonguldak’ta Eylem Yapan Madenciler Galeri Girişini 
Göçerterek Kendilerini Madene Hapsetti 
Zonguldak’a bağlı Kilimli’de dört ay boyunca ücretlerini alama-
dıkları gerekçesiyle iş bırakarak açlık grevine başlayan maden-
ciler, eylemleri kapsamında maden girişini kapatarak dışarıyla 
irtibatı kestiler.
Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir işletmede çalışan 
120 maden işçisi, Ocak ayından itibaren ücret alamadıkları için 
4 Nisan’da iş bırakmıştı. Bu tarihten sonra Zonguldak Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nca yürütülen terör örgütü soruşturması kapsa-
mında maden şirketine kayyum  atanması işçilerin durumunu 
daha da çaresiz bir hale getirmişti.
18 Mayıs’tan itibaren yerin altında haklarını almak için açlık 
grevine başlayan işçilerin direnişi 11 gün sürdü. Grev yapan 17 
madenci, maden ağzında barikat oluşturmak amacıyla kontrol-
lü bir göçük gerçekleştirdi. Bir süre madene giriş çıkış yapıla-
mazken, madencilerden de haber alınamadı. 
Zonguldak’a bağlı Kilimli’de dört aydır ücretlerini alamadıkları için 
açlık grevine başlayan madencilerin eylemi 11. gününde sona 
erdi. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Osman Ak ocağa gelerek eyle-
mi sürdüren madencilerle görüştü. Madenciler yaptıkları görüşme 

sonrası eylemi sonlandırma kararı aldı. Dışarı çıkan 17 madenci 
ocak önünde bekleyen sağlık görevlileri tarafından sağlık kont-
rollerinden geçirildi. Ardından madencilere sosyal yardım olarak 
750’şer ve alacaklarının bir bölümüne karşılık 1000’er lira ödendi.
Osman Ak, madencilerle 11 günden bu yana sürekli irtibat ha-
linde olduklarını belirtirken madencilerin sağlıklı halde eylem-
lerini tamamladıklarını ifade etti. 
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Haziran 2016

Hot Maden’deki Sondajlarda Yüksek Tenörlü 
Sonuçlar Gelmeye Devam Ediyor
Ülkemizde ve Güney Amerika’da altın, gümüş ve bakır ara-
ma-geliştirme projeleri yürüten Mariana Resources, yayımla-
dığı son bültenlerde, tamamlanan sondaj programından elde 
edilen verileri kamuoyu ile paylaştı.
Yapılan son sondajlarda, projedeki geliştirme çalışmaları kapsa-
mında kullanılmak üzere değerli bilgiler elde edildiği ve şirket 
yönetimi tarafından Hot maden projesine tam destek verildi-
ği açıklanırken projede önümüzdeki 12-18 ayı rahatça finanse 
edecek fonun oluşturulduğu aktarıldı. 
Yüksek tenör bulgularının ve sülfitin görsel olarak teşhisinin 
kendileri açısından oldukça cesaretlendirici olduğunu belirten 
CEO Glen Parsons; ‘’Hem şu an çalışma yapılan bölgeden hem 
de güneydeki bölgeden oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. 
Güneyde yapılan çalışmalar sonucunda birçok dar fakat yüksek 
tenörlü kuvars-sülfit damarı tespit ettik. Elde edilen sonuçlar, 
1920’lerin başında Rusların da elde ettikleri veriler ile benzerlik 
gösteriyor. Bunların haricinde bölgede daha geniş breş mine-
ralizasyonu içeren küçük damarlar da bulundu. Yüksek minera-
lizasyona rastlandıkça güney bölgesi arama çalışmaları konusu 
da öncelik kazandı. Şu an projede iki kule ile sondaj işlemi de-
vam etmekte; bunlardan biri kaynak bölgesinde kaynak tahmi-
ni yapma amacı ile sürerken diğer kuleyle ise güney bölgesinde 
arama çalışmalarına devam ediliyor.’’ dedi. 

Sondaj programı kapsamında elde edilen verilerden bir kısmı 
şu şekilde açıklandı;
•	HTD-51: 163. metreden itibaren 1 metre boyunca 90,1 g/t Au 
ve 117. metreden itibaren 1 metre boyunca 22,9 g/t Au
•	HTD-52: 262 metreden itibaren 31,5 metre boyunca 4,4 g/t 
Au + %0,77 Cu ve 295 metreden itibaren 18,5 metre boyunca 
0,4 g/t Au + %2,24 Cu
•	HTD-53: 158 metre derinlikten itibaren 40,5 metre boyunca 
8,8 g/t Au + %0,77 Cu ve aynı kuyu içerisinde 183 metre derin-
likten 12 metre boyunca 22,2 g/t Au + %0,6% Cu
•	Bu bölgede daha önce yapılan sondaj çalışmalarından elde 
edilen veriler ise şu şekildeydi;
•	HTD-25: 42,8 metreden itibaren 25,2 metre boyunca 7,3 g/t 
Au + %0,47 Cu ve 80,5 metreden itibaren 23,5 metre boyunca 
%3,8 Zn
•	HTD-27: 88 metreden itibaren 39 metre boyunca 5,8 g/t Au 
+ %0,7 Cu ve 231 metreden itibaren 57 metre boyunca 0,8 g/t 
Au + %0,6 Cu + %3,1 Zn   
İlk kaynak tahmin çalışmasını yapan RungePincockMinarco fir-
ması yeni veriler ışığında tekrar kaynak tahmin çalışması yapa-
cak. HTD-18’den HTD-53’e kadar olan sondaj kuyularından alı-
nan verilere göre yapılacak yeni bir kaynak tahmininin 2016’nın 
ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. 

Haziran 2016Enerji Bakanlığı Afrika Kıtasını Hedefine Aldı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Gabon, Etiyopya, Kenya, 
Somali, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana, Moritan-
ya, Tanzanya, Fildişi Sahilleri ve Nijerya’yı ziyaret etmesi için 
enerji takımları oluşturuyor. Heyetler bu ülkelerle enerji ve ma-
den anlaşmaları yapmak için çalışacak.
Star’dan Ercan Baysal’ın haberine göre; enerji sektörüne yönelik 
yatırımlar komşu ve çevre ülkelerin ardından Afrika kıtasına uzana-
cak. Enerji Bakanlığı, Türkiye’nin Afrika ülkelerine yönelik yatırımla-
rını artırmak için harekete geçti. Bu kapsamda öncelikli olarak 2011 
yılından itibaren Mısır, Cibuti, Kamerun, Nijer gibi ülkelerle yapılan 
enerji ve maden anlaşmalarının kapsamına yeni ülkeler dahil edili-
yor. Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Somali, Etiyopya ve 
Kongo ile de benzer anlaşmaların imzalanmasına yönelik çalışma-
lar sürüyor. Ayrıca hem kamunun hem de özel sektörün Afrika’daki 

yeni yatırımları da desteklenecek. Kamu ve özel sektörün Afrika’yı 
tanıması ve yatırım fırsatlarının öğrenilmesi amacıyla oluşturulan 
‘Enerji Takımları’ mekanizması genişletiliyor. Bugüne kadar Sudan, 
Yemen ve Nijer’e bürokratlar ve işadamlarının yer aldığı enerji 
takımları gönderilmişti. Enerji Bakanlığı önümüzdeki dönemde, 
Gabon, Etiyopya, Kenya, Somali, Mozambik, Güney Afrika Cum-
huriyeti, Gana, Moritanya, Tanzanya, Fildişi Sahilleri ve Nijerya’yı 
öncelikli ülkeler olarak ziyaret etmeyi planlıyor.
Enerji Bakanlığı’nın yurtdışı yatırımlarının anlatıldığı raporda 
yer alan bilgilere göre, Bakanlığın Afrika’ya açılım stratejisi 
kapsamında geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda, bölge ülke-
leri ile ilgili çalışmalarının devam edeceği belirtilirken hem 
petrol ve doğalgaz hem de madencilik sektörleri ön planda 
tutuluyor. 

Temmuz 2016SEG 2016 Kayıtları Devam Ediyor 
25-28 Eylül 2016 tarihlerinde Çeşme/İz-
mir’de Society of Economic Geologists 
(SEG) ve Maden Jeologları Derneği 

(MJD) tarafından ortakla-
şa düzenlenmekte olan 
SEG-2016 Konferansı 

kapsamında gerçekleştirilecek Arazi Gezileri ve Eğitim Seminerleri 
için sınırlı kontenjanlar dolmadan kayıt olma fırsatını kaçırmayın.
Arazi Gezileri ve Eğitim Seminerleri detaylarını www.seg2016.org 
adresinde bulabilir ve aynı adresten kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca 
kayıtlarınızı 31 Temmuz 2016 tarihine kadar yaptığınız takdirde 
erken kayıt avantajlarından faydalanabilirsiniz. 
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Haziran 2016

Alacer, Çöpler Sülfit Projesi için 350 Milyon
Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı 
Alacer Gold, BNP Paribas (BNP),ING Bank AS, Societe Generate 
Corporate& Investment Banking ve UniCredit Bank Austira AG 
ile birlikte, Çöpler’deki sülfit projesi için 350 milyon dolarlık bir 
finansman anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın 8 yıllık 
olduğu ve London Interbank Offered Rate (LIBOR) faizlerine ek 
olarak %3,5 ile %3,95 arasında değişen oranlar eklenebileceği 
belirtildi. Değişen döviz kuru farkından doğacak zararı azalt-
mak için zorunlu bir yaptırım içermeyen anlaşmada, erken öde-
me yapılması durumunda bir ceza yaptırımı da bulunmuyor.
Risk azaltma çalışmalarının bir parçası olarak şirket sülfit tesislerinin 
inşası sırasında, oksitli altın üretiminde temkinli bir politika izlediğini 
de belirtti. Bu süreçte altın üretiminden elde edilecek gelirin tesis in-
şasında kullanılacağı yapılan açıklamalar arasında bulunuyor.
Raporda, devam etmekte olan Çöpler Projesi hakkında da çeşit-
li güncellemeler duyruldu;
Çöpler oksitli altın üretiminde yığın liçi genişlemesinin 58 milyon 
tona ulaştığı ve daha da artmasının beklendiği ifade edildi. Yığın 
liçi toplama alanı için gerekli bütün izinlerin alındığını ve işletme 
oksit projesinde üretimi arttırmak için alternatifleri değerlendir-

diğini belirten firma bu alternatifler arasında Çöpler madeninin 
batısında yeni bir yığın liçi alanı inşasının bulunduğunu ifade etti.
Çöpler sülfit projesinde ise elde edilen finansman sayesinde 
uzun vadeli bir geliştirme imkânı elde edildiği ve maden ömrü-
nün 20 yıldan fazla uzadığı tahmin ediliyor. Devam eden sülfit 
projesi ile maden ömrü boyunca altın üretiminin 4 milyon ons 
miktarına ulaşacağı belirtiliyor. İnşaat için gerekli ÇED raporları 
ve arazi izinlerinin tamamlandığı da bildirilenler arasında.
Şirket üretim alanını genişletmeyi ve Türkiye’de sürdürülebilir, 
çok madenli bir altın üreticisi olmayı arzu ettiğini ifade etti. Bu 
kapsamda Çöpler projesinde sistematik arama çalışmalarını 
sürdürüldüğü ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki arama çalış-
malarının da devam edildiği bildirildi. ‘’Yakuplu Güneydoğu’’,  
‘’Yakuplu Doğu’’, ‘’Yakuplu Kuzey’’ ve ‘’Bayramdere’’ sahalarının 
Çöpler projesinin odak noktaları olduğu ve potansiyel gelişim 
bölgeleri olarak görüldükleri ifade edilirken, bölgede değer-
lendirmelerin sürdüğü aktarıldı. Türkiye’nin batısında ki Dur-
sunbey Projesi ile ilgili raporun ise 2016’nın 3. çeyreğinde elde 
edileceği belirtiliyor. 

Haziran 2016

Haziran 2016

Muğla’nın Diaspor Kristalleri
“Zultan-i” Markasıyla Dünyaya Açıldı

Himmetdede Madeninde Faaliyet Durduruldu 

En iyi örnekleri Muğla’nın Milas ilçesinden çıkarılan diaspor 
kristali işlenip bir markaya dönüştürüldükten sonra dünya 
pazarına sunuluyor.
Alüminyum üretiminde kullanılan cevher olan boksitin bileşen-
lerinden diaspor, son dönemde elmasla yarışmaya başladı. En 
iyi örneklerin Muğla’nın Milas ilçesindeki yataklardan çıkarıldığı 
diaspor kristalleri bir elmas edasıyla işlendikten sonra uluslara-
rası değerli taş piyasasında alıcı buluyor.
Elmastan daha nadir bulunduğu belirtilen diaspor kristalinin var-
lığı uzun yıllardır bilinmesine rağmen günümüze kadar yasadışı 
yollarla elde edilip çok düşük fiyatlarla yurtdışına gönderiliyordu. 
Milas’taki ocağın ruhsatını alan Mirasa Madencilik, işlediği di-
aspor kristallerini piyasalara sunmaya başladı. Bir yandan da taş 
kesim ustaları yetiştirmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile 

ortak çalışma başlatan firma, iki yıl içinde 100 bin karatlık taş iş-
leyecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Bunun parasal değerinin 
ise 60 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Bir dönem Etibank’ın boksit üretimi için işlettiği sahada bu-
lunan kristallerin yıllar boyunca yurtdışına boksit cevheri içe-
risinde satıldığını belirten firma yetkilileri dünyanın en nadir 
bulunan taşlarından diasporu gerçek değerine kavuşturmayı 
hedefliyor. Kalite olarak geride olsa bile dünya diaspor pazarın-
da liderin ABD’nin ürettiği diasporlar olduğu belirtiliyor. ABD ile 
rekabet edebilmek içinse firmanın Ar-Ge, tasarım, maden saha-
sının alt yapısı, tanıtım ve çeşitli pazar çalışmaları devam ediyor.
Şirket ayrıca, diasporun kıymetli taş olarak kabul görmesi ve 
Borsa İstanbul’da işlem görmesinin sağlanması konusunda da 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Koza Altın İşletmeleri AŞ, Himmetdede işletmesindeki faaliyet-
lerin 8 Haziran itibariyle durdurulduğunu açıkladı.
Şirket tarafından dün borsaya yapılan açıklamaya göre; 9 
Nisan 2016 tarihinde Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin kara-
rı ile Himmetdede için daha önceden verilen “ÇED Olumlu 
kararı”nın iptal edildiği bilgisinin kamuoyu ile paylaşıldığı 
hatırlatılırken, dün itibariyle de Kayseri Valiliği Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü tarafından işletmenin faaliyetlerinin 
durdurulduğu bildirildi. 
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Haziran 2016

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına Yeni Atamalar
Haziran ayında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bazı 
atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
müşavirliklerine Petrol İşleri Genel Müdürü Selami İncedalcı, Maden Tet-
kik ve Arama Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar ve Mustafa Karlı atandı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz 
Erdem, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına 
Hızır Ay getirildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yar-
dımcısı Ahmet Adanır ile TPAO Genel Müdür Yardımcısı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altıparmak başka bir göreve atan-

mak üzere görevlerinden alındı. 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Maden Mühendisi Recep Akgündüz de T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atanırken, Akgün-
düz’ün Bakanlık Müşavirliğine atanması nedeniyle boşalan Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğına, Elmas Yaşar Bostancı atandı. 
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat mezunu olan 
Bostancı daha önce EPDK’da Başkan Danışmanlığı ve TEDAŞ’da 
Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştü. 

Haziran 2016

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Madencilikle İlişkili Düzenlemeler… 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonunun 28 Nisan 2016 tarihinde TBMM’de görüştüğü 
“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun” 17 Haziran 2016 tarih ve 29745 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’da yer alan kömür ve 
kömür kaynaklı enerji ile ilgili bazı önemli hususlar şu şekilde oldu;
Madde.1-) MTA, yurt dışında kömür aramaları yaparak, kendi 
adına kaynak bulduğunda bunu Türk şirketlerine yatırım için 
açabilecek.
Madde.2-) Yurt içinde yapılacak hayati öneme haiz tesislerden ra-
fineri, petrokimya tesisleri  ve eklentileri ile milletlerarası anlaşma 

hükümleri uyarınca yapılması öngörülen yatırımlar, kıyı kanunu 
ve zeytin yasasından istisna tutuldu. Bu istisna ilerleyen dönem-
lerde madencilik ile ilişkili tesisler için de emsal teşkil edebilecek.
Madde.6) Kamu ve kuruluşlarına ait IV.b grubu maden ruhsat-
larının daha verimli elektrik üretim santrallarının kurulabilme-
sine imkan sağlamak üzere, Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara 
bağlanması mümkün kılındı. 
Madde.24-) TETAŞ, elektrik enerjisi talebini mevcut sözleşme-
ler kapsamında karşılayamaması durumunda, yerli kömür ya-
kıtlı termik santrallerini işleten şirketlerden temin edebilecek. 
İlgili Kanun’a http://goo.gl/JlzVlO adresinden ulaşabilirsiniz. 

Haziran 2016

Başbakan Yıldırım ve Beraberindeki
Bakanlar GLİ’de Yer Altına İndi
Başbakan Binali Yıldırım, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı 
Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletmeleri’nde (GLİ) yer 
altı kömür ocağına inip işçilerle iftar yemeği yedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sü-
leyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
ile beraber, dün akşam saatlerinde Tunçbilek beldesindeki işçi-
lerle iftar yapacakları Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi 
Müdürlüğü’ne gitti. Yıldırım’ı burada kendisini karşılayan ma-
denciler ve mühendislerle tek tek tokalaştı.
İftar yapacağı yeraltı kömür ocağına inmeden önce basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları söyledi;
“Çalışan, üreten Türkiye’nin gerçek mimarları, işte bu arkada gördü-
ğünüz ocağın içindeler, onlar bizleri bekliyor. Değerli arkadaşlar Tür-
kiye son 14 yılda her alanda çok büyük mesafeler kat etti. Özellikle 
enerjideki yeterliliğimiz, enerji güvenliği açısından da ciddi anlamda 
olumlu gelişmeler sağladık. Bundan sonraki 65’inci hükümet döne-
minde termik enerjide yerli kömüre çok daha fazla önem vereceğiz, 
termik santralleri çok daha teşvik edeceğiz. Bunu teşvik ederken de 
yerli kömür kaynaklarımızın kullanılmasını özendireceğiz, hatta şart 

koşacağız. Böylece hem dışa bağımlılığı azaltmış olacağız, hem de 
memlekette iş, aş vatandaşımıza ekmek kapısı sağlamış olacağız.
Konuşacak çok şey var, biliyorsunuz madencilik çok zahmetli, 
bir o kadar da ağır iş koludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığımız, yaşadığımız talihsiz en son Soma kazasından son-
ra çalışma hayatını yeni baştan ele aldı, sıfırdan ele aldı, bütün 
dünyada ne gibi emniyet tedbirleri var ise yerine getirecek, 
ayrıca çalışanların çalışma saatleri, istirahat saatlerine varıncaya 
kadar kapsamlı düzenlemeler yaptık. Madende çalışan işçileri-
mizin emeklilikte daha erken yaşta, 50 yaşında emekli olmasını 
sağlayacak yıpranmalarını emeklilik süresinden sayacak dü-
zenlemeleri de hayata geçirdik. Dediğim gibi alın teriyle, bilek 
gücüyle çalışıp ekmeğini kazanan, kendine kazandırırken Türki-
ye’ye de kazandıran kardeşlerimize madencilerimize ne yapsak 
layıktırlar diyorum.”
Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindeki 
bakanlar raylı araçlara binerek GLİ Ömerler Yeraltı Kömür Oca-
ğı’na indi. Yıldırım yerin 388 metre altındaki galeride 200’e ya-
kın madenciyle birlikte iftar yaptı. 
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dünyadan haberler

Haziran 2016Orta Afrika’daki Elmas İhracat Yasağı Kaldırıldı
Orta Afrika Cumhuriyeti 3 yıl aradan sonra elmas ihracatına baş-
lama iznini elde etti. Yasaklamanın sebebinin silahlı grupların 
elmas ticareti ile finansman sağlayarak bölgenin uzun zaman-
dır gördüğü en kanlı çatışmayı beslemesi olarak gösterilmişti..
Yasağın kısmen kaldırılmasından sonra Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin aracılığı ile hükümet ve üreticiler arasında bir anlaşma 
imzalandı. Madencilik Bakanı Leopold Mboli Fatrane’nin açıkla-
malarına göre, kısmen kaldırılan yasak sonrasında Berberati’nin 
güney bölgelerinde hemen çalışmalara başlanması bekleniyor. 
Yasadışı elmas ticareti ülkede iki yıldan fazla süren çatışmaların 
Eylül ayında yeniden alevlenmesine ve saatler içerisinde 50 ki-
şinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu

Savaş bölgelerinden elmas satışını engellemeyi hedefleyen 
Kimberley Süreci’nden sonra bahsi geçen ‘’kanlı elmasların’’ 
ülke dışına çıkarılmasını engellemenin bir yolu olmadığına ka-
rar verilmiş ve elmas ihracatı Mayıs 2013’te yasaklanmıştı.
Yasak gelmeden önce 2012’de yapılan bir araştırmaya göre 
ülke en büyük 10. elmas üreticisi konumundaydı ve 2011 ve 
2012 yıllarında 62’şer milyon dolardan fazla elmas üretimi ol-
duğu tahmin ediliyordu.
İhracatın kaldığı yerden devam etmesi ile ülkeden çıkacak ilk 
elmasların 3.703 karatlık elmas stokunu da içereceği bildirildi. 
Stoklar, devlet yetkilileri tarafından incelenip onaylandıktan 
sonra ülke dışına yollanacak. 

Haziran 2016

Tutankhamun’un Hançerinin Meteorla Gelen 
Demir ile Yapıldığına Dair Bulgular Elde Edildi
Efsanevi Mısır Kralı Tutankhamun ile beraber gömülen hançe-
rin meteordan elde edilen demir ile yapıldığı keşfedildi. Kullanı-
lan demiri halihazırda mısırlıların ‘’gökten gelen demir’’ olarak 
isimlendirdikleri belirtiliyor.
Kızılötesi floresan analizi kullanılarak, İtalyan ve Mısırlı uzmanlar 
tarafından yapılan incelemede demirin içeriğinin meteorlarda 
görülen içerikle yüksek ölçüde benzerlik gösterdiği görüldü. Araş-
tırmacılar, antik dönemlerdeki metal işleme örneklerinde görülen 
kaba işlemelerin yanında hançerde görülen ince ve temiz işçiliğin 

Tutankhamun döneminde demir işleme tekniklerinin oldukça ge-
lişmiş olduğuna kanıt gösterilebileceğini belirttiler.
1925’de keşfedilen hançer güzelliği ve içeriğiyle araştırmacı-
ların dikkatini çekmişti. Sapı kristaller ve altından yapılan han-
çerin kılıfında kullanılan gösterişli işlemeler dikkat çekiyor. O 
dönemde eski mısırlılar için demirin ender bir metal olduğu 
tahmin ediliyordu. Yayınlanan raporda, demirin ve içeriğindeki 
nikel ve kobaltın varlığı, kullanılan metalin dünya dışı bir yapıda 
olduğunu ispatlıyor. 

Mayıs 2016

Amerika’daki En Derin
Maden Kuyusu Tamamlandı
Tamamlanmış genişliği 5,5 metre olan ‘’Lucky Friday #4’’ isimli 
maden kuyusu nihai uzunluğu olan 2.922 metreye ulaştı. Proje-
de, taşıyıcıların ve çelik yapının tamamlanacağı, inşaat safhasına 
geçildi. Projenin 2016 sonlarında tamamlanması planlanıyor.
Cementation USA Başkanı Justin Oleson; ’’Lucky Friday #4 ‘ün 
inşa süreci dünya çapında bir başarı. Çalışanların her biri, teda-
rikçiler, projede görev alan firmalar bu başarıları ile gurur duy-
malılar. Müşterimiz olan Hecla limited’e projeye olan desteği ve 
sağladığı güvenlik için özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sun-
dukları imkânlar sayesinde bu muhteşem başarılara ulaştık’’ dedi.
Dünya çapında 15 maden kuyusunda çalışan grup, Afrika ve Kana-
da’nın en derin maden kuyularını tamamladıktan sonra şimdide 
Amerika’daki en derin maden kuyusunu tamamladıklarını belirtti.
Hecla Mining’in başkan yardımcısı George Sturgis; Cementation 
ile olan ortaklığımız yapılan maden kuyusundan çok daha derine 
uzanıyor. Paylaştığımız güvenlik anlayışı iş önceliklerimizi değiştir-
mekten ve projenin temelini oluşturacak mühendislikten daha önce 
geliyor. Hecla’nın 125. Yılı bu sene birçok farklı açıdan kutlanacak. 
4. Kuyunun tamamlanması kesinlikle bunlardan bir tanesi olacak.’’ 
şeklinde yorumlarda bulundu.
Cementation USA’in İşletme Genel Müdürü Eric Smith; ’’Ta-

mamlanan proje iki ekibinde kesinlikle gurur duyması gereken 
bir başarı, ekipler teknik ve lojistik problemleri aşmanın ya-
nında, güvenliği ve projenin performansını sürekli arttırmanın 
yeni yollarını buldular’’ şeklinde yorumlarda bulundu.
Maden kuyusunun tamamlanması tarihi Lucky Friday madeni 
için büyük bir dönüm noktası oldu. Madende 74 yıldır çalışma-
lar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile madenin öm-
rünün 23 yıl daha arttığı ve daha derin kademelerde çalışmalar 
yapılmasının ve yürütmede esneklik kazanılmasının önünün 
açıldığı belirtildi. Bu dönüm noktası Hecla Mining’in 125. Kuruluş 
yılını kutlayacağı seneye denk geldi.
Lucky Friday #4’ün, yer altından başlayan dik bir maden kuyusu 
olması, kuyu inşaatı ve kazı çalışmaları başlamadan önce uygun 
bir giriş ve taşıma sistemi yapılmasını gerektirdi. Hecla Mining, 
Cementation USA firmasını kuyu inşaatını tamamlaması, ulaşım 
kazılarının yapılması, istasyon ve cep inşaatları, gerekli alt yapı-
ların kurulması için seçti. Bu altyapıların içerisinde saatte 180 
ton taşıma kapasiteli tam otomatik taşıma sistemi, dakikada 
1,89 litre su iletim kapasiteli su pompalama sistemi, 886t de-
rece kapasiteli merkezi soğutma sistemi ve beton santrali gibi 
sitemler bulunmaktaydı. 
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Haziran 2016

Harvard’da Yapılan Bir Çalışmada Nadir
Toprakları Elde Etmenin Yeni Bir Yolu Bulundu
Harvard Üniversitesinde yapılan çalışmaların sonucunda na-
dir toprakları ayrıştırmanın yeni bir yolu bulundu. Savunma 
sanayi, ileri seviye elektronik çalışmalar ve yenilenebilir enerji 
gibi sektörlerde kullanılan 17 elementin üretimi büyük önem 
arz ediyordu.
Profesör David Clarke ve asistanı William Bonificio 2009’dan 
2015’e kadar tehlikeli kimyasallar yâda aşındırıcı asitler kullan-
madan ana cevherden nadir toprakları ayrıştırma yöntemleri 
üzerine çalıştılar.
Kimyasal olarak benzer elementlerin genel olarak toryum gibi 
radyoaktif materyallerle bağ kurdukları ve ayrıştırma işlemi için 
yüksek miktarda aşındırıcı asit ve tehlikeli kimyasallar gerektiği 
belirtiliyor. Nadir elementleri işlemenin şu an için zaman alan, 
pahalı ve tehlikeli bir işlem olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. 
Radyoaktif bağ kuran bu elementleri ayrıştırmak için genellikle; 

kanserojenik toksinler, sülfat, amonyum ve hidroklorik asit kulla-
nıldığı ifade edilirken.1 ton ender elementin elde edilmesi süre-
cinde 2000 ton kimyasal atık ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.
Maden tahliye ve su arıtma sistemlerinde bakteriyel filtreler kul-
lanıldığı, farklı pH seviyelerinin etkilerinin farklı olduğu belirti-
lenler arasında. Bu yöntemlerle kimyasalların absorbe edildiğini 
dikkate alan uzmanlar, bu yöntemleri değerlendirerek, yaptıkları 
deneyler sonucunda; lazerlerde ve taşınabilir X-ray cihazlarında 
kullanılan Tulyum metalini elde etmek istediklerinde, düşük pH 
seviyesine sahip solüsyonlar kullanarak bakterilerin hafif nadir 
kayaçları absorbe etmesini engelleyebildiklerini ifade ettiler.
Bonifficio çalışmalarının sonucunu: ‘’Her lantanit için farklı pH 
seviyesine sahip bir çözelti kullanarak iki aşamada en ağır lan-
tanitlerin %50’sini elde etmeyi başardık ve bu endüstriyel uy-
gulamalardan çok daha verimli bir sonuç’’ şeklinde ifade etti. 

Haziran 2016

Maden Şirketleri Maliyetleri Azaltmak için 
Yeni Teknolojiler Arıyor
Piyasalardaki sıkıntılı sürecin devam ettiği bu dönemde, bazı ma-
dencilik şirketleri, gelişen teknolojiye göre kendilerini yeniden 
düzenleme yoluna gidiyorlar. Teknolojiyi ihtiyaçlara göre uyarla-
ma süreçlerinin yeni iş imkânları ortaya çıkaracağı düşünülüyor.
Şirketler, sıkıntılı süreci yaşamaya devam ettiği sürece maliyet-
leri düşürme ve verimliliği arttırma çalışmalarına ağırlık veriyor-
lar ve bu çalışmalarda teknoloji sektörünün hızlı büyümesine 
neden olduğu belirtiliyor.
Sentient Genel Müdürü Doug Bester şirketlerin gelişen teknolojiye 
adapte olmaları konusunda; ‘‘Şirketlerin bu teknolojiyi kullanmaya 
zamanı, ihtiyacı yâda gereksinimi bulunmuyordu fakat sektör fiyatla-
rı düşüşe devam ettiği sürece maliyeti düşürmek için gelişen teknoloji-
ye ayak uydurmak zorundalar.’’ şeklinde yorumda bulundu
Sentient 2 boyutlu modelleme yazılımları üreten bir firma iken 
Doug Bester bundan 6 yıl kadar önce 3 boyutlu yazılım geliştir-
me ve madenleri sanal gerçeklikle tekrar oluşturma çalışmaları-
na başlama kararı aldı.
Maliyetleri düşürerek üretkenliği arttırmak için oyun teknoloji-
sinden güç aldıklarını söyleyen Bester; ‘’İnsanları eğitim senaryo-
larının içine koyabileceğiniz yâda iletişimi sağlayabileceğiniz sanal 
bir ortam yaratıyoruz. İnsanların etkileşim içine girebilecekleri ger-
çekçi ortamlar hazırlamanın firmalara maliyetlerini azalma çalış-
malarında oldukça faydalı olacaklarını düşünüyoruz. Bu teknoloji 
aynı zamanda yöneticileri gözlüklerden kurtararak üretim alanın-
da neler olduğunu gerçek zamanlı bir şekilde dünyanın herhangi 
bir yerinden izleme olanağı sunuyor. ‘’İlk giren ilk çıkar’’ felsefesini 
kullanmalarına gerek kalmayacak ve işlerini daha iyi yerlere taşıya-
bilecekler ve bu teknoloji onlara gerekli şartları sunuyor ’’ dedi.
Minnovare ise sondaj çalışmalarında istenilen noktaya sondaj 
kuyusu açılmasını sağlamak için yen bir teknoloji geliştiriyor. 

Minnovare kurucu ortağı ve yöneticisi Callum McCracken; 
‘’Yüksek hassasiyete sahip sensörler sayesinde sondaj %90 has-
sasiyetle istenilen noktaya hizalanabilecek ve hizalama esna-
sında kaybedilen zamandan tasarruf edilmiş olunacak. Birkaç 
yıl boyunca yaptığımız çalışmalarda sondaj kulelerinin sondaj 
başlamadan yanlış hizalandığını fark ettik ve yanlış kurulum saf-
hasını ve deliğin açılacağı noktaya hizalanmasının daha hassas 
şekilde gerçekleştirebilecek bir teknoloji bulabileceğimize ina-
narak çalışmalarımıza devam ettik. Hatalı bir düzeneğin ayar-
lanma süresi 1,5 saati bulurken bizim oluşturduğumuz sistemle 
doğru noktayı bulmak 5 dakikayı alıyor.’’ diyerek geliştirmekte 
oldukları sistemi anlattı.
2006 yılında, cebinde 1000 dolardan az bir parayla İrlanda’dan 
göç eden McCracken şu anda madencileri yüzlerce milyon 
dolar fazladan harcama yapmaktan kurtarıyor. McCracken ve 
ortağı ürünlerini Kanada, Güney Amerika ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde kullanılmasını umuyorlar.
McCracken tasarladıkları ürünün kullanılması ile ilgili; “Ürünü 
kiralamak için harcayacakları bir dolar, 3 veya 4 katı bir yatırım 
olarak onlara geri dönecek. Bizim ürünümüz sayesinde her 1 met-
relik sondajda maliyeti yüzde 5 veya 10 azaltabilecekler. Sistemin 
tüm dünyada kullanıldığını düşünürseniz bir yıllık süreçte yüzlerce 
milyon dolar gelişme kaydedile bilinir.’’ dedi.
Katana yatırım yönetimi şirketinden Romano Sala Tenna; ’’Pi-
yasadaki birçok şirket bu konularda girişimlerde bulunuyor. 2 
günde bir şirketlerin yeni teknoloji projeleri ürettiklerini görüyo-
ruz. Şirketler eski yöntemleri bırakıp yeni teknolojileri piyasaya 
entegre etmeye çalışıyorlar. Firmaların bu teknolojilere ihtiyaç-
ları var. Cevher kaynakları gelecekte geleneksel yöntemlerle bu-
lunamayacak.’’ dedi. 
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Barkom Grup, Sondaj Çalışmalarında
Kolaylık Sağlayan Yeni Kimyasalları
Bünyesine Katmaya Devam Ediyor
Gelişen teknoloji ile sondaj kimyasalları kullanımı, sondaj çalış-
maları sırasında özellikle yapılan işleri kolaylaştırmak ve verimi 
arttırmak amacıyla giderek önem kazanmaya devam ediyor. 
Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen Barkom Grup 
sahada karşılaşılan zorluklara karşı çözüm amaçlı çalışmalarına, 
sondaj kimyasalları ile de destek vermeyi sürdürüyor. Şirket bu 
kapsamda, karşılaşılan zorlukları gidermek, müşterilerin daha 
verimli sondaj yapabilmesini sağlamak amacı ile ürün portfö-
yüne yeni kimyasallar eklediğini açıkladı. 
AMC firmasının yaklaşık 2 senedir üzerinde Ar-Ge çalışmala-
rını sürdürdüğü ve müşterilerden gelen geri dönüşlere göre 
geliştirdiği yeni ürünü COREWELL‘i satışa sunması üzerine, bu 
ürünü de bünyesine katan Barkom Grup, sahada ürünün tanıtı-
mını yapıp gerekli görülen yerlerde bu ürünün uygulamalarını 
gerçekleştiriyor. 
Yedi kıtada yapılan denemeler sonucunda ürünün karot veri-
mini %77 oranına kadar artırdığı gözlemlendi. Kırıklı, çatlaklı, 
zayıf, killi ve şeyli formasyonlarda karotu bir arada tutan ve da-
ğılmasını engelleyen yapısı sayesinde karot veriminde önemli 
artışlar sağlandı. Barkom’un müşterilerine yapılan uygulamalar 
sonucunda da verim artışı ortaya konup durum pekiştirildi.

Corewell ‘in sondajda sağladığı avantajlara kısaca değinmek 
gerekirse; 
Corewell, özellikle elmaslı sondajlarda karot alma ve dar (ince) 
kuyu sondaj faaliyetleri için üretilmiş ileri teknoloji, çok fonksi-
yonlu bir sistemdir. Corewell; üstün karot koruması sağlar, cidar 
kararlılığını (stabilizasyonunu) arttırır ve sıvı kaybını kontrol eder. 
Daha güvenilir karot analiz verilerini mümkün kılan, doğadaki 
halinde korunan örnekleri elde etmeye (güvenceye almaya) yar-
dım eder ve böylece daha doğru (kesin) kaynak değerlendirme-
leri yapılmasını sağlar. Corewell, sağlam olmayan formasyon ve 
parçaları yakalayan fiziksel mekanizmaları sayesinde dağılmayı 

önler. Tüm bunların yanı sıra bir yağlayıcı etkisi bulunur ve tek 
başına bile çok fonksiyonlu bir çamur sistemi oluşturur.
Barkom Grup aynı zamanda AMC firmasının yeni üretime ge-
çirmiş olduğu ve çok fonksiyonlu bir yağlama özelliğine sa-
hip TORQUE-GUARD adlı kimyasal ürünü de bünyesine kattı. 
Torque-Guard, sondaj çalışmalarında kullanılan takımı uzun 
süreli yağlamaya yarıyor.

TORQUE GUARD değişken sıvı özellikleri ile çok geniş bir yel-
pazede çalışabilir. Su, tuz, polimer veya bentonit gibi değişen 

su ortamlarında çalışabilme-
sinin yanı sıra, yüksek tuz, 
pH ve çok yüksek seviye kal-
siyum ve magnezyumda da 
çalışır. Yapılan denemeler 
sonucunda bu ürün, vibras-
yonu ve torku azaltmasının 
yanı sıra emprenye matkap 
üzerinde de bir film taba-
kası oluşturarak matkabın 
soğumasını ve yağlanmasını 
sağlar. Hızlı dağılıp, kolay ka-
rışabilme özelliğine sahiptir. 
Çevre dostu olan bu ürün 
portkron, rod ve bit ömrünü 
uzatır. Aşınmaya karşı koru-

ma etkisinin yanı sıra titreşimi de ortadan kaldırmaktadır. Bu 
açıdan TORQUE-GUARD tek bir sondaj kimyasalı olmasına 
rağmen multifonksiyonel özelliği sayesinde Barkom müş-
terilerine hem ekonomik hem de yararlı bir çözüm olanağı 
sunmaktadır.
AMC tarafından üretilen ve Barkom Grup aracılığı ile müşterile-
rin hizmetine sunulan bir diğer ürün ise AMC SRU (SOLIDS RE-
MOVAL UNIT) oldu. AMC SRU, çamur havuzları için yenilikçi bir 
alternatif, çevre için son derece faydalı ve faydası kanıtlanan, 
yerinde sağlık ve güvenlik, operasyonel verimlilik ve bunların 
yanı sıra önemli maliyet tasarrufu sağlıyor. 
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AMC bünyesine her geçen gün yeni ürünler katmaya devam 
ederken Barkom da bu ürünlerin Türkiye pazarında müşteriyle 
buluşmasını sağlıyor. Barkom yenilikleri takibi ve profesyonel 
destek ekibi ile müşterilerini memnun etmek için elinden gele-
ni yapmaya devam ediyor.

www.barkomltd.com

Temiz ve aşındırıcı olmayan çamur kullanmak, sondaj kuyu-
sunun başarısı ve sondaj verimliliği için çok önemlidir. SRU’yu 
kullanmak %10 daha fazla “bit on bottom” süresine, matkabın 
aşınmasının azalmasına ve çalışanların çamur karıştırma ve izle-
mesi yerine sondaj aktivitesine yoğunlaşmasına yardımcı olur. 
AMC SRU optimum sondaj özelliklerini muhafaza ederek yüksek 
verim sağlar ve sondaj faaliyetleri için çok değerlidir. AMC SRU su 
ve çamur tüketimini ve bunların aynı zamanda maliyetini azaltır. 
SRU kapalı sistem sondaj sıvısını geri dönüştürür, çamur tüketi-
mini %64’e kadar azaltır. Sıvı temiz bir şekilde kuyuya geri döner. 
Çamur tüketimindeki azalma aynı zamanda maliyet ve tasarruf 
etmede de sondaj operatörlerine ve şirketlere fayda sağlar. SRU 
sistemi, çamur havuzunda buharlaşma ve sızma yoluyla kaybet-
tiği suyu ortadan kaldırır. Su kullanımı %90 oranında azaltılabilir.

MT Mağaza, Mayeb Ltd. yayını olan Madencilik Türkiye, 
Mining Turkey ve Tünel Teknolojisi dergilerinin güncel ve 
geçmiş sayılarının satışının yapıldığı, ayrıca anlaşmalı yayı-
nevleri ve yazarlara ait yer bilimleri alanındaki kitapların da 
satışa sunulduğu sanal mağazadır. MT Mağaza’da bulunan 
yer bilimleri alanındaki kitapların satışı, dergilerin geniş ta-
kipçi kitlesinden dolayı daha kolay olmaktadır.
Aşağıda yer alan ve sitemizde satışa sunulan kitapları ve daha 
fazlasını, online alışveriş imkanı ile hızlıca edinebilirsiniz. 

www.mtmagaza.com
Satışta Olan Yayınlarımız
Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli Tarihi
Prof. Dr. Zeki Tez’in kültürel tarih çalışmalarının yeni meyvesi 
olan Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli Tarihi, bize 
dünyanın en zor uğraşlarının tarihsel seyrini sunuyor.
Kültürel Tarihi
Kültürel tarih üzerine yaptığı engin çalışmalar ve bitmez bir 
enerjiyle okuruna sunduğu yapıtlarıyla tanıdığımız Prof. Dr. 
Zeki Tez, bu kez de makinelerin dünyasında yaşayan bizleri alet 
ve makinenin tarihi konusunda aydınlatıyor.

Alet ve Makinelerin Kültürel Tarihi, okuru, kaldıraçla başlayıp 
modern çağın adeta ürkütücü makineleri arasında tarihsel bir 
serüvene sürüklerken, genel kültür açısından zenginleştirici ve 
eğitici bir çalışma olma niteliğini de koruyor. Bu kitap, bir yö-
nüyle de ütopyaları, hayalleri ve bitmez uğraşısıyla insanı farklı 
bir yanıyla ele alarak tarihsel olarak incelememizi sağlıyor.
Demir Cevheri
“Demir Cevheri” kitabı; “Demir cevherlerinin üretilmesi, zengin-
leştirilmesi, peletlenmesi, sinterlenmesi, sünger demir ve çelik 
üretimi ile ilgili temel bilgileri içermektedir.
Çimento Üretimi
Çimento üretimi; hammaddenin sahadan üretimiyle başlayıp 
kırma ve öğütmeyle devam eden, ön ısıtma, kalsinasyon, fırın 
ve soğutucuda ısıl işlemle süren, klinkerin öğütülmesiyle sona 
eren bir süreçtir. Kitap bu süreçteki temel bilgileri içeren, sek-
töre emek vermiş insanların ürettikleri bilgilerin bir harmanıdır.
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
“Cevher Hazırlama” kitabının yayınlandığı 2007 Mayısından bu 
yana aralıksız süren çalışmalarla kitabın bölümleri  yeni ve ek bil-
gilerle desteklendi, şekiller yeniden düzenlendi, kitaba “Pompa 
ve Vanalar” ile “Proses Kontrolü” başlığı altında iki yeni bölüm 
eklendi. Ekler bölümüne ise  yeni cevher hazırlama tesisleri  akım 
şemaları ilave edilerek  kitap içerik olarak zenginleştirildi. Renkli 
basılan ve  ilk baskıya göre oldukça kapsamlı olan 2. Baskı “Cev-
her Hazırlama ve Zenginleştirme” olarak isimlendirildi. 

MT Mağaza Okuyucularını
Kaliteli Yayınlarla Buluşturuyor
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olarak, deneyimimiz ve nitelikli işgücümüzle yıllardır müşterile-
rimize sunduğumuz çözümler ve kaliteli hizmet anlayışımızla 
elde ettiğimiz başarıları kutlamaktan gurur duyuyoruz. Önü-
müzdeki yıllarda daha da hızlı büyümeyi ve sektördeki yerimizi 
daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’deki 50.yılının anısına, Sandvik “50 yıl için 1000 fidan“ 
kampanyası da yürüttü. İzmir/Torbalı’daki Sandvik 50.Yıl korusu 
için bağışlanan 1000 fidan firma çalışanları tarafından dikildi. 

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Sandvik Türkiye 50.Yaşını Kutladı!

Sandvik Türkiye, tüm çalışanların, grup şirketlerinin ve yurt 
dışından gelen misafirlerinin de yer aldığı geniş bir katılım ile 
İstanbul Boğazı’nda 50. Yaş gününü kutladı.
Küresel olarak 154 yılı geride bırakan Sandvik; Türkiye’de ise 
yarım asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor! Şirket çalışanla-
rından oluşan 50.Yıl Komitesi’nin düzenlediği organizasyon 11 
Mayıs akşamı İstanbul’un seçkin etkinlik alanlarından Çubuklu 
29’da gerçekleşti.

Sandvik AŞ, Seco Tools AŞ, Walter Kesici Takımlar Ltd. Şti.’nin 
yanı sıra grup genelinden davet edilen misafirlerimizin yer aldı-
ğı 135 kişi kutlamaya tanıklık etti.
Türkiye’de 1966 yılından beri hizmet veren Sandvik Türkiye ma-
dencilik, inşaat, tezgâh çözümleri ve demir çelik gibi sektörlere 
sağladığı hizmet ve ileri teknolojili ürünlerle pazar payını her 
geçen yıl daha da arttırıyor. 
Sandvik Madencilik Türkiye Bölge Müdürü Ergun Sokulluğlu, 
Sandvik’in Türkiye’de kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle 
yaptığı açıklamada ”Türkiye’de yarım asırdır hizmet kalitesin-
den ödün vermeden çalışan böylesine büyük ve köklü bir kuru-
mun bir parçası olmanın onurunu taşıyoruz. Sandvik Madencilik 
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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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Sürdürülebilir verimlilik çö-
zümlerinin önde gelen sağ-
layıcılarından biri olan Atlas 
Copco üretim amaçlı delme 
makinesi kategorisinde yeni 

ve gelişmiş bir modeli tanıtıyor: Simba S7. Simba S7 ezber bo-
zan hassasiyetiyle gösteriş yaparken daha hassas delme işle-
minin ve daha az atığın güvencesini veriyor.

1960 yılında Atlas Copco, Simba serisindeki ilk modelini tanıt-
tı ve güvenilirliği ve sağlamlığı ile ün kazandı. O zamandan bu 
yana, Simba birinci sınıf hassasiyete sahip tümüyle otomasyo-
na hazır bir üretim amaçlı delme makinesi hâline getirildi. Oto-
masyon, vardiya değişimleri ve molalar ile operasyonlara izin 
vererek genel üretkenliği artırıyor.
Atlas Copco Türkiye Yeraltı Madencilik ve Tünelcilik Ekipmanla-
rı Bölüm Müdürü Erdil Taşel, “Ölçümlerimiz, üretimi otomasyon 
sayesinde ve Simba S7 ile yüzde 10’a kadar artırabileceğimizi gös-
termektedir” diye aktarıyor.
Erdil Taşel “Burada asıl konsept; uzun süreden beri geliştirilen 
RCS kontrol sistemi, bütünleşik açı aleti ve otomasyonlu yazılım 
seçeneklerinin birleşimidir. Bu birleşim, bu delme makinesinin 
kayanın durumuna göre kendini ayarlamasını ve yüksek hassa-
siyetle delmesini mümkün kılıyor” diye ekliyor.

Ancak, makineye yönelik beklentiler bununla bitmiyor: Oto-
matik delme işleminin durdurulması gibi güvenlik tedbirleri 
kazaları önlüyor ve hem makine hem de personel için yüksek 
düzeyde güvenlik sağlıyor. Simba S7’nin yüksek hassasiyetini 
sergilemek için, makineyi, dünyadaki en zor bilardo vuruşların-
dan biri olan ve en yüksek düzeyde hassasiyeti gerektiren Kele-
bek Vuruşunu yaparken gösteren bir video ile lansman yapıldı. 
Videoya linkten ulaşabilirsiniz: goo.gl/rJ89nn
Taşel makinenin hassasiyeti konusunda; “Simba S7 esneklik ve 
hassasiyeti artırırken, operatör dostu çalışma ortamı emniyet 
ve çalışma memnuniyeti sağlıyor. Simba mühendislik sanatı-
nın, hassasiyetin ve otomasyonun bir makinede birleşmiş hâli. 
Bu gerçekten ezber bozan bir makine…” diye konuşuyor.
Simba serisini tamamlayan Simba 7 tüm madencilik uygulama-
larına uyacak bir Simba modelidir. Simba S7 şu anda tüm pazar-
larda mevcut durumda. 

www.atlascopco.com.tr

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Simba S7 - Ezber Bozan Hassasiyete Sahip, 
Üretim Amaçlı Delme Makinesi
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şirkeT haberleri

ABB, ICCI 2016 Fuarı’nda Müşteri Odaklı
Güç Şebekeleri Çözümlerini Sundu

HİDROMEK Türkiye’nin İlk 500’ünde

ABB, ICCI 2016 Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı’nda güç 

şebekeleri kapsamında ürün, çözüm ve servis hizmetlerinde 
müşteri odaklı son teknolojilerini ziyaretçilere sundu. Fuar sü-
resince stand ziyaretçileri ile, ABB’nin senelerdir küresel ope-
rasyonlar deneyimleriyle uzmanlaştığı güç ve trafo merkezleri, 
müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak yeniden tasarlanan gazla 
yalıtılmış şalter tesisleri (Gas Insulated Switchgear), dünyada 
su ve güç sektörleri başta olmak üzere 6000’in üzerinde ope-
rasyonda kullanılan Symphony Plus dağıtım kontrol sistemleri, 
çevresel etkileri en aza indirirken performas, verimlilik ve güve-
nilirlik alanlarında optimizasyonu sağlayan servis çözümlerimiz 
hakkında bilgiler paylaşıldı.
Güvenilir, ekonoımik ve çevreye duyarlı çözümler
Güç üretiminde 125 yıldan üzun süredir deneyimi olan ABB, 
ICCI fuarında portföyünde bulunan entegre elektrik, otomas-
yon, enstrümantasyon ve kontrol sistemlerini sundu. Ayrıca fu-
arda ABB’nin dünya çapındaki yaygın servis ağı sayesinde tüm 
enerji santrallerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler aktarıldı. 
Rüzgar, güneş, su, biomass gibi yenilenebilir veya termal, nük-
leer enerji tesislerinin ömür süresinin uzatılmasında ve servis 
takiplerinde sunduğu çözümler ABB standında yer aldı.
Yenilenebilir enerji için verimli trafo merkezleri
ABB, konvansiyonel elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımının yanı 
sıra yenilenebilir enerji üretiminde de kontrol, otomasyon, 
ölçümleme çözümleri sunar. Fuar süresince yenilebilir enerji 
santrallerinde üretilen enerjinin şebekeye aktarılmasında yük-
sek performans, düşük çevre etkisi ve sürdürülebilirlik konu-
larındaki çeşitli sunum ve örnekler ABB standında müşterilere 
aktrıldı. ABB’nin trafo merkezleri hakkında yerel bilgisi ve glo-
bal deneyimi sayesinde müşterilerine sunduğu anahtar teslim 
çözümler de ABB standında ziyaretçiler ile buluştu.

Yeni nesil yüksek performas gazla yalıtılmış
şalter tesisleri
ABB’nin yeniden tasarlayarak müşterilerine sunduğu gazla yalı-
tılmış şalter tesisleri ile ilgili görseller fuarda sergilendi. Bu yeni 
nesil tasarımla %30 hacimsel bir azalma sağlanmasının yanı sıra 
montaj ve uygulamaya alma zamanında da %40’lara varan bir 
kazanım elde edildi. Öte yandan bu yeni eko-verimli tasarım 
sayesinde SF6 gazlarının kullanımı da %40 civarlarında azaldı.
Generatör devre kesiciler ile güç santrallerinde 
esneklik, güvenlik ve ulaşılabilirlik
ABB’nin gerçekleştirdiği kesintisiz araştırma ve geliştirmeleri ile 
en modern ve en geniş generatör devre kesici portföyü hak-
kında bilgiler de fuar süresince müşteriler ile paylaşıldı. ABB’nin 
ürettiği bu generatör devre kesiciler, operasyonel süreçleri ve 
maliyetleri azaltarak, enerji santrallerindeki temel ekipmanların 
korunmasında müşterilere artı değer sunuyor. Generatör devre 
kesiciler alanında 1954 yılından beri tasarım ve üretim tecrübe-
si olan ABB’nin 100’den fazla ülkede 8000’den fazla generatör 
devre kesicisi bulunuyor. 

www.abb.com.tr

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından yıllardır hazırlanan, 

Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının başarı ve performanslarına 
göre hazırlanan listenin sıralaması 2015 yılı için açıklandı. İSO 
tarafından, üretimler, satışlar, hasılatlar, brüt katma değerler, öz 
kaynaklar, vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamları, ihracat 
ve ortalama çalışan sayısı büyüklükleri gibi değerlere dayanarak 
uzun yıllardır hazırlanan ve Türk sanayisi için önemli bir referans 
kabul edilen listede, HİDROMEK özel sanayi kuruluşları arasında 
146. sırada yer aldı. Geçen sene kıyasla listede yükselen HİDRO-
MEK, Türk sanayisine olan katkısını bir kez daha kanıtladı. HİD-
ROMEK aynı zamanda bu yıl Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı liste-
sinde de ilk 500’de yer aldı ve bunun yanında ‘İhracatın Yıldızları 
Teşvik Ödülleri’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 

www.hidromek.com.tr
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Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu,
Kömür Madenciliği Semineri Düzenledi

Yerli Kömür Santrallerinde
Risk Analizi ve Teşvik Mekanizmaları Çalıştayı 

eTkinlik değerlendirMeleri

Ankara’daki Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğü ve Kömür 
Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER)’nin destekleri ile birlikte bir 
gün süren bir seminer düzenledi. Türkiye’yi temsil eden katı-
lımcılar arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Tür-
kiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri 
(TTK), Afet ve Acil durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) yanı 
sıra bazı özel sektör firmaları da bulundu. Çek Cumhuriyeti’ni 
temsilen toplantıya katılanlar ise; Çek Cumhuriyeti Madenci-
lik Yönetimi (CMA), Maden 
Kurtarma Servisleri (HBZS) ve 
Çek Cumhuriyeti Kazı ve Ma-
dencilik Birliği (CDT) ve özel 
sektörde faaliyet gösteren 
çeşitli firmalar bulundu. 

Toplantının öğleden önceki 
ilk bölümü MİGEM konfe-
rans salonunda gerçekleşti. 

İlk bölümde büyük ölçüde 
katılımcıların tanıtımları ger-
çekleştirildi. Öğleden sonra 
ise seminer ve Katılımcılar 
arasındaki karşılıklı görüşme-
ler SWISS Otel’de devam etti. 

Madencilik Türkiye dergisinin 
de davetli olduğu ve iki ülke 
ortaklığında gerçekleşen top-

lantı ile ilgili Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müs-
teşarı Erik Siegl; ‘’Mükemmel işbirliği ve açık görüşlülükleri için 
MİGEM ve KÖMÜRDER’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu semineri 
madenlerdeki patlama ve yanmaların önlenmesi, gaz birikmesi-
nin kontrol altına alınması ve tahliyesi ve çeşitli maden tasarım-
ları konuları üzerine Türk yetkililer ve şirketler arasında yapılacak 
yoğun bir işbirliğinin başlangıç noktası olarak görüyoruz. Bu iş-
birliğinde görev almak isteyen herkese konsolosluğumuz elinden 
gelen her türlü yardımı yapmaya hazırdır.’’ dedi. 

Türkiye Enerji Vakfı tarafından (TENVA) düzenlenen “Yerli Kö-
mür Santrallerinde Risk Analizi ve Teşvik Mekanizmaları Çalışta-
yı” 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştay’a, TENVA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Köktaş, EPDK 
İkinci Başkanı Ümit Kayrak, EPDK Kurul üyeleri İbrahim Tan ile 
Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İş-
leri Genel Müdürü Dr. Zafer Demircan, Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı (ÖİB) Enerji Proje Grup Başkanı Atıf Kır, Kömür Üreticileri 
Derneği Başkanı Muzaffer Polat ve Bilkent Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Öğretim Üyesi Fehmi Tanrısever katıldı.
Yerli kömür santrallerinin önemini gündeme getirmeyi amaç-
layan Çalıştay’da açılış konuşmasını, TENVA Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Köktaş yaptı. Köktaş, Türkiye’de işletilmekte olan 
pek çok yerli kömür santralinin işletme maliyetinin, benzer ithal 
kömür ve doğal gaz santralinin maliyetinden çok daha düşük 
olduğunu belirtirken yerli kömür santralleri ile bu santralle-
re teşvik verilmesinin güncel bir konu olduğunu dile getirdi. 
Köktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meclis’te görüşülen kanunun 
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çıkarılmasına tüm enerji sektörünün ihtiyacı var. Kanunun çıka-
rılmasıyla birlikte önemli değişiklikler yapılmış, olumlu yönde 
adımlar atılmış olacak. Bir taraftan strateji, bir taraftan da ürün 
üreterek sektöre değer katacağız. Yerli kömür santralleri ve 
teşvikler güncel bir konu. Teşviklerle birlikte, risk yönetimi ve 
risk analizi unsurunun alt başlıkları da oldukça önemli konular 
olarak karşımıza çıkıyor. Hazırladığımız raporda tüm bu de-
taylara yer verdik. Sektördeki önemli karar vericiler tarafından 
sektörün teşvik edilmesi lazım. Teşvik olmadan sektörün kendi 
ayakları üzerinde durması zordur. Teşvik verilmeli midir sorusu-
nu sormadan, bu tartışmaya girmeden teşvik neye verilmelidir? 
Teşvik veya destekleme yöntemi ne olmalıdır. Milyarlarca dolar 
ödeyerek özelleştirilen tesis yatırımcılarına teşvik verilmeli mi? 
Hiçbir satın alma garantisi olmadan riskleri üstlenerek yerli kö-
mürden elektrik üretim tesisi kuranlar ne olacak? Gibi soruların 
sorularak gerekli değerlendirmelerin yapılması gereklidir.”

Köktaş’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Bilkent Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fehmi Tanrısever yaptığı 
konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Daha önce doğal gaz için risk 
yönetimini sunmuştuk. Şimdi de aynısını kömür için gerçekleştir-
dik. Yerli kömür santrallerinde teşvikler konusunda fazla rakam 
vermeden analizler yapacağız. Karbon salınımını önleme konu-
sunda dünyada lider durumdayız. Kendi kaynaklarımızın üreti-
mi konusunda ise dünyanın gerisindeyiz. Kömür kurulu gücün 
yüzde 21’ini oluşturuyor. Kömürün elektrik üretimindeki payının 
artırılması öncelikli hedefimiz olmalı. Ekonominin en güzel oldu-
ğu dönemdeyiz. Türkiye’de ve dünyada kriz ortamı yok. Bir eko-
nomik kriz dünyayı vurduğu zaman bazı konuları tartışamayız 
şimdiden pek çok konu konuşulup gerekli önemler alınmalı. Yerli 
kömürden elektrik üretimi de bunlardan biri.
“Tanrısever’in ardından söz alan ETKB Enerji İşleri Genel Müdü-
rü Zafer Demircan Enerji piyasalarının 2001 yılından itibaren 
özelleşme ve liberalleşme sürecine girdiğini aktardı. Başarılı bir 
liberalleşme sürecinin geride kaldığını da belirten Demircan, 
30-35 bin MW’a yakın gücü olan bir özel sektörün var olduğu-
nu ve yerli kömürden de piyasadan da vazgeçmenin mümkün 
olamayacağını söyledi. 
Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat ise Çalıştay’da 
yaptığı konuşmada Türkiye’deki linyitin önemine değinirken şu 
ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki linyitin değerinden vazgeçemeyiz. 

Var olan kömür - linyit kaynaklarımıza göre kendimizi dizayn et-
meliyiz. Bizim olan ne varsa ona göre mekanizasyonları ayarlama-
mız gerekli. Eskiden Türkiye’de farklı bir madencilik anlayışı vardı. 
Birileri gider bir şeyler bulur ve bunun hemen ardından yanına 
başkası gelir aynı madeni çıkarmaya devam ederdi. Bu dönem 
kapandı. Artık proje madenciliğinin geçerliliği var. Madenler en iyi 
şekilde dizayn edilmeli. Yasalar en iyi şekilde önünüzü açmıyorsa 
sektörde istenilen başarının elde edilmesi zor olacaktır. Yapılma-
sı mümkün yasal düzenlemelerin en iyi şekilde olması gereklidir. 
Türkiye’de madencilik adına güzel çalışmalar yapılmaya başlandı. 
Bakanımızın verdiği destekle tekrar moral - motivasyon kazandık. 
Konuşmasında AR-GE konusuna da değinen Polat, “Makine yo-
ğun sistemi ile çalışacağız ancak bu ve buna benzer çalışma-
ların hayata geçirilmesi çok fazla AR-GE ile mümkün olabilir. 
Genel anlamda madencilik ihmal ediliyor. Her zaman maden-
ciliğin ayrı bir bakanlık olması gerektiğini savunduk. Enerji Ba-
kanlığı içerisinde madencilik ancak yüzde 5’i oluşturuyor gibi 
bir algı var. Dolayısıyla bu alanda yapılan değişiklikler çok geç 
fark ediliyor. Bizim alternatiflerimiz doğal gaz ve ithal kömür. 
Yerli kömüre verilecek destek Türkiye içinde kalacak paradır. 
Aksi yönde enerji harcamaları yapılırsa Türkiye’nin kaynakları 
yurtdışına gönderilmiş olur. Yerli kömüre verilen destek iç piya-
saya verilecek bir destektir. “ dedi.

Çalıştay’da söz alan ÖİB Enerji Proje Grup Başkanı Atıf Kır ise 
konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Ülkemizin petrol doğal gaz 
açısından zengin olmaması arz güvenliği konusunu günde-
me getiriyor. Yenilenebilir enerji ile yerli kömürün ekonomiye 
kazandırılması proje olarak tasarlanmakta. Kamu - özel sektör 
iş birliği ile bu adımlar atılacak. Biz de birikimimizle bakanlığa 
yardımcı olmak istiyoruz. Ana esaslar bağlamında kamu hangi 
modeli tercih etti. Kanun maddesi birbirinden farklı yöntem-
lere cevaz veriyor. Teklif sahiplerinin ön yeterlilik kriterlerini 
karşılayıp karşılamadığına bakacağız. Projeyi başarılı şekilde so-
nuçlandırabileceklere vereceğiz. Yatırımcılar baz fiyat üzerinde 
yarışacak. Baz fiyatın en çok altına inen yatırımcı kazanmış ola-
cak. Paris iklim anlaşmasının kaynaklarımızın değerlendirilmesi 
konusunda engel oluşturup oluşturmayacağı tartışılıyor. Kamu 
özel sektör işbirliği ile hayata geçecek projeler konusunda çok 
istekli olduğumuzu söylemek istiyor.” 
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Madencilik Alanında Yepyeni Bir Düzenleme
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi Uygulamaları

eTkinlik değerlendirMeleri

Madencilik sektöründe proje-
lerin standartlara uygun ha-
zırlanması, proje süreçlerinin 
takibi ve Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması amacıyla 18 Şubat 2015 
tarihinde yayımlanan Maden Kanunu değişikliği ve 3 Haziran 2016 
tarihinde yayımlanan yönetmelik kapsamında Yetkilendirilmiş Tü-
zel Kişilerin (YTK) oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
Düzenleme ile Maden Kanunu kapsamında Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik 
belge; şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühen-
dis olduğu ya da bünyesinde belirli niteliklerde uzman mühen-
disler çalıştıran ve aynı Genel Müdürlükçe yetkilendirilen tüzel 
kişilerce düzenlenecektir. Bu sayede, tecrübeli ve ilave eğitimle 
donanmış kişilerce proje ve belgelerin hazırlanması ve izlenme-
si sağlanmış olacaktır.
Uygulamanın başlaması sürecinde tanımlanan süreler dikkate 
alındığında YTK uygulaması ile ilgili kafa karışıklıklarının bir an 
önce giderilmesi, konunun iyi anlaşılabilmesi, YTK konusundaki 
uygulamaların doğru olarak yönlendirilebilmesi ve yönetilebil-
mesine yardımcı olması için Madenciler Dayanışma Derneğin-
ce MTA Genel Müdürlüğü Konferans salonunda, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 27 Haziran 2016 tarihinde bir 
seminer-panel gerçekleştirildi.

Madenciler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Uygun seminerin açılış konuşmasında, yeni uygulamanın 
madencilik alanında olumlu sonuçlar doğuracağına ve tecrü-
beye, özel ihtisas bilgilerine, sertifikaya dayanan bir sürecin ma-
denciliği daha iyi noktaya getireceğine olan inancını vurguladı. 
Uygun devamında;
“16.04.2013 tarihinde kurulan Derneğimiz, amaçları doğrultu-
sunda çalışmalarını sürdürmektedir. Sektörün tüm bileşenlerini 

kucaklayan yapımızla; işvereni, maden mühendisini, maden iş-
çisini ve diğer tüm maden çalışanını bir araya getirebiliyoruz. Bu 
bizlere meselelere çok daha geniş bir perspektiften bakma imka-
nını sunmaktadır.
Maden sektörü işveren ve çalışanlarının; madencilik faaliyetlerini 
sürdürürken, dürüstlük ve bağımsızlığından ödün vermeden, ma-
denciliğin, hukuka ve etik kurallara uygun, daha yüksek hedeflere 
taşınmasında; madencilerin yaşam kalitesinin yükseltilebilmesin-
de, güven, saygı, sabır ve cesaretle yanında olmayı ve sektörün 
tüm bileşenlerinin etkin katılımını sağlayan ve mesleki faaliyet-
lerimizi siyasi faaliyetlerimizin dışında tutan yeni bir anlayışla, 
sosyal sorumluluk ve çevreye saygı bilinci içerisinde, mesleğimizi 
ilgilendiren teknolojik, hukuki, ekonomik ve siyasi alanlarda mes-
lektaşlarımıza pratik, kalıcı çözümleri araştırmak ve sunmak Der-
neğimizin ana misyonudur. 
Bu misyona ulaşmada, köklü bir medeniyetin temsilcileri bilinciy-
le; evrensel etik değerleri, madencilik hayatımızın özüne yerleşti-
rip, şahsi ve mesleki değişim ve gelişimi, çağdaş bir yaşam biçimi 
olarak yurt madencilerimize kazandırarak, onları teknoloji üretme 
ve kullanma alanında küresel rekabete hazırlama vizyonuyla ha-
reket etmekteyiz.” dedi.
Dernek olarak, madencilik faaliyetlerini, çevre düşmanı çalışmalar 
gibi gösterme gayreti içinde olan anlayışa karşı, madencilikten de 
çevreden de ödün vermeden faaliyetlerin yapılabileceğini anlat-
manın ve göstermenin gayreti içinde olduklarını belirten Uygun; 
ülkemizdeki maden üretiminin, 2000-2012 yılları arasında sürekli 
bir artış gösterdiğini; ancak, 2012 yılından sonra üretim miktar-
larında gerileme dönemi başladığını; bu gerilemenin en büyük 
nedenlerinin başında; Çin ekonomisi başta olmak üzere dünya 
ekonomisinde genel anlamda yaşanan daralma, bunlara bağlı 
olarak, metalik cevher ve enerji hammadde kaynak fiyatlarındaki 
rekor düşüşlerin etkili olduğunun altını çizdi. Uygun konuşmasının 
devamında;
“Çalışma hayatı; işveren, çalışan ve devletten oluşan üçlü bir yapı-
dadır. Yapının sağlıklı çalışabilmesi bu üç unsurun sağlıklı iletişimi 
ve işbirliği ile sağlanabilecektir. 16 Haziran 2012’de yayımlanan 
2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi, sektörü en çok etkileyen  

Tecrübeye, Özel İhtisas Bilgilerine, Sertifikaya 
Dayanan Bir Süreç Madenciliği Daha İyi Bir 

Noktaya Getirecektir

Mehmet Uygun
Madenciler Dayanışma Derneği Başkanı

info@madenciler.org.tr 
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Rusya, BDT, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Şili, Brezilya ve 
Peru gibi ülkelerin ön plana çıkarken 1990-2000 yılları arasın-
daki durağan dönemden sonra madencilik sektörünün 2012 
yılına kadar global olarak önemli büyüme yaşandı.

Bakır, kömür ve demir (mineral yakıtlar dışında kalan) maden-
leri, üretilen global değerde en yüksek paya sahip madenlerdir. 
(Milyar USD). 

20. Yüzyıl başlarında yer altı madenciliği yaygınken, günümüz-
de açık maden ocakları ağırlık kazanmıştır. Madencilik ekip-
manlarında yaşanan gelişmeler, faaliyetlerin daha etkin yapıl-
masına olanak sağlamıştır. 
Sondaj kapasitesi (metre/saat) 1960’da 40, 1980’de 160, 
2000’de 260 ve 2007’de 400 şeklinde artmıştır. İşletilebilir 
cevher tenörleri düşmüştür (1998-2000 yılları arasında; Bakır 
%0,8’den %0,7’ye, Nikel %1,22’den %1,18’e, Kurşun %3,7’den 
%2,5’e ve Çinko % 6’dan %5,2’ye düşmüştür). Günümüzde bu 
oranlar daha da düşmektedir. Bölgelere göre yeni proje yatı-
rımlar gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. 

konu olmuştur. Bu genelge ile ruhsatlar ve orman izinleri neredeyse 
alınamaz olmuş, maden yatırımcısı önünü göremez hale gelmiş-
tir. Soma ve Ermenek’te meydana gelen maden kazalarının has-
sasiyetiyle bazı hususların net olarak tartışılamaması sonucunu 
doğurmuştur. Özellikle global fiyatlar değerlendirildiğinde; ma-
dencilik neredeyse yapılamaz hale gelmiş; ithal ürünlerle rekabet 
edilemez hale gelinmiştir. Madencilik sektörü, binlerce kişiye istih-
dam olanakları sunmakta; meydana getirdiği katma değer ve çar-
pan etkisiyle yüz binlerce kişi için geçim kaynağı oluşturmaktadır. 
Her bir maden şirketi, bulunduğu bölgede işçisiyle, tedarikçisiyle, 
kendisine hizmet sunmak üzere kurulan küçük sanayisiyle bulun-
duğu bölgelere ekonomik canlılık katmaktadır. Emek yoğun faali-
yet zorunluluğu, düşük tarımsal gelir nedeniyle tarımın da önemli 
oranda terkedilmesine yol açtığından; maden şirketleri bulunduk-
ları yörelerde alternatifsiz istihdam ve gelir kapısı halindedirler. 
Bu işletmelerin kapanması, madenlerin bulunduğu bölgelerdeki 
ekonomik hayatın tümden durmasına yol açmıştır.
2015 yılı şubat ayında yapılan Maden Kanunu değişikliği ile yıllık 
ruhsat harçları kaldırılarak ruhsat bedeli getirilmiş, daimi neza-
retçilik uygulamasına geçilerek, teknik nezaretçilik uygulamasına 
son verilmiş, birçok rapor ve çalışma YTK’lara devredilmiş, devlet 
hakkı bedelleri yeniden düzenlenmiştir. Sektör, bir an önce sorun-
ları hafifleteceğini umduğu madencilik faaliyetleri uygulama yö-
netmeliğinin çıkmasını beklemektedir.
Sürdürülebilir bir madenciliğin yapılması için, 2012/15 sayılı Baş-
bakanlık Genelgesinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracak 
karar ve düzenlemelere acil ihtiyaç vardır.” şeklinde konuştu.
Dernek olarak ülke ekonomisine ve istihdamına çok önemli 
katkı koyan değerli maden işletmecilerinin ve çalışanlarının 
sorunlarını çok iyi bildiklerini ve madencilik sektörün üreti-
me, ihracata ve istihdama yönelik parlak çalışmalarının ar-
tarak sürmesini arzu ettiklerini belirten Uygun; “Türkiye’nin, 
ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma, teknolojik ilerleme 
gibi meselelere, kendi kimliği ve üslubu doğrultusunda is-
tikamet çizebilmesi ve milli kalkınma alanında mesafe alı-
nabilmesi konularında en güçlü katkıyı madencilik sektörü 
sunabilecektir.” dedi.
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği seminerin sabah oturumun-
da madenciliğin genel durumu, madencilik mevzuatlarında 
yapılan düzenlemeler ve son geldiğimiz durum ile ilgili genel 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra YTK Yönetmeliği ve uygu-
lamaları hakkında geniş bilgilendirme yapıldı.

Seminerin ilk oturumunda MİGEM Daire Başkanı Sezai Aydın  
tarafından yapılan sunumda, “maden mevzuatındaki gelişme-
ler” konusu farklı bir bakış açısı ile sunuldu. Dünya madenciliği-
nin tarihsel gelişimine değinen Aydın ana hatlarıyla aşağıdaki 
konulara değindi:
1800’lü yıllarda Avrupa’nın yönlendirdiği madencilik sektörün-
de, günümüzde doğal kaynak zengini ülkeler olan Çin, ABD, 

 Elimizdeki Maden Çeşitliliğini Üretirken
Katma Değer Artışı da Sağlamalıyız
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yerine alan büyüklüklerine göre ruhsat bedeli getirilmiştir. Dev-
let hakkı oranları değiştirilmiş bazı madenlerde fiyat yükselirse 
devlet hakkı oranı artacak düşerse düşecek bir sistem getiril-
miştir. Kanun kapsamında hazırlanacak her türlü teknik belgeyi 
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler (YTK) tarafından hazırlanması 
kararlaştırılarak belgelerde kalite hedeflenmiş ve hazırlanacak 
teknik belgelerden ötürü sorumluluk getirilmiştir. 
Aydın konuşmasının sonunda Orman Genel Müdürlüğünün 
TBMM’ye verdiği bir bilgiyi de paylaşmıştır. Buna göre ülke-
mizde kesilen ağaçların sadece yüzbinde biri madencilik sek-
töründeki faaliyetler için kesilmektedir (Kaynak: Madencilik 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu rapo-
ru, Sayfa 514, Mayıs 2010 TBMM).

Seminerin ikinci oturumunda MİGEM Daire Başkanı Kenan 
Aksoy tarafından, tüzel kişiler veya maden arama ya da işlet-
mecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kap-
samında MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü 
teknik belgeyi hazırlamak için, MİGEM’ce tüzel kişilere yeterlik 
belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 3 Hazi-
ran 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Yetkilendirilmiş 
Tüzel Kişiler Yönetmeliği hakkında geniş bir sunum yapılmıştır.
YTK kurulum sürecini iş akış şeması üzerinde gösteren Aksoy; 
YTK’ların personel yeterlilikleri ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. 

Buna göre; yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişinin; Kamu 
veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir 
maden ve bir jeoloji mühendisi ile tecrübesine bakılmaksızın 
bir maden ve bir jeoloji mühendisini ayrıca harita ve kadastro, 
hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, 
orman, elektrik ve makine mühendislerinden en az bir perso-
neli sürekli olarak istihdam etmesi gerekmektedir. Yetkili tüzel 
kişilikte istihdam edilen personel, diğer yetkili tüzel kişiliklerde 
istihdam edilemeyeceği gibi sözleşme de yapamayacaktır.
Yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeleri açıklayan 
Aksoy, madenci ile MİGEM arasındaki iş ve işlemleri hızlandır-
mak üzere MİGEM’in elektronik altyapısını gün geçtikçe güç-
lendirdiğini ve Kayıtlı E-Posta (KEP) ile tebligat sürelerini kısal-
tacaklarını beyan etti. 

Aydın sunumunun ikinci bölümünde Türkiye madenciliği ve 
dünya içindeki durumundan bahsetmiştir. Yapılan sunuma 
göre Türkiye, üretilen maden değeri açısından (mineral ya-
kıtlar dışarıda bırakıldığında) ilk 20 ülke arasında yer almakta-
dır. Mineral yakıtlar dışında kalan alanların tümünde Türkiye 
önemli  bir oyuncudur. Türkiye endüstriyel hammaddelerde 
maden çeşidinde üst sıralardadır, metallerde krom dışında 
çok ön plana çıkan maden yoktur. Önde gelen bir ülke olma-
sına rağmen, madencilik sektörünün, Türkiye toplam GSMH 
içindeki payı ancak %1,5 düzeyindedir. Madencilik sektörü ih-
racatı, maden ithalatının (Petrol ve doğalgaz dışı) ancak %55-
60’lık kısmını karşılayabilmektedir. Tüm maden dış ticaretini 
yönlendiren ürün sayısı 5’dir. Toplam ithalatın %70’i kömür, 
%17’si demirdir. Toplam ihracatın %42’si mermer, %11’i bakır 
ve %10’u kromdur. İhracatın %45’i Çin’e, %7’si ABD’ye yapıl-
maktadır. İthalatın %47’si Çin ve Rusya’dan karşılanmaktadır.

Özellikle, rezerv ve üretim noktasında ileride olduğumuz ürünler-
de katma değeri arttırıcı işlemlerin ülkemizde yapılması ve işlen-
miş şekilde madenlerimiz ihracatının çok önemli olduğunun altını 
çizen Aydın; kromun ferrokrom halinde satışının dahi ham cevher 
satışına göre 10 kat bir hasılata tekabül ettiğine vurgu yapmıştır.

Aydın sunumunun son bölümünde en son maden mevzuatının 
getirdikleri ve doğaya kazanım projeleri konularına değinmiş-
tir. Bu bölümde aktarılanlara göre; 
18.02.2015 tarihinde 6592 sayılı yasa ile Maden kanununda 
köklü değişimler yapılmıştır. Harç ve teminat sistemi kaldırılmış 

 Kestiğimiz ağaçların sadece yüzbinde biri
madencilik için kesiliyor.

YTK’ların Kurulumu ve İşleyişi İle İlgili
Süreçlere İlişkin Açıklamalar Migem İnternet 

Sayfasında Yayınlanacaktır
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Aksoy’un sunumuna göre; YTK tarafından hazırlanan teknik 
belgelerde bir takım şartların aranacak. Buna göre; arama fa-
aliyet raporu ve aramalar ile ilgili her türlü teknik belge jeoloji 
mühendisi sorumluluğunda hazırlanacak, arama faaliyetleri 
jeofizik yöntemlerle yapılmış ise arama faaliyet raporunda je-
ofizik mühendisinin de imzası aranacak, işletme faaliyet raporu 
ve işletme projeleri maden mühendisi sorumluluğunda hazır-
lanacak, işletme faaliyet raporu ve işletme projesinde, diğer 
meslek disiplinleri ile ilgili hususların olması halinde bu meslek 
disiplinlerinin de imzasının aranacak ve MİGEM’e verilmesi ge-
reken rapor, proje veya her türlü teknik belgede koordinatör 
imzasının olma zorunluluğu bulunacak. 
Seminerde YTK’nın ve personelinin yükümlülükleri anlatıldıktan 
sonra; YTK koodinatörlerinin görev ve sorumlulukları konusun-
da değerlendirmeler yapıldı. Sonrasında, YTK’ların denetlenme-
si, belgelerinin iptali ve askıya alınması konularındaki mevzuat 
hükümleri katılımcılara sunuldu. Yeterlik belgesi hiçbir suretle 
başkasına kiralanamayacağı ve devredilemeyeceği; YTK hisse-
lerinin devredilmesi durumunda tüzel kişilik kuruluş şartlarının 
oluşmasının zorunluluğu ve şube açılması durumunda her şube-
nin asgari personel şartlarını taşıması gerektiği bilgisi paylaşıldı.
Aksoy konuşmasının devamında YTK ile ilgili önemli bazı husus-
lara da değindi. Buna göre YTK’nın, MİGEM’e verilmesi gereken 
rapor, proje ve her türlü teknik belgenin hazırlanması esnasında 
konusunda uzman gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alımı yap-
ması durumunda da Yönetmelik kapsamındaki sorumluluğunun 
ortadan kalkmayacağı; yeterlik belgesi alan maden arama/işletme 
ruhsat sahibi veya işletmecilerinin, üçüncü kişilere YTK ile ilgili hiz-
met sunamayacağı (yeterlik belgesi alan şirket, şirket hissedarlık 
payı %51 ve üzeri olmak kaydı ile diğer şirketlere de hizmet vere-
bilir); YTK tarafından MİGEM’e verilen rapor, proje ve her türlü tek-
nik belge aksi ispat edilene kadar doğru kabul edileceği; YTK’nın 
ortağı olan mühendislerin, istenildiği takdirde Yönetmeliğin 
aradığı şartları taşımaları halinde istihdam edilmesi zorunlu olan 
mühendis kapsamında değerlendirilebileceği; yeterlik belgesi 
alan YTK, maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan 
tüzel kişiler dâhil en fazla 200 ruhsat için sözleşme yapabileceği; 
Yönetmelikte belirtilen personelin her bir artırımı için bu rakamla-
ra 50 sayısı ilave edileceği; sözleşme yapılan ruhsatların listesi her 

yıl Ocak ayında MİGEM’e verileceği; yeterlik belgesi alan maden 
arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiliklerde 
istihdam edilen personelin, aynı firmaya ait ruhsat sahalarında 
daimi nezaretçi, vardiya mühendisi ya da teknik eleman olarak 
görevlendirilebileceği; Kanuna göre yapılan ruhsat, sertifika, ham-
madde üretim izin talepleri ile hammadde üretim izin belgeleri bu 
Yönetmelikte geçen ruhsat kapsamında değerlendirileceği; Kamu 
kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliğine Yönetmelik kapsamında 
ceza puanı uygulanmayacağı; YTK eğitimlerinin kapsamı ve içe-
riğinin MİGEM tarafından belirleneceği ve eğitim uygulamalarının 
MİGEM veya uygun gördüğü ilgili kurum ve kuruluşlarca verilebi-
leceği hususları katılımcılara anlatıldı. 
AKSOY geçiş süreci kapsamında 3 Ağustos tarihine kadar yapılan 
tüm başvuruların, Ekim ayı başına kadar değerlendirilerek; sonuç-
ların birlikte ilan edileceğini ve ilan tarihinden itibaren YTK perso-
neline Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetkilendirdiği kurum/
kuruluşlarca dört ay içerisinde eğitim ve sertifika verileceğini be-
lirtmiştir. Eğitim sertifikası bulunmayan personel ise YTK’nın vere-
ceği rapor, proje ve teknik belgeleri imzalayamayacaktır. 
Kanun kapsamında, MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje ve 
her türlü teknik belgenin yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından 
hazırlanması zorunluluğu 1/1/2017 tarihinde başlayacaktır. Bu 
tarihe kadar, Kanun’un 6592 sayılı Kanun’dan önceki hükümleri 
uygulanacaktır. 

Yeterlik belgesi başvuruları, sertifikaların askıya alınması, iptal 
edilmesi, ceza puanı verilmesi, itirazların değerlendirilmesi, 
yeterlilik belgesinin süresinin uzatılması gibi hususlarda nihai 
görüş oluşturmak üzere; MİGEM Genel Müdür Yardımcısı baş-
kanlığında, Daire başkanı ve üç personelden olmak üzere top-
lam beş asil ve beş yedek üyeden müteşekkil kurulan YTK ko-
misyonunun ayda en az bir kez toplanacağı ve karar alacağını 
belirten AKSOY alınan karaların MİGEM Genel Müdür onayı ile 
yürürlüğe gireceğini anlattı.

Seminerin öğleden sonraki bölümü ise panel şeklinde gerçek-
leştirildi. Panelde kamu ve özel sektör temsilcilerinden yeni uy-
gulamalarla ilgili yazılı ve sözlü sorular alınarak; sorular konu-
sunda bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili MİGEM’e ulaşan tüm 
sorulara ilgili Kurumun internet sayfasında düzenlenecek “sıkça 
sorulan sorular” bölümünde cevap verileceği bildirildi. 

YTK Uygulamaları İle Madencilik
Hizmetlerinde Kaliyeyi Arttırmak İstiyoruz
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kaPak konusu

Teknima, Bir Dünya Markası…

İnşaat, madencilik ve endüst-
riyel tesislerin ihtiyaç duydu-
ğu havalandırma sistemleri 

için tasarım, üretim, servis ve bakım hizmetleri sunduklarını ifa-
de eden Teknima Makine Endüstri AŞ Şirket Müdürü Mehmet 
Emin Yılmaz, “Geliştirdiğimiz teknoloji ile çevreci bir üretim anla-
yışı benimserken, ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz” diyor. 

Yaklaşık 10 yıldan bu yana temiz hava teknolojileri üzerine 
odaklanan Teknima, 2012 yılından beri de kendi bünyesinde 
bulunan Ar-Ge departmanı ile inovatif çalışmalarını sürdürü-
yor. Maden, metro projeleri, karayolu, demiryolu ve enerji tü-
nelleri, barajlar, raylı taşımacılık bina havalandırma sistemleri, 
otopark havalandırma sistemleri ve endüstriyel tesislerin ihti-
yaç duyduğu havalandırma sistemleri için tasarım, üretim ser-
vis ve bakım hizmetleri veren Teknima, söz konusu alanlardaki 
kalitesini ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ile 
belgelendirmiş durumda. 

Yılmaz ile görüşmemizde kendisinin aktardıklarına göre Tekni-
ma’nın faaliyet alanı genel ifade ile inşaat, madencilik sektörü 
ve endüstriyel tesisler. Hizmet ettikleri alanlar madenler, met-
ro projeleri, karayolu, demiryolu ve enerji tünelleri, barajlar, 
raylı taşımacılık, bina havalandırma sistemleri, otopark hava-
landırma sistemleri ve endüstriyel tesisler olarak sıralanıyor. 
Tüm bu alanların ihtiyaç duyduğu havalandırma sistemleri için 
tasarım, üretim ve servis ve bakım hizmetleri veriyorlar.

Temiz hava teknolojileri sektöründeki üretimleri konusunda 
genel bir değerlendirme yapmasını istediğimizde Yılmaz şu 
sözleri sarf ediyor;

“Hitap ettiğimiz sektörlerden madencilik sektörü emtia fiyatla-
rından sıkça etkilenmektedir. Değişen maden fiyatları nedeniyle 
madenlerde yaşanılan üretim hızı değişkenliği doğrudan hava-
landırma sistemlerine yapılacak yatırımları etkilemektedir. Tünel 
kazı ve işletme aşamaları ile ilgili potansiyel ise gün geçtikçe art-
maktadır. Tabii ki yurt içi pazar Teknima gibi bir firma için yeterli 

değil. Bu nedenle firma olarak tüm dünyadaki projeleri yakından 
takip ediyor ve ihracat yapıyoruz. 

Tasarım aşamasında kullandığımız teknolojinin kompleks ve yük-
sek maliyet gerektiren kısmı yazılım ürünleridir. Bu ürünlerden ta-
sarım ve teknoloji geliştiren nitelikli mühendisler de teknolojimizin 
önemli bileşenlerinden biridir. İmalatın yüksek kalite standartların-
da yapılması özelikle akışkanlar dinamiği endüstrisinde büyük öne-
me sahiptir. Ürünlerin kullanıldığı yerler her endüstri tesisinde olma-
sı gereken standartlara ek olarak ürünün kullanılacağı yerin gereği 
olan standartları gerektiriyor. Yatırımımızın büyük bir bölümünü de 
bu standartlar için ayrılan kısım oluşturuyor. Tasarlanan ürünlerin, 
imalatını gerçekleştirdikten sonra endüstri standartlarına uygun bir 
şekilde testlerden geçirerek süreci tamamlamış oluyoruz.“

Teknima yarattığı marka imajı ile yurt dışından gelen ürün po-
tansiyelini fazlasıyla etkilemiş gözüküyor. Firmanın ürünleri 
incelendiğinde yurt dışından giren ürünlerin performansına 
denk hatta bazı ürünlerde daha yüksek performansa sahip 
ürünler üretiyor ve ülkemize katma değer sağlanıyor. Bura-
da “katma değer” kelimelerini Teknima için ne anlam ifade 
ettiğini sorduğumuzda Yılmaz; şirketlerinin sektöre sağladığı 
ürünler ile ithalatın azalmasını sağlamış olup milli sermayeyi 
korumakta ve geliştirmekte olduğunu belirtiyor. Kullanıcıya iyi 
bir alternatifi daha cazip şartlar ile sunmakta gayet başarılı bir 
sürecin geçirildiğini vurgulayan Yılmaz; “Ayrıca bulunduğumuz 
sektörlerde imal ettiğimiz ürünlerle ilgili teknoloji şuurunu artır-
mak adına doğru ekipman seçimi eğitimleri de gerçekleştiriyoruz. 
Özellikle maden ve tünel havalandırma ürünlerimiz ve eğitim-
lerimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği için tesislere olumlu anlamda 
büyük destek sağlamaktadır. Kötü hava işçi sağlığını etkilemekte, 
iş kazalarını tetiklemektedir. Kötü havanın tesislerde verimliliği 
azaltan önemli bir etken olduğu da aşikârdır. Bu nedenle yapılan 
ürünün standartlara uygunluğu, verimliliği ve özellikle kapasite 
açısından doğru ekipman seçimi önem kazanmaktadır. Sürekli 
geliştirdiğimiz teknoloji ile 24 saat çalışması gereken bu ürünlerin 
daha az enerji tüketmesini de sağlıyoruz. Bunun da tesis ve ülke 
ekonomisine ayrı bir katkısı söz konusu.” diyor.
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Teknima yeni yatırımlarında genellikle yerli makine kullanan 
bir firma. Şirket yapılacak yatırımlarda proje bazlı ilerlemeyi 
tercih ediyor. Bu noktada projelerde yerli ürünlerin alımına 
öncelik veriyor. Kullanılan yerli makine ve ekipmanlarda hep 
farklı avantajlar yakalandığını belirten Mehmet Emin Yılmaz, 
teslim süreleri, servis koşulları, fiyat performans karşılaştırması 
gibi artıların yerli ürünleri tercih etmelerinde etkili olduğunu 
söylüyor. Türkiye’nin makine üretiminde öncü bir rol oynamak 
üzere önemli bir aşama kaydettiğine dikkat çeken Yılmaz, bu 
konuda henüz lider olmasa da Türkiye’nin liderlik özelliklerine 
sahip olduğunu aktarırken, Türk makine endüstrisinin bundan 
sonra hepimizin gurur duyacağı bir aşamaya geleceğine, bu 
sektörlerdeki işverenler ve karar vericilerin yerli üretime önce-
lik tanımalarının bundan sonra ulaşılacak seviyenin en önemli 
unsuru olduğuna inandığını sözlerine ekliyor. 

Çevre ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetini bünyesine 
kazandırdığı ISO 14001, OHSAS 18001 belgeleri ve fanın kulla-
nılacağı özel alanlara yönelik gereken sertifikaları ile de perçin-
lemiş bir firma olduklarının altını çizen Şirket Müdürü Mehmet 
Emin Yılmaz, “Teknima, grup şirketlerimizin bir parçası olan 2007 
yılında kurulmuş olmasına rağmen geçen zaman içinde kendi ta-
sarımını yapabilen, marka değeri olan bir ürünü tüm dünyada sa-
tabilen, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik bir üretim 
tesisi ve Ar-Ge üssü bulunan bir yapı haline geldi” diyor. 

Söyleşimizde ihracatlarına da değinen Teknima AŞ Genel Mü-
dürü Mehmet Emin Yılmaz, ürünlerinin dünyanın farklı coğraf-
yalarına ihraç edildiğini ve cihazlarının oralarda güvenle kulla-
nıldığından gururla bahsediyor. Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre 
şimdiye kadar ihracat yaptıkları ülkeler arasında Katar, Bulga-
ristan, Lübnan, Cezayir, Fas, Arnavutluk, Suudi Arabistan, İtal-
ya, Almanya, Brezilya, Avustralya, Kanada, İngiltere bulunuyor. 
İhracat potansiyellerinin süreklilik arz etmesi ve artması için 
Ar-Ge, imalat ve pazarlama yatırımlarını sürdüren şirket üreti-
mini gerçekleştirdiği ürünlerle değişik coğrafyalara uzanarak, 
dünya havalandırma endüstrisine güç katıyor. 

Firma olarak ihracatta sürdürülebilirlik ve değer performan-
sını artırmak için inovasyona ve Ar-Ge’ye ne derece yatırım 
yaptıklarını öğrenmek istediğimizde Yılmaz; Teknima’nın 
havalandırma sistemlerinde ortaya çıkışının Ar-Ge’ye yapılan 
yatırımlar ile sağlandığını hatırlatıyor. Firmanın her geçen 
dönem proje sayısını arttırırken, ürüne ve markaya yeni özel-
likler de kattığını, bu vesile ile TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın da deste-
ğini alabildiklerini belirtiyor. 

Teknima açısından geçmiş yılı ve içinde bulunduğumuz yılı da 
değerlendiren Yılmaz; 2015 yılının havalandırma sistemlerine 
yapılan yatırım potansiyeli açısından değişken bir yıl olduğunu 
belirtiyor. 2016 yılı için ise artan bir grafik olduğundan bahse-
den Yılmaz pazar potansiyelindeki artış ile eş zamanlı ürün çe-
şitliliğini artırmalarına bağlıyor. 

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarları da önemli bulduk-
larını aktaran Yılmaz fuarların Teknima için önemi konusunda 
şunları söylüyor;

“Önümüzdeki dönem için beşi yurt içinde üçü de yurt dışında 
olmak üzere her sene ortalama sekiz fuara katılacağız. Fuarlara 
katılımın yeni müşteri bulmak ve mevcut müşteriler ile ilişkilerin 
geliştirilmesi için şart olduğunu düşünüyoruz. En son Bauma Mü-
nih 2016’ya son teknoloji havalandırma fanlarımız ile katıldık. TF-
1800-250/1500 model aksiyel havalandırma fanımızı yürüme yolu 
üzerinde sergiledik. Stant içinde ise TF-900-75/3000 model aksiyel 
havalandırma fanımızın ve TF-400-2,2/3000 model Atex sertifikalı 
fanımızın teknolojilerini ziyaretçiler ile paylaştık. Fuarlar yurt dışın-
dan gelen talepleri arttırıyor. Teknima’yı havalandırma sistemleri 
konusunda dünyada bilinirliği olan bir marka haline getirmek için 
önemli unsurlardan birinin fuarlar olduğunu biliyoruz. “

Sektörün önünde duran temel problemler ile sektörün ve Tek-
nima’nın geleceği konusunda da düşüncelerini öğrenmek iste-
diğimiz Yılmaz şu sözleri sıralıyor;

“Sektördeki belli başlı problemlerden biri, belirli kullanıcılar haricin-
de firmaların yerli üreticiden aşırı bir beklenti içinde olması. Şöyle 
ki; eş değer veya daha zayıf bir ithal ürün sorgusuz bir şekilde alınır-
ken ve finansmanı önden sağlanırken, söz konusu yerli ürün oldu-
ğunda aynı durum olmuyor. Ek olarak havalandırma sistemlerinin 
yatırım ve işletme maliyetlerinin doğru kıyaslanamaması büyük bir 
problem olarak karşımızda duruyor. Sistemin işletme maliyeti ya-
tırım maliyetinin kat kat fazlası olmasına rağmen kullanıcı doğru 
ürün alım konusunda çoğu zaman zafiyet gösteriyor. Diğer bir so-
run ise bazı yerli üreticilerin işin hakkı olan teknoloji ile üretim yap-
maması, buna karşın “Kabul” görmesi. Bu noktada işin verimliliği 
açısından işverenlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından destekçi 
kuruluşların önemini her aşamada vurgulamak önem kazanıyor.

İlerleyen süreçte havalandırmanın önemi konusunda bilinçlen-
menin artacağını öngörüyoruz. Yer altı taşımacılığı, enerji ko-
nuları ve üst düzey mühendislik çözümleri gerektiren karayolu 
tünelleri gibi farklı projelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Biz de Teknima olarak mevcut ürünlerimize yeni ürünler katarak 
sektöre destek vermeyi sürdüreceğiz. Makine İhracatçıları Birli-
ği’nin desteğinin ülkemizin büyük markalar çıkarmasına vesile 
olacağına inanıyoruz.

Yatırım malları konusunda Türkiye’den bir dünya markası çıkar-
mak öncelikli hedefimiz. Turquality programı kapsamına girmek 
istiyoruz. Yeni pazarlar ve satış potansiyelini artırmak için reklam 
çalışmaları ve yurt dışı tanıtım aktivitelerini artırmayı planlıyoruz.

Şimdiye kadar yatırım malları sektöründe bir dünya markasının 
çıkmamış olması havalandırma sektöründe yerli ürün ile ilerle-
mek için daha büyük bir enerji gerektiriyor. Güzel haber ise Tekni-
ma’nın marka bilinirliği ve yüksek kalitesi ile Türkiye’yi bu konuda 
önemli ülkeler arasına taşımasıdır.” 

www.teknima.com
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Sandvik Auto-Mine, açık iş-
letme faaliyetlerine önemli 
ölçüde güvenlik ve verimli-
lik faydaları sağlayarak, tek 

operatörle birden çok yüzey delicinin eş zamanlı kontrolünü 
mümkün kılıyor. 

Sandvik Auto-Mine, yer üstü madenlerinin güvenlik ve verim-
liliğini azami seviyeye çıkarmaya yardımcı olan, bir çok yüzey 
deliciyi uzaktan kontrol edebilen bir sistemdir. Geleneksel 
sistemlere kattığı asıl yenilik, operatörün manuel olarak delik 
açması yerine delme sürecini yönetmesidir. Bu sistem, opera-
törün bütün üretim alanını gerçek-zamanlı olarak izlemesini 
sağlar ve optimizasyon sürecini mümkün kılar. 

Sandvik’in tüm ürünleri şirke-
tin çevre, sağlık ve güvenlik 
amaçlarına hizmet etmesi 
doğrultusunda tasarlanmıştır. 
Sandvik Auto-Mine ile birlikte 
güvenliğin faydaları özellikle 
belirtilmiştir. Maden otomas-
yonu, operatörü tehlikeli böl-
gelerden tamamen uzak tutar 
ve böylece onlara, yaralanma 
riskini ve yüksek ses, toz ve 
titreşme hareketlerini hemen 
hemen yok eden güvenli 
kontrol odasında çalışma im-
kanı sunar. Güvenlik açısından 
bir başka önemli yararı ise tüm 
çalışma sahası üzerindeki ge-
liştirilmiş görüş alanıdır.

Sandvik Auto-Mine ile Tam Kontrol

TanıTıM

Panoramik Görüş
Kamera sistemi, delme, rot işlemi ve nakliye süreçlerinin izlen-
mesi için yerleştirilen birçok sabit kamera ve bir adet uzaktan 
kontrollü hareketli kamera ile her bir işlemde neler olduğuna 
dair 360 derecelik görüş açısı sağlar. Aynı zamanda asıl çalışma 
yeri (kokpit) -koltuk, göstergeler ve kumandalar- yüzey deliciy-
le birebir aynıdır. Kolay ve güvenilir işlevsellik tüm koşullarda 
makinanın hızlı çalışmasını ve rodlar arasında hızlı değişim 
yapmasını sağlar. Ayrıca otomasyon sistemi, tüm delici ekip-
manlarına, kolay sorun giderici tespitlerle entegre edilmiş bir 
sistemde bağlanır. 

Bütün Sandvik Auto-Mine, kule ekipmanlarının akıllı kontro-
lünden (Seviye 1), uzaktan görüntüleme ve raporlama, ürün 
ve bilgi yönetimi (Seviye 2), birçok birimin uzaktan kontrolü 
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En uygun hale getirilmiş ve otomatikleştirilmiş yüzey delici 
filosu işlem maliyetini düşürüyor ve gerçek zamanlı üretim 
alanı durumunun görselliğini sağlıyor. Sistem çukurları doğru 
yerde, doğru derinlikte ve doğru açıda plana uygun şekilde, 
patlamanın sonuçlarını kullanılan patlayıcı miktarını düşürerek 
iyileştirip , arazi parçalanmasını en iyi hale getirerek ve cevherin 
ve atık maddenin ayırımını kolaylaştırarak delecektir. Sandvik 
Oto-Maden Yer Üstü Sondaj Makinası akıllı üstten darbeli, kuyu 
dibi ve döner yüzey delicileri için mevcuttur. 

mining.sandvik.com

Teknik Özellikler
Boyutlar
Pantera DP900i/1100i/1500i ve Pantera DI6400/DI6800/
DP2000 için kullanılabilir.
•	Fabrika için önerilen, yerleşik otomasyon kapasitesiyle 
ekipmanı güçlendirme imkanı,
•	Uzaktan tek operatörle kontrol edilen dörde kadar sondaj 
ekipmanı,
•	AB Makine Direktifleri ile uyumlu ve güvenlik koşullarına 
uygun,
•	Çoklu RTK GNSS uydu navigasyonu, GPS ve GLONASS ile 
uyumlu,
•	Sondaj planı için IREDES standart formatı
•	Gerçek zamanlı üretim günlüğü oluşturma, operatör per-
formansı, sondaj verisi, ekipman KPI ve sağlamlık verisi için 
3. Parti filo yönetim sistemi ile arayüzleme,
Dört otomasyon seviyesi;
1. Akıllı ekipman kontrolü
2. Bilgi Yönetimi
3. Uzaktan Kontrol
4. Filo otomasyonu

(Seviye 3) ve son olarak yarı veya tam otomatik ekipmanların 
seri otomasyonu (Seviye 4) arttırılmış entegrasyon seviyesine 
kadar dört farklı otomasyon düzeyinde ölçeklenebilir. 

Delme Sırasında Ölçüm
Filo yönetimi açısından uzaktan kontrol, işletme giderlerin-
de önemli ölçüde tasarruf sağlar. Buna ek olarak, sistem ger-
çek-zamanlı ürün yönetimini de sağlar. Delici Saha Kontrol 
Sitemi (Measurement While Drilling, MWD), delme işlemi sı-
rasında ölçüm teknolojisinde ve madende geniş çaplı iletişim 
ağında faydalı olan kayaç içinde gerçek-zamanlı görüntüleme 
sağlayacaktır. Sistem işlem sırasında kayaç tipini belirlemek ve 
delme işleminin devam ettiği süre içindeki stratigrafisine ulaş-
mak için sürekli bilgi toplar. Sürekli toplanan veri kaydından 
yola çıkarak, üretim takımı, işlem ile ilgili bilinçli ve ileriye dö-
nük kararlar verebilir.

Maliyeti Düşüren Üretim
Ayrıca sistem üretim maliyetlerini düşürüyor ve devamlı olarak 
üretimin verimliliğini artırıyor. Teknoloji, maden işletmecileri, 
jeologlar ve vergiler için gerçek zamanda bulunabilen delme 
ve patlatma optimizasyonuna temel olan kaya kütlesi ve form-
larının iç yüzünün anlaşılmasını sağlar. Üç boyutlu çukur navi-
gasyonu ile birlikte, sistem, hatasız delik konumlanmasını ve 
deliklerin paralelliğini mümkün kılar.

Çok platformlu İşlevsellik
Tabletlerle, laptoplarla ya da akıllı telefonlarla, çukurda veya 
ofiste bilgiye her yerde ulaşılabiliyor. Sandvik Auto-Mine kul-
lanıcılara, sadece işlemin gerçek zamanlı görünürlüğünü ve 
titiz üretim veri raporlarını değil, üretim için yeni ve bulunması 
zor alanlar bulmayı sağlıyor. Sistem, ara boşluklar üzerindeki 
güvenli ve verimli üretim devamlılığını, örneğin; tehlikeli yük-
sekliklere yakın ya da yüksek duvarlar altında üretim, sağlıyor.
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Protan Ventiflex’i Kullanmanız için 
Birkaç Neden

TanıTıM

Ventiflex dünya çapında bir-
çok projede kullanılmakta-
dır. Ventiflex piyasadaki en 
güçlü askı sistemine sahip-
tir. PVC askı delikleri pirinç 
deliklere oranla iki kat daha 
dayanıklıdır.

Ventiflex ile havayı iletmek 
istediğiniz yere -özel iç doku-
ması sayesinde- en az mali-
yetle en çok havayı iletirsiniz.

Üretimin tamamı ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi ve ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ile sertifikalandırılmıştır.

Çift dokuma ipliği, kaplar ve fantüpler Protan fabrika üretimidir.

Tüm iplikler bir araya getirilerek tek bir iplik oluşturulur. İplikler 
tek tek kesilmez. Bu özellik sayesinde hem düşey hem de yatay 
yönde ekstra dayanıklılık sağlar. Bu dokumayı diğer örme do-
kumalara göre çok daha güçlü kılar.

Tüm kaynaklar yüksek frekanslı kaynak sistemi ile yapılmıştır. 
Bu piyasadaki en güçlü kaynağı sağlar

Enerji Kazançları
Madenlerde havalandırma sistemleri bütün enerji masrafının 
%40’dan fazlasını oluşturmaktadır. Enerji masrafları geçtiğimiz 
yıllarda %44 artmıştır. Bu da madenlerin masraflarının %25 
artmasına denk gelmektedir. Enerji, madenlerin iş gücünden 
sonraki ikinci en büyük masraf kalemini oluşturmaktadır. 

Fantüplerde %20 kaçak olması, kullanılan hava miktarının %20 
artırılması, %44 oranında daha yüksek sürtünmeye yol açılma-
sı ve sonuç olarak da %73 daha fazla enerji masrafı anlamına 
gelmektedir. 

  Yanlış Fantüp Bağlantısı Yapılması
Sürtünme Fantüp Bağlantı Noktaları
  Düşük Kalitede Fantüp Kullanılması

  Bakımların Yapılmaması
Kaçak   Düşük Kalitede Fantüp Kullanılması
  Fantüp Bağlantı Noktalarının Güçlü Olmaması

Power Savings = 67 kW(90HP) - 1500 feet uzunluk boyunca 
aynı miktarda havayı taşıyabilmek için
Yıllık Kar = (90 HP x $ 450/HP/yıl)= $ 40.500/yıl/Fan

Düşük sürtünme katsayısına sahip fantüp kullanılarak yapılan 
yatırımın karşılığı 6 aydan daha erken bir sürede alınmaktadır.

Düşük Sürtünme 
Katsayılı Fantüp

PVC Fantüp

Standart Sürtünme 
Katsayılı Fantüp

PVC Fantüp
Sürtünme Katsayısı K= 0,011 K= 0,02

Kaçak Faktörü 0,00144 in/ft2 0,001440 in/ft2

Tünel Uzunluğu 1500 ft 1500 ft

Fantüp Çapı 60 inches 60 inches

Fantüp Sonu Basınç Kaybı 0,2 in w.g. 0,2 in w.g.

Hava Miktrı (ft3/dakika) 100 000,00 100 000,00

Sürüklenme Alanı 400 ft2 400 ft2

Toplam Basınç Kaybı 7,54 in w.g. 11,92 in w.g.

Gerekli Fan Gücü (kW) 112 kW 179 kW

Ventiflex Duo Sistemi
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Ventiflex piyasadaki en güçlü 
askı sistemine sahiptir. Yük-
sek frekanslı PVC askı delik-
leri pirinç deliklere oranla 
iki kat daha dayanıklıdır. Bu 
sayede fantüplerin asma hal-
kalarından zarar görmesi de 
engellenmiş olur.

Protan Ventiflex ayrıca farklı çaplarda bağlantılar için 
adaptörler, dönüşler için pantolonlar ve T bağlantılar da 
sağlamaktadır. 

Ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, Protan Türkiye Temsil-
cisi                  ile iletişime geçebilirsiniz. 

www.penamaden.com

Ventiflex Duo sistemi, limitli alanlarda temiz havanın daha et-
kili transfer edilmesini sağlar. 

İki fantüpün Duo Sistemi ile kullanılması, tavanda %30 daha 
fazla açıklık sağlarken, yine tek bir fantüp kullanımı ile aynı 
miktarda havanın taşınmasını sağlayabilir. 

Sistem, sadece bir adet bağlantı kablosu ile tek bir fantüp kul-
lanıldığındaki aynı sistem ile bağlantısı yapılabilir. 

Doğru çapların seçimi için, lütfen Türkiye Temsilcisi   
ile iletişime geçiniz.

Bağlantı Tipleri ve Asma Halkaları
Aşağıda görüldüğü gibi, 3 çeşit bağlantı tipi bulunmaktadır:

Cırt-cırtlı bağlantı sistemi, fermuarlı bağlantı sistemi ve çelik 
kelepçeli bağlantı.
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2001 yılında gerçekleştirilen 
17’nci Uluslararası Maden-
cilik Kongresi’nde sunulan 
“Madencilikte Yabancı Ser-

maye: Peru ve Türkiye Örneği” başlıklı makalede Peru’nun ma-
dencilik sektöründe yatırımları arttırmaya yönelik olarak 1990 
yılından sonra ne gibi yapısal dönüşümler gerçekleştirdiği 
açıklanmış ve Türkiye’de madencilik sektöründe yatırım orta-
mında yaşanan sorunlar dile getirilmişti. 

Aradan geçen 15 yılın sonunda 2016 yılına geldiğimizde ma-
dencilik yatırımlarında Peru ve Türkiye’nin durumunu yeniden 
ele alıp değerlendirmenin, madencilik endüstrisinin yöneti-
minde hangi stratejilerin ne gibi sonuçlar verdiğini görmek 
için yararlı olacağı düşünülerek bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Son 15 yıldaki rakamlara bakıldığında, Peru 1990’dan sonra 
madencilik sektöründe gerçekleştirdiği yapısal dönüşümler 
ve madenciliği teşvik edici başarılı uygulamaları sayesinde 
ülkenin maden potansiyelini ekonomiye kazandıracak bo-
yutta doğrudan yatırım sermayesini (DYS) çekmeyi başarmış-
tır.1990’dan sonra ülkede gerçekleştirilen büyük madencilik 
yatırımları sayesinde madencilik sektörü ülkenin kalkınmasın-
da itici bir güç haline gelmiştir.

Türkiye’de ise son 15 yılda madencilik sektörüne sermaye girişi 
Peru’ya göre çok cılız kalmıştır. Madencilik faaliyetlerinin yöne-
timinde sık sık değiştirlen mevzuatlar, izinlerin alınıp alınama-
yacağına ilişkin belirsizlikler, maden aramalarına harcanan risk 
sermayesinin çok yetersiz kalması, projelerin yürütülmesinde 
yaşanan zaman kayıpları ve yatırımlar için harcanması gereken 

Madencilikte Peru ve Türkiye Örneği 

Dr. Muhterem KÖSE
Maden Yüksek Mühendisi

kosemuhterem@gmail.com

paraların izin bedellerine harcanması nedeniyle madencilik ya-
tırımlarında Peru’daki gibi bir başarı sağlanamamıştır.

Peru Madencilikte Başarıyı Nasıl Sağladı?
Peru “önemli maden potansiyeline” sahip olmasına rağmen 90’lı 
yılların başına kadar ülkede maden üretimi çok kısıtlı idi. Bunun 
nedeni ülkedeki madencilik yatırımları genellikle küçük ölçekli 
yatırımlar olup gerek sermaye, gerek teknoloji açısından büyük 
madencilik projelerini hayata geçirecek düzeyde olmamasıydı. 
Maden işletmelerinin büyük çoğunluğu ise devletin elinde idi.

1990 yılından itibaren Alberto Fujimori Hükümeti ülkeyi içinde 
bulunduğu kaostan çıkarabilmek için ülkede “yatırım ve üreti-
mi arttırmanın” tek çıkış yolu olduğuna karar vererek ekonomi 
yönetiminde yapısal değişikliklere gitti.

Peru’da Madencilikte Yatırımları Arttırmak İçin 
Yapılanlar;
1. Madencilikte özelleştirmeye gidildi ve devletin elindeki işlet-
meler özelleştirildi.
2. Küçük ölçekli madencilik modeli ile birlikte kurumsallaşmış ciddi 
madencilik yatırımlarının önünü açacak düzenlemeler yapıldı.
3. Madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması kolaylaş-
tırıldı. Yatırımcılara güven veren bir yatırım ortamı yaratıldı.
4. Sektöre sermaye girişini arttırmak için yatırımın miktarının 
büyüklüğüne göre farklılık gösteren 10-15 yıl süreli teşvikler, 
yatırım ve vergi güvencesi getirildi. Sabit yatırımlara ve altyapı 
yatırımlarına vergi muafiyeti sağlandı. Hızlandırılmış amortis-
man süresi ile amortisman payını 5 yılda yapabilme imkanı ge-
tirildi. Çalışanların sigorta ödemelerine devlet katkısı getirildi. 
Madencilik yatırımlarına vergi muafiyetleri sağlandı.

Cerro Verde Bakır Madeni

değerlendirMe
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Madencilikte olmazsa olmaz koşullar olan; öngörülebilirlik, 
şeffaflık, ruhsat güvencesi, vergi güvencesi, izin güvencesi, ya-
tırımcılara eşit muamele ve hukuki güvence sağlanmak sure-
tiyle dünyadaki büyük madencilik şirketlerinin Peru’da yatırım 
yapmasını sağlayacak bir güven ortamı oluşturuldu. 

1990-2000 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler 
ve söz konusu düzenlemeler meyvelerini vermeye başladı. 
Ülkeye madencilik kültürüne sahip büyük madencilik şir-
ketleri gelmeye ve madencilikte ciddi yatırımlar yapılmaya 
başlanmasının ardından Peru’da dünya klasmanında yeni 
maden yatakları keşfedilmeye ve büyük projeler devreye 
girmeye başladı.

Peru’nun Madencilik Yatırımları İçin DYS’den 
Aldığı Pay?
Ülkede ekonomik istikrarın sağlanması, hükümetin madencilik 
projelerini desteklemesi, kanun ve yönetmeliklerde yatırımları 
destekleyici düzenlemelere gidilmesi ülkede büyük madenci-
lik yatırımlarının artmasını sağladı. 25 yılın sonunda madenci-
lik ülkede üretiminin ve ihracatının yarıdan fazlasını tek başına 
sağlayan güçlü bir sektör haline geldi.

Peru son on yılda 225 milyar dolarlık maden ihracatı gerçek-
leştirdi. Madencilik Peru’nun kalkınmasının itici gücü oldu. 
Peru’da 2005-2015 yılları arasında toplam 56 milyar dolarlık 

madencilik yatırımı gerçekleştirildi. Bir başka ifade ile son 11 
yılın ortalamasına bakıldığında madencilik sektöründe yılda 
yaklaşık 5,6 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Peru’da Maden Üretimindeki Gelişme
2016-2019 yılları arasında toplam değeri 13 milyar doları bu-
lan beş adet yeni bakır projesinin devreye girmesi ile Peru’nun 
yıllık bakır üretimi 2.500.000 ton seviyesine çıkacaktır. Peru bu 
yatırımlar sayesinde dünya bakır üretimindeki yerini 2’nci sıra-
ya yükseltmiştir3.

Peru’da maden arama çalışmalarına harcanan ciddi risk ser-
mayeleri sonucunda dünya klasmanında yeni maden rezerv-
leri keşfedildi. Peru 2015 yılı itibariyle, dünya bakır rezervinin 
%13’üne, dünya altın rezervinin %4’üne, dünya gümüş rezervi-
nin %22’sine, dünya çinko rezervinin %8’ine, dünya kurşun re-
zervinin % 9’una ve dünya kalay rezervinin %6’sına sahiptir8.  

Tablo 1:  Peru’da Metalik Maden Üretimleri (1990-2015)
  1990 2015

Bakır (Bin Ton) 317 1.700

Kurşun (Bin Ton) 188 300

Çinko (Bin Ton) 584 1.370

Gümüş (Ton) 1.760 4.102

Altın (Ton) 3 176

Kaynaklar: Zinc Investing News, www.metalbulletein.com, Gold Survey 2016, www.minem.gob.pe,

Köse.M, & Karadeniz.M, 2001
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Tablo 5’ten de görüleceği 
gibi yatırım ortamında sağ-
lanan güvenceler sayesinde 
Peru’da son on yılda gerçek-
leştirilen madencilik yatı-
rımlarının tutarı yaklaşık 55 
milyar dolardır. Peru maden-
cilikte ülkesine çok önemli 
oranda sermaye girişini çek-
meyi başarmıştır. Uluslararası 
ölçekte ciddi madencilik kül-
türü olan pek çok yatırımcı 
Peru’daki yatırım ortamına 
güvenerek ülkede ciddi ya-

tırımlar yapmıştır. Ancak aynı dönemde Türkiye madencilikte 
doğrudan yatırım sermayesi çekmekte başarılı olamamıştır. 

Türkiye madenciliğine son 
62 yılda 3 milyar doların biraz 
üzerinde yabancı sermaye 
girmiştir. Tablo 6 incelendi-
ğinde Türkiye madencilik sek-
törüne yabancı sermaye girişi 
sağlamada pek de başarılı 
olunamadığı görülmektedir.

2005-2014 yılları arasında yılda Türkiye’ye gelen 118 milyar do-
larlık doğrudan yatırım sermayesinin madencilik sektöründeki 
payı 1,9 milyar dolardır. Bir başka ifade ile yaklaşık son on yıl-
da ülkemize gelen doğrudan yatırım sermayesinin madencilik 
sektöründeki payı yüzde 1,6 dır. 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi Peru’da 1990 yılında 3 ton olan 
altın üretimi 2015 yılında 176 tona, 317 bin ton olan bakır üre-
timi ise 1,7 milyon tona çıkmıştır.

Tablo 2’den görüleceği gibi özellikle metal madenciliğinde 
çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye 
devam etmektedir.

Peru’da gerçekleştirilen 
maden üretimine para-
lel olarak ülkenin toplam 
ihracatında madencilik 
sektörünün payı artarak 
önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır. Günümüzde 
maden ihracatı ülkede 
gerçekleştirilen toplam ih-
racatın neredeyse %58’ine 
ulaşmış durumdadır. Ül-
kede son 10 yılda yapılan 
maden ihracatı 225 milyar 
doları aşmıştır.

Peru’da bulunan madencilik 
projelerine en çok yatırım ya-
pan şirketlere baktığımızda 
ilk beş sırayı Çin, ABD, Kana-
da, İngiltere ve Avustralya’lı 
madencilik şirketleri almak-
tadır. Bu şirketlerin toplam 
yatırım tutarları 42,3 milyar 
doları bulmaktadır.

Tablo 6: Türkiye'de
Madencilik Sektöründeki 
Yabancı Sermaye Miktarı

Yıllar Milyon $
1954-2002   556

2002-2015 2.577

1954-2015 3.123

62 Yılın Ortalaması 50 Milyon $/Yıl

Kaynak: Dünya Bankası, Merkez Bankası, YASED, 2016

Tablo 7: Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yatırım Sermayesinin Sektörlere Göre Dağılımı (2005-2014)
Sektörler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

İmalat 865 1.701 4.131 3.972 1.640 924 3.597 4.343 2.207 2.894 26.274
Finans ve Sigorta Faaliyetleri 3.856 6.954 11.717 6.136 817 1.621 5.883 2.084 3.415 1.535  44.018
Elelctrik Gaz, Buhar ve lklimlendirme 
Üretimi ve Dağıtımı

2 1.164 567 1.055 2.153 1.824 4.293 924 2.334 1.322 15.638

Toptan ve Perakende Ticaret 78 456 234 2.088 389 435 709 221 377 1.165 6.152
Madencilik ve Taşocakçılığı 41 123 336 145 89 136 146 213 242 449 1.920
İnşaat 81 215 287 337 209 310 301 1.427 178 232 3.577
Gayrimenkul Faliyetleri 216 79 448 453 210 241 300 173 128 226 2.474
Bilgi ve İletişim 3.263 6.353 472 97 173 36 36 133 110 211 10.884
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet 
Faliyetleri

26 71 176 147 105 112 232 546 106 200 1.721

Ulaştırma ve Depolama 21 453 679 96 230 183 222 130 300 142 2.456

Toplam 8.535 17.639 19.137 14.748 6.266 6.256 16.137 10.759 9.866 8.708 118.051

Kaynak: TCMB, 2016

Toquepala Bakır Madeni

Tablo 2: Peru’da Yürütülen Bazı Bakır & Altın Projeleri
Şirket Proje Yatırım Tutarı (Milyar $)

1: Copper & Gold’s Las Bambas - Cu 5.2

2: Fre Port Mc Moran Cerro Verde’s - Cu 4.4

3: Copper & Gold’s Cerro Verde - Cu, Au 4.4

4: Southern Copper’s Tia Maria & Toquepola - Cu 1.9

5: Hudbay Minerals Constancia - Cu 1.5

6: Barrick Gold Laquanas Norte Mine -Au 0.64

7: Minera Yanacocha Minas Conga - Cu, Au 4.8

8: Comp. De Minas Buenaventura Tambomayo - Au,Ag 0.250

Tablo 3: Peru’nun Maden 
İhracatı (Milyar $)
Yıl İhracat (Milyar $)

2006 15.8

2007 18.7

2008 19.5

2009 17.6

2010 23.5

2011 29.6

2012 30.0

2013 26.4

2014 22.9

2015 21.1

10 Yılda 225.1

Kaynak: The Mineral Industry of Peru,2016,

www.minem.gob.pe

 Tablo 4: Peru’ya
Yatırım Yapan Ülkeler 

Sıralamasında İlk 5 Ülke
Ülke Milyar $

1 Çin 12.4

2 ABD   9.6

3 Kanada   7.5

4 İngiltere   7.0

5 Avusturalya   5.8

 Toplam 42.3

Kaynak: The Mineral Industry of Peru, 2016

Kaynak: Energy&Mines Ministry of Peru, 2015

Tablo 5: Peru’da Madencilik 
Yatırımları (2006-2015)

 Milyar $
2006  1.6

2007  1.3

2008  1.7

2009  2.8

2010  4.1

2011  7.2

2012  8.5

2013  9.7

2014  8.6

2015  9.0

10 Yıl 54.5
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Tablo 8’den görüldüğü üze-
re dünyada en fazla doğru-
dan yatırım sermayesi stoku 
olan ülkelerin başında yak-
laşık 5,4 trilyon dolarla ABD, 
1,6 trilyon dolarla İngilte-
re, 1,5 trilyon dolarla Hong 
Kong ve yaklaşık 1,1 trilyon 
dolarla da Çin gelmektedir. 
Bu ülkeler çektikleri doğ-
rudan yatırım sermayeleri 
sayesinde dünyada yatırım 
ve üretim üssü konumuna 
gelmişlerdir.

Tablo 9’da Peru’da madencilik yatırımlarının yıllar itibariy-
le istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Ciddi yatırımlar 
sayesinde madencilik ülkenin kalkınmasında çok önemli bir 
motor güç olmayı başarmıştır. Toplam ihracatın yaklaşık %58 
ini madenciliğe dayalı ürünler oluşturmaktadır. 

Tablo 10: Peru’da Bazı Büyük 
Madencilik Şirketleri

Yerli
Madencilik Şirketleri

Yabancı
Sermayeli Madencilik Şirketleri

1
Compania de 

Minas 
Buenaventura 

11 Gold Fieldes La 
Cima 1 Alcoa Inc 11 Shougang 

Corpor

2
Compania

Minera 
Atacocha 

12 Industrias Elec-
tro Qumicas 2 Barrick Gold 

Corpporation 12 Sienna Gold Inc

3 Compania 
Minera Milpo 13 Minsur 3 BHP Billiton 13 Sulliden Gold 

Corp.

4
Compania

Minera
Poderosa 

14 Minera Barrick 
Misquichilca 4 Candente 

Copper Corp. 14 Teck Resources

5 Compania 
Minera Raura 15 Shougang 

Hierro Peru 5 Chinalco 15 Vale 

6
Compania

Minero
Horizonte 

16
Sociedad 

Minera Cerro 
Verde 

6
Freeport-McMo 
Ran Copper & 

Gold
16 Xstrata Copper

7 Doe Run Peru 
S.R.L 17 Sociedad Min-

era El Brocal 7 Gold Fields   

8
Empresa

Siderurgica del 
Peru 

18 Southern Peru 
Copper Corp 8

Newmont 
Mining

Corporation
  

9 Xstrata Tintaya 
S.A 19 Fortuna Silver 

Mines Inc 9 Rio Tinto   

10
Volcan

Compania 
Minera 

  10 The Graystone 
Company   

Kaynak: MINEM, June 2014, www.lbma.org.uk/assets/events/Confernece%202014/Alch76Arias.pdf

Tablo 11: Peru'da Yürütülen 51 Adet Maden Projesinin Gruplara 
Göre Portföy Değeri (2014)

Metal/Mineral Projeleri Milyar $ %

Bakır 38.9 63,6

Altın  8.2 13,4

Demir Cevheri  7.1 11,6

Polymetalik  3.6 5,9

Fosfat  1.9 3,1

Gümüş  0.7 1,2

Diğerleri  0.9 1,2

Toplam 61.3 100

Marcona Demir Madeni Uydu Görüntüsü

Tablo 8: En Fazla DYS Stoku 
Olan On Ülke ve Türkiye 

(2014)

Sıra Ülke Yatırım Stoku 
(Milyar $)

1 ABD 5.409

2 İngiltere 1.663

3 Hong Kong 1.550

4 Çin 1.085

5 Singapur 912

6 Brezilya 755

7 Almanya 744

8 Fransa 729

9 İspanya 722

10 İsviçre 681

31 Türkiye 169

Kaynak : WIR, 2015

Madencilik
%57,95

Diğer
%42,05 %14.40

%85.60

Madencilik

Tablo 9: Madencilik Ülkesi Peru

İhracat GDP Peru

Madencilik Yatırımları 2005-2015

1,086 1,610 1,249 1,708 2,822 4,069 7,243 8,503 9,724 8,654 9,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Tablo 9: Peru’da Yıllara Göre Madencilik Yatırımları &Madenciliğin İhracatta ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki Payı
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Tablo 12: Peru’da Devam Eden Bazı Projelerinin
Maden Bazında Portföy Değerleri (Milyon $)

Şirket Proje Bölge Metal
Tahmini
Başlama
Zamanı

Yatırım
Miktarı
(US$ MM)

İndirgenmiş Kaynak 
Miktarı

(FMT: Fine Metric Tons, MT: Metric Ton)

Projede
Genel

Durum
GENİŞLEME PROJELERİ

SPCC Toquepala   Expansion Tacna Cu Temmuz-16 1.200 100.000 FMT Cu &3,100 MT Mo EIA RD 611-2014/MEM-
AAM ile Onaylandı

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Marcona Expansion lca Fe Nisan-18 1.500 3.5 Mill MT Fe İnşaat Aşamasında

COMPANIA  MINERA MISKI MAYO S.R.L. Bayovar Expansion Piura Fosfat Temmuz-16 520 From 3,9 to 5,8 Mill MT Fosfat

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Cerro Verde Expansion Arequipa Cu Nisan-16 4.600 272.000 FMT Cu & 7.257 
FMT Mo %95’i Tamamlandı

COMPANIA  MINERA MILPO S.A.A. El Porvenir Plant 
Expansion Pasco Polimetalik Mart-16 45

MINERA CHINALCO PERU S.A. Toromocho  Expansion Junin Cu Ocak-16 1.320 25.000 FMT Cu Metalurjik Problemler 
Nedeni ile Ertelendi.

EIA TARAFINDAN ONAYLANAN/İNŞA SAFHASINDA OLANLAR

MINERA LAS BAMBAS S.A. Las Bambas Apurimac Cu Mart-16 10.000 400.000 FMT Cu & 5.000 
FMT Mo %95’i Tamamlandı

MINERA YANACOCHA S.R.L. Minas Conga Cajamarca Cu,Au Aralık-17 4.800 680.000 ons Au & 54.000 
FMT Cu

Sosyal Problemler 
Nedeni ile Durduruldu

SPCC Tia Maria Arequipa Cu Nisan-17 1.400 120.000 FMT Cu Sosyal Problemler 
Nedeni ile Durduruldu

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. Quellaveco Moquegua Cu Ocak-19 3.300 225.000 FMT Cu

JINZHAO MINING PERU S.A. Pampa de Pongo Arequipa Fe Aralık-16 1.500 15 Mill MT Fe

COMPANIA  MINERA MILPO S.A.A. Pukaqaqa Huancavelica Cu-Mo 2016 630 40.000 FMT Cu

BEAR CREEK MINING COMPANY SUC. 
PERU Corani Puno Ag Ocak-16 600 13,5 M ons Ag

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A. Proyecto Fosfatos Piura Fosfat Temmuz-05 500 500.000 MT Phosphates

COMPANIA  DE MINAS BUENAVENTURA 
S.A.A Tambomayo Arequipa Au, Ag Nisan-16 250 150.000 ons Au & 3Mill ons Ag

MINERA SHOUXIN PERU S.A. Explotacion de relaves lca Cu, Fe,Zn Temmuz-05 239 "19.040 FMT Cu ; 29.988 FMT 
Zn; 80.580 MT Fe"

COMPANIA  MINERA KURI KULLU S.A. Ollachea Puno Au Mart-16 170 113.000 ons Au

ARAMA SAFHASINDAKİLER
COMPANIA  MINERA MILPO S.A.A. Hilarion Ancash Zn 2016 470

COMPANIA  MINERA MILPO S.A.A. Magistral Ancash Cu 2016 750 31.100 FMT Cu

MINERA ANTARES PERU SAC Haquira Apurimac Cu-Mo Temmuz-05 2800 193.000 FMT Cu

ANABI S.A.C. Anubia Apurimac Cu 2015 90 20.000 FMT Cu

PANORO APURIMAC S.A. Cotabambas Apurimac Cu,Au,Ag 1.380 60.000 FMT Cu

APURIMAC FERRUM S.A.C. Hierro Apurimac Apurimac Fe 2020 2.300 20 Mill MT Fe

EL MOLLE VERDE S.A.C. Trapiche Apurimac Cu, Mo, Ag 2019 1.000

SPCC Los Chancas Apurimac Cu 2018 1.560 80.000 FMT Cu

MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. Zafranal Arequipa Cu,Au 2017 1.122 103.000 FMT Cu; 30.000 ons Au

LUMINA  COPPER S.A.C. Galeno Cajamarca "Cu, Mo, Au, Ag" 2017 2.500
"350.000 FMT Cu; 82.000 ons

Au; 2.300 MT Mo; 2 Mill 
ons Ag"

PROINVERSION Michiquillay Cajamarca Cu 2017 700 187.000 FMT Cu

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC La Granja Cajamarca Cu 2017 1.000 500.000 FMT Cu

COMPANIA  MINERA QUECHUA S.A. Quechua Cusco Cu 2017 490 60.000 FMT Cu

EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. Accha Cusco Zn, Pb 2017 346 60.000 FMT Zn & 40.000 
FMT Pb

MARCOBRE S.A.C. Marcobre {ex Mina  
Justa) lca Cu 2016 744 110.000 FMT Cu

MINERA HAMPTON  PERU S.A.C Los Calatos Moquegua Cu-Mo 2018 655 83.300 FMT Cu

CANARIACO COPPER PERU S.A. Canariaco Lambayeque Cu 2018 1.599 119.000 FMT Cu

Kaynak: http://www.minerandina.com/peru-attractive-country-to-mining-investment/ 

Peru’da Yürütülen Madencilik Projelerinin Değeri 
2014 yılında toplam portföy değeri 61 milyar dolar olan 51 maden 
projesi sayı ve miktarca artarak 2016 yılında 66 milyar dolara ulaştı. 

Peru’da yürütülen bazı projelere ilişkin detay bilgiler Tablo 
12’de sunulmuştur. Tablo 12’de sunulan toplam 31 projede; 
expensions (genişleme) projelerin portföy değeri 9,1 milyar 
dolar, construction (yapım) aşamasındaki projelerin portföy 
değeri 23,4 milyar dolar, exploration (arama) aşamasındaki 
projelerin portföy değeri ise 19,5 milyar dolardır.

Peru & Türkiye
Yatırım, üretim ve ihracat miktarlarına ilişkin rakamlar 1990’dan 
sonra Peru’nun madencilikte uyguladığı yeni stratejinin ne ka-
dar başarılı olduğunu göstermektedir. 

Peki Peru Ne Yaptı?
Madencilikte devlet işletmeciliğini sonlandırıp, ölçek ekono-
misini esas alan uluslararası standartlarda madencilik yapılma-
sına uygun bir yatırım ortamı yaratmayı başardı. 
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Bu bağlamda devletin madencilikteki rolü yatırım ve üretim 
yerine; denetim, çevre, iş güvenliği , işci sağlığı ve teşvik 
konuları ile sınırlı kaldı. Bu uygulamaların sonunda Peru, 
25 yılda madencilikte dünyada önemli bir ülke haline geldi. 
Ülkedeki madencilik yatırımlarının toplam portföy değe-
ri 66 milyar dolara ulaşmış olup her geçen sene bu rakam 
artmaktadır. Madencilik ülkenin kalkınmasında en önemli 
sektör haline geldi. 

Peru dünyanın en büyük ikinci bakır ve gümüş üreticisi, en 
büyük beşinci altın üreticisi ülke haline geldi. Maden ara-
malarına harcanan ciddi risk sermayeleri sonucunda  ülkede 
dünya klasmanında yeni bakır, altın, kömür, çinko, demir, 
kalay ve  kükürt rezervleri keşfedildi. Peru’nun son 10 yılda-
ki gayri safi milli hasılasında  madenciliğin payı, metal fiyat-
larındaki iniş çıkışa bağlı olarak %12-16 arasında değişiklik 
göstermiştir. 1990 yılında %7650 olan yıllık enflasyon, 2015 
yılında %2 seviyesine geriledi. 1990 yılında kişi başı milli ge-
lir 1178 dolar iken, 2015 yılına gelindiğinde yaklaşık 5,5 kat 
artışla 6541 dolara çıkmıştır. Madencilik sektörünün ödediği 
vergiler toplamı 2012 yılında yaklaşık 2 milyar dolara çıkmış, 
son yıllarda metal fiyatlarındaki düşüşten dolayı 2015 yılında 
1,2 milyar dolara gerilemiştir. 

Bu Süreçte Türkiye Ne Yaptı?
Türkiye 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994) madencilik 
hedefleri özetle şu şekilde belirlenmiştir; “Kamu madencilikte 
üretime dönük yatırımlara girmeyecek, madencilikte gelişme 
özel sektör eliyle gerçekleştirilecektir. Madencilikte özel sektör 
yatırımları teşvik edilecektir.” 

Söz konusu belirlenen hedef-
ler doğrultusunda devlet bor 
ve kömür dışında maden-
cilikten çekilmiştir. Ne varki 
aradan geçen yaklaşık 20 yıl-
lık zaman içinde madencilik 
sektörüne sermaye girişi çok 
cılız kalmış ve çok az sayıda 
uluslararası standartlarda 
yeni maden arama ve işletme 
projeleri hayata geçirilebil-
miştir. Sektörde küçük ölçekli 
madencilik profilinin hakim 
olması nedeni ile genellikle 
teknolojik seviyenin, mühen-
dislik projelerinin , çevre, işci 
sağlığı ve güvenliği standart-
larının yeterli olmadığı bir 
yapı hakimdir.

Mevzuatın ve Yatırım 
Ortamının Önemi
Madencilikte taş ocakları, 
kömür, endüstriyel ham-
maddeler ve metal maden-

leri  birbirinden çok farklı özelliklere sahip madenler olduğu 
için  birine verilecek arama süresinin, uygulanacak yaptırımın  
veya teşviğin diğerine de benzer şekilde  uygulanması müm-
kün değildir. Türkiye maden gruplarının özelliklerine uygun 
olarak farklı düzenlemeleri , yaptırımları ve teşvik mekaniz-
malarını içeren bir maden mevzuatı oluşturmada çok zaman 
kaybetmiştir.

Türkiye’deki  maden mevzuatı küçük ölçekli madencilikten 
kaynaklanan problemleri dikkate alarak şekillenmiştir. Özel-
likle enerji ve metal madenciliğinde büyük maden yatakla-
rının keşfedilip üretime dönüştürülmesine imkan veren içe-
rikten yoksun bir mevzuatla sektör uzun yıllar yönetilmeye 
çalışılmıştır. Uygulamalara bakıldığında  “maden işletme 
ruhsatı alındıktan altı ay sonra üretime geçilmesini öngören 
veya metal madenciliğinde arama süresini üç yılla sınırlayan 
bir yaklaşımla sektör uzun yıllar yönetilmiş, zeytin alanlarına 
3 km mesafede madencilik faaliyetleri halen yasaklanmış du-
rumda,  devlet  baraj, yol, elektrik vb yatırımları için uyguladı-
ğı özel mülkiyete ait arazilerin kamulaştırma yöntemini dev-
lete ait olan  madenlerin çıkarılması için uygulamaktan sarfı 
nazar etmektedir.” 

2010 yılında orman izin bedellerinde yapılan artışlar pek çok 
madencilik projelerini yapılamaz hale getirmiştir. O kadar ki Tür-
kiye dünyada en fazla orman  izin bedeli ödenen ülke konumu-
na gelmiştir. 

Türkiye’de madencilikteki yatırım ortamında yaşanan belirsiz-
likler, kamuoyunda madencilik aleyhine yürütülen eylemlere  

Las Bambas Mine
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medyanın çok geniş bir şekilde destek vermesi, madencilik faali-
yetleri için zorunlu olan izinlerin alınmasında yaşanan belirsizlikler 
ve gecikmeler uzun dönemli madencilik projelerini yürütmek için 
uygun değildir. 

62 yılda Türkiye’nin madencilik sektörüne çekebildiği ulus-
lararası doğrudan yatırım sermayesi miktarı 3,1 milyar dolar 
olup, bunun da yaklaşık %75’i altın madenciliğine yapılan 
yatırımlardır. Türkiye’nin dünyadaki doğrudan yatırım serma-
yesi pastasından  madencilik yatırımları için aldığı pay maden 
potansiyelimiz göz önüne alındığında çok düşük seviyelerde 
kaldığı görülmektedir.

Yatırım yapabilmek için gerekli olan uluslararası güvencelerin 
oluşması  halinde ülkede büyük madencilik yatırımlarında bir 
gelişme sağlanabilir.

1990-2015 yılları arasında geçen toplam 26 senede dünya-
daki toplam 21,7 trilyon dolarlık doğrudan yatırım sermaye-
si  payından Türkiye’nin çekebildiği pay yaklaşık 180 milyar 
dolardır. Bir başka ifade ile 26 yılın ortalaması olarak Türkiye 
dünyadaki toplam doğrudan yatırım sermayesinden aldığı 
pay yaklaşık binde sekiz mertebesindedir.

Son 10 yılda Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım sermayesi-
nin yaklaşık %1,6 sı madencilik sektörüne, %40’ı finans ve 
sigortaya, %22’ si ise imalat sektörüne yapılmıştır.(Kaynak: 
TCMB, 2016)

Sonuç
Yatırım güvencesi olmayan, belirsizliklerin ve kuralsızlıkların 
hakim olduğu, şeffaflığın olmadığı ülkelere ciddi yatırımcıların 
yatırım yapması söz konusu olamaz. Zaten dünyadaki doğru-
dan yatırım pastasının büyük çoğunluğunun gelişmiş ülkelere 
gitmesinin nedeni o ülkelere olan güvendir.

Türkiye’nin; ülkeye hiç bir yatırım, istihdam ve vergi sağ-
lamayan “Borsa’ya” gelen sıcak para girişi yerine, ülkeye 
üretim, yatırım ve istihdam için gelen “doğrudan yatırım 
sermayesinden” aldığı payı arttıracak yapısal reformlara 
ihtiyacı vardır.

Madencilik mevzuatı maden gruplarının özelliklerine uygun 
olarak farklı düzenlemeleri, yaptırımları ve teşvik mekaniz-
malarını içermelidir. Madencilik yatırımlarının çoğu uzun 
vadeli yatırımlardır. Özellikle enerji ve metal madenciliğin-
de bir projenin aramadan üretime geçinceye kadar 10-15 yıl 
zamana ve ciddi sermayelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sık sık 
değişen mevzuatlar ve yaptırımlar bu tür projelerde öngörü-
lebilirliği ortadan kaldırmaktadır. Öngörülebilirliğin olmadığı 
bir yatırım ortamında ciddi yatırımcıların yatırım kararı alması 
mümkün olamaz. 

1985 yılında mermer sektörüne yatırım ve ruhsat güvencesi 
getirilmemiş olsa idi mermer&traverten üretimi ve makine-
leri sanayinde bugünkü gelişmeyi gerçekleştirebilir miydik? 
Uluslararası standartlarda maden arama çalışmaları gerçekleş-
tirilmeseydi düne kadar keşfedilemeyen dünya klasmanında 
bazı önemli maden rezervleri keşfedilebilir miydi? Türkiye’nin 
75 yılda gerçekleştirdiği ve ortalama derinliği 150 metre olan 
maden arama sondajını, Kanada’nın bir yılda gerçekleştirdiği 
dikkate alındığında Türkiye’de dünya klasmanında maden ya-
takları yok diyebilir miyiz? 

Bir sektörün gelişebilmesi için o sektöre ciddi sermaye girişi-
nin olması gerekir. Şayet o sektöre ciddi sermaye girişini sağ-
layacak ortam yaratılamaz ise o sektörde bir gelişme sağlana-
maz. Madencilik sektörüne sermaye girişini arttırabilmek için 
yatırım süresini uzatan ve yatırımlara harcanacak sermayenin 
gereksiz yere izin bedelleri adı altında erimesine neden olan 
uygulamalara son verilmelidir. ÇED olumlu görüşü alan proje-
lerin en kısa sürede yatırıma başlamasına imkan verecek ülke-
mize özgü bir yapısal dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. Yatı-
rım ortamı madenciye ne kadar güvence verir ise madencilikte 
o kadar gelişme sağlanabilir. 
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Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) süreci bir faaliyetin 
çevre ve sosyal çevre üze-
rindeki potansiyel etkilerinin 
belirlenmesini ve bu etkilerin 

olası sonuçlarının ortaya konmasını amaçlar. Çalışma dahilin-
de olumlu etkilerin güçlendirilmesi, olumsuz etkilerin ise kabul 
edilebilir şekilde en aza indirgenmesi veya mümkünse berta-
raf edilmesi için yöntemler belirlenir. Türkiye’de yürütülmek-
te olan ÇED çalışmalarında, esas olarak projelerin potansiyel 
çevresel etkilerinin tespitine ve değerlendirilmesine odakla-
nılırken; sosyal çevre üzerindeki etkiler çoğunlukla göz ardı 
edilmektedir. Faaliyetlerin sosyal boyutlarının tespiti, literatür 
çalışmaları ve Halkın Katılımı Toplantısı (HKT) sırasında paydaş-
ların proje konusunda bilgilendirilmesi ile sınırlı kalmaktadır. 

Sosyal Etki Değerlendirme (SED) çalışmaları ise Türkiye’de ma-
alesef ekstra/gereksiz masraf olarak değerlendirilmekte ve 
sadece projenin durdurulması ya da iptali gibi projenin sür-
dürülebilirliğini tehdit eden durumlar söz konusu olduğunda 
gündeme gelmektedir. Zamanında gerektiği gibi planlanma-
mış ve yetersiz halkla ilişkiler faaliyetlerini takiben gerçekleş-
tirilecek gecikmiş SED çalışmalarının olumlu sonuç vermeleri 
oldukça zor ve bazı durumlarda ise neredeyse imkânsızdır.

SED çalışmalarına gerekli özen gösterilmemiş projelerde yaşa-
nan sorunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir; 

•	Paydaşların özellikle de yerel halkın ciddi anlamda maddi ve 
manevi mağduriyet yaşaması, 

Giderek Artan Bir İhtiyaç: Sosyal 
Etki Değerlendirme Çalışmaları

Okşan Gürtuna
Sosyolog, MSc

SRK Danışmanlık
ogurtuna@srkturkiye.com

•	Mağduriyetler nedeniyle firma ve projeye karşı olumsuz tep-
kilerde artış, 
•	Bozulan ilişkiler ve eksik çalışmaların sonradan yapılmaya çalı-
şılması nedeniyle proje takviminin aksaması,
•	Proje sahibinin olumlu imajını ve saygınlığını kaybetmesi,
•	Proje sahibine karşı önyargıların proje sahibinin ülkedeki diğer 
projelerine de engel oluşturması, ve
•	Projenin arama ve fizibilite aşamalarında gereksiz masraf olarak 
görülen SED çalışmalarının ileride yaşanan aksamalar nedeniyle 
proje sahibine ciddi anlamda zaman ve maliyet kaybı yaşatması. 

ÇED çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen sosyal çalışmalar 
ile ilgili olarak ortaya çıkan yetersizliğin ana nedenlerinden 
birisi de ülkemizde sosyal konularda görüş veren ve denetim 
yapan birimlerin mevcut olmamasıdır. Diğer bir deyişle, sosyal 
çalışmalar uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiril-
se dahi bu çalışmaları inceleyecek, değerlendirecek, görüş bil-
direcek ve izlemesini yapacak bir resmi kurumun eksikliği de 
SED sürecine engel teşkil etmektedir.

Sosyal Çevre ve Sosyal Etki Nedir?
Sosyal çevre, bireylerin mevcut durumda içinde yaşamakta 
oldukları fiziksel ve sosyal ortam olarak tanımlanabilir. Sosyal 
etki ise, gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin sosyal çevre 
üzerindeki etkisidir. Sosyal etki bir projenin, bir topluluğun 
veya bireyin mevcut sosyal yapısı, gündelik yaşam faaliyetleri 
ve refahı üzerindeki etkisi olarak da tanımlanabilir.

ÇED çalışmalarının dünya üzerindeki örneklerine bakıldığın-
da, faaliyetlerin sosyal etkilerinin de çevresel etkiler ile aynı 

Makale

62



hatta daha fazla dikkate alındığını söylemek mümkündür. Ül-
kemizde SED çalışmalarına sadece Ekvator Prensipleri1’ni (EP) 
benimsemiş Ekvator Prensipleri Finansman Kurumları2’ndan 
(EPFK) (özel finans kurumları veya uluslararası kuruluşlar3) 
finansal destek alarak yürütülecek projelerde titizlik gösteril-
diği görülmektedir.

Bu Prensipler temelinde projelere sağlanacak finansman, sos-
yal ve çevresel etkiler ile risklerin belirlenmesi, değerlendiril-
mesi ve bu etki ve risklerin yönetilmesi gibi kriterlere bağlıdır. 
Bu kriterlere bakıldığında, sosyal etki kavramının oldukça geniş 
bir yelpazede ele alındığı görülmektedir: projenin yerel halk ve 
tüm paydaşların sosyo-ekonomik statüleri, yaşam standartları, 
kültürel kimlikleri, insan hakları, sağlık koşulları, gıda güvence-
leri, çalışma koşulları ve bilgi edinme hakları vb.

SED Çalışması Nedir, Kapsamı ve Metodolojisi 
Nasıl Belirlenir?
SED çalışmalarının temelinde iki çalışma vardır; “Mevcut Sosyal 
Durum Tespiti (MSDT) ve Etki Değerlendirmesi” ve “Paydaş Ka-
tılım Planı (PKP)”.Bahsi geçen bu iki çalışmanın kapsamları ise 
şu şekilde özetlenebilir; 

•	MSDT ve Etki Değerlendirme çalışmaları ilk aşamada proje-
nin potansiyel etkilerini hem teknik hem de sosyal (sosyo-eko-
nomik, demografik, kültürel vs.) verilerden faydalanarak tespit 
eder. Örneğin, söz konusu madenin açık ocak olup olmaması, 

kullanacağı arazinin niteliği gibi teknik bilgiler, açık ocağın 
yaratacağı çevresel etkiler, maden dolayısıyla yaşanacak arazi 
kayıplarının yerel halka etkileri gibi sosyal boyuttaki verilerle 
ortak olarak değerlendirilip, bu raporlara yansıtılır. İkinci aşa-
mada ise tespit edilen etkilerin yönetimi için eylem önerileri 
ortaya konur. Değerlendirmeye tüm paydaşların projeye yak-
laşımı, görüşleri, önerileri ve tepkileri de dahil edilmektedir.
•	Paydaş Katılım Planı ise proje süresince tüm paydaşların 
zamanında ve yeteri ölçüde bilgilendirilebilmesi için uygulan-
ması gereken stratejiyi ortaya koymaktadır. Aynı zamanda pro-
jenin iletişim stratejisini ve proje özelinde geliştirilmiş şikâyet 
mekanizmasının detaylarını içermektedir. 

Adres: Turan Güneş Bulvarı 86/3 06550 Yıldız / Ankara  
Tel: 0 (312) 442 04 79     Faks: 0 (312) 442 04 80       
ww.srkturkiye.com  e-posta: info@srkturkiye.com    

Madencilik faaliyetleriniz  
çevre halkının  desteğiyle 

daha güçlü 

 Mevcut Sosyal Durum Tespit 
Çalışması 

 Sosyal Etki Değerlendirme (SED)  
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 Halk Sağlığı Çalışmaları 
 Doğal Kaynak Kullanımı      

Çalışması 
 Kültürel Miras Çalışmaları 
 Uygunluk İnceleme Çalışması                    

 Paydaş Analizi 
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SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME  

DESTEKLEYİCİ DİĞER ÇALIŞMALAR 
 Arazi Edinim Planı  
 Geçim Kaynaklarını Geri          

Kazandırma Planı 
 Sosyal Yönetim Planı 
 Yeniden Yerleşim Eylem Planı 
 Toplumsal Kalkınma Planı 
 Maden Sosyal Kapatma Planı  
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı 

PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ 

DİĞER HİZMETLERİMİZ 
Çevre Yönetimi 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) 

 Uluslararası Çevresel ve Sosyal 
Etki Değerlendirmesi (ÇSED) 

 Çevre Mevzuatı Uygulama ve 
Kısıtlamaları Desteği 

Su Yönetimi 
 Yüzey suyu Taşkın Hesapları 
 Yüzey suyu Etki Değerlendirme 
 Yüzey suyu Drenaj Hesapları 
 Yeraltı suyu Numerik Modelleme 
 Susuzlaştırma /  
    Basınçsızlaştırma 
 Su Temini 
 Kapanış Tahminleri 

Arazi Yönetimi 
 Çevresel Açıdan Yasaklı ve 

Kısıtlı Alanları Belirleme      
Çalışması 

 Kadastro ve Mülkiyet Bilgi   
Sistemi Çalışması 

 Görsel Etki Değerlendirmesi 

Uluslararası SRK Consulting grubu üyesidir 
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Bu iki çalışma her zaman paralel olarak yürütülür ve biri-
sinin diğerine göre üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu iki 
çalışmayı takiben hazırlanacak raporlarla SED çalışması 
tamamlanmış olur. Bahsi geçen çalışmaların içeriği proje-
nin kapsamı, amacı, büyüklüğü ve niteliğine bağlı olarak 
değişmekte, hatta bazı durumlarda bazı ek çalışmaların 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Örneğin; büyük miktarlarda tarımsal arazi kaybına neden 
olacak ve sosyal huzursuzluk potansiyelinin yüksek olduğu 
bir maden projesini ele alalım. Böyle bir projede, SED raporu 
ve PKP’na ek olarak, maden için firma tarafından satın alına-
cak ya da kiralanacak arazilerin sahiplerinin maddi kayıpla-
rının ve karşılıklı mağduriyetlerin önlenebilmesi için Arazi 
Edinim Planı hazırlanması uygun olacaktır. Arazi kayıplarına 
istinaden yaşanacak geçim kaynağı kayıplarını azaltmak ve 
sürdürülebilir ekonomik geçim kaynakları yaratmak ve uygu-
lamak için Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı da bu 
çerçevede hazırlanabilecektir. Tüm bu çalışmaların uygulan-
ması, projenin uygulandığı sosyal çevreyle ilişkilerini düzen-
leyecek, projeden kaynaklanabilecek mağduriyetleri önleye-
cek, projenin bulunduğu çevrede kabulünü hızlandıracak ve 
proje sahiplerinin itibar ve işlerini kolaylaştıracaktır. 

SED çalışmalarının en önemli amaçlarından bir tanesi de 
tüm paydaşların farkındalığını arttırmak, sürecin bir parça-
sı olduklarına ve süreçte söz sahibi olduklarına dair bilinci 
yükseltmektir. Bugüne kadar ülkemizde ve dünyadaki de-
neyimler katılımcı anlayışın çok daha olumlu bir sonuç 
verdiğini göstermiştir.

Şekil 1. Mevcut Sosyal Durum Tespit Çalışması ile Elde Edilecek Veriler

Bu tür çalışmalarda, kapsamın, veri toplama araçlarının ve tak-
viminin belirlenmesi büyük önem arz etmekte olup, en az bun-
lar kadar kritik başka bir konu da iş bölümünün yapılmasıdır. 

SED sürecinin konusunda uzman danışmanların liderliğinde 
yürütülmesi ve bu çalışmaların proje sahibinin de desteğiyle 
bir takım halinde sürdürülmesi oldukça önemlidir. SED süre-
cinin ÇED ve fizibilite süreçleri ile paralel yürütülmesi gerekli-
dir. Sürekli bir iletişimin sağlanması ve bilgi alışverişinin sıkın-
tısız bir şekilde ilerlemesi gerekli dokümanların zamanında 
ve istenen kalitede hazırlanmasını kolaylaştıracağı gibi pro-
jenin de sağlıklı adımlarla ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

SED Çalışmalarının Kazandırdıkları
Projeye uygun bir şekilde planlanmış SED çalışması, sürecin 
uluslararası standartlara uygun olarak ilerlemesini sağlar. Ulus-
lararası standartlarda bir SED süreci ise faaliyet sahibinin kre-
dibilitesini arttırmanın yanı sıra son dönemlerde Türkiye’deki 
faaliyetler açısından oldukça önemli olan sosyal ruhsatın elde 
edilmesini kolaylaştıracaktır. Sosyal ruhsat, projenin ve proje 
sahibinin tüm paydaşlar (özellikle de faaliyet bölgesinde ya-
şayan yerel paydaşlar) tarafından kabulü, faaliyetin gerçek-
leştirilmesine razı olmaları ve projenin ilerleyen aşamalarında 
faaliyet sahibi ile işbirliğine açık olmaları olarak düşünülebilir.

SED çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Mevcut 
Sosyal Durum Tespit (MSDT) çalışması ile beraber proje sahibi 
etki alanındaki yerleşim birimleri ve buradaki yerel halka dair 
değerli ve düzenli zaman aralıkları ile güncellenebilir bir arşiv 
elde edecektir (bkz. Şekil 1). 
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Zamanında ve düzenli olarak gerçekleştirilecek paydaş katılım 
faaliyetleri sayesinde;

•	Paydaşlar ile sağlıklı, güvenilir ve şeffaf bir iletişim ağı, 
•	Başarılı beklenti ve tepki yönetimi, 
•	Olası etkilerin erken tespiti ve takibi, sorun ve fırsatların tespit 
edilmesi ve sorunların bertaraf edilmesi,
•	Sosyal, çevresel ve ekonomik değişimler arasındaki bağın 
güçlendirilmesi ve olası dengesizliklerin kontrolü,
•	Uygun sosyal yatırımların tespiti ve uygulanması,
•	Proje süresince gerçekleştirilecek paydaş görüşmelerinin ön-
ceden planlanması ve görev dağılımının oluşturulması,
•	Uzlaşma yoluyla projenin hazırlanma sürecinin hızlandırılma-
sı ve duraksama/iptal durumlarının ortadan kaldırılması,
sağlanmış olacaktır. 

Sonuç olarak, SED çalışmalarının sadece ÇED Yönetmeliği’nin 
içeriğine bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi projenin uygulan-
ması ve sürdürülebilirliği için yeterli gelmemektedir. Bu dar 
kapsamda hazırlanan çalışmalar da kimi zaman proje hazır-
lıklarının ve faaliyetlerinin aksamasına ve hatta kimi zaman 
durdurulmasına neden olabilmektedir. SED çalışmalarının 
zamanlaması ve kapsamı en az çevresel etkiler ve projenin 
teknik detayları kadar önemlidir ve azımsanmamalıdır. Faa-
liyet sahiplerinin ve faaliyetlerin resmi izin ve onaylara ek ola-
rak gayri-resmi bir onay dahi olsa “sosyal ruhsat”larını kazan-
maları artık ekstra bir durum olarak görülmemelidir. Zira tekrar 
vurgulamak gerekir ki, paydaşlarının rızasını/onayını alama-
mış bir proje sahibi hiç beklenmedik bir anda ciddi maddi ve 
manevi kayıplar yaşama riskini de göze almış demektir.

SED çalışmalarının zamanlaması kadar sürekliliği de önem arz 
etmektedir. Bu çalışmalar, proje başlarken hazırlanıp, proje 
ömrü boyunca da belirli aralıklarla güncellenmelidir.

Bir SED çalışması sonucunda faaliyet sahibi,
•	Faaliyet alanındaki yerleşim birimlerinin mevcut sosyo-eko-
nomik durumu,

•	Paydaşlarının projeye bakış açıları, önerileri ve şikayetleri,
•	Projenin sosyal çevre üzerine etkileri ve bu etkilerin dereceleri, 
•	Olumsuz etkiler için alınması gereken önlemler, 
•	Olumlu etkilerin güçlendirilmesi için gerçekleştirilmesi gerekenler
hakkında detaylı bilgiler içeren zengin bir dokümana, hatta 
bundan da öte bir kılavuza sahip olacaktır. Ayrıca proje sahibi 
madeni için finans kaynakları ararken, dünya proje finansma-
nının %70’ini sağlayan EPFK’ların karşısına da hazırlıklı olarak 
çıkıp, proje finansman şansını arttırabilecektir.

Zamanında gerçekleştirilmiş kapsamlı bir SED çalışması, 
maden projesi sahibi için her zaman bir artı değer yaratır ve 
olumsuzluklar karşısında bir yol gösterici olarak kullanılabi-
lir. Bu tür bir çalışma, projeye özgü yönetim planları, izleme 
çalışmaları, gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ya da 
diğer faaliyetler için de birer kaynak olacaktır. Bu tür proje-
lerin içinde bulundukları sosyal çevreden ayrı düşünüleme-
yeceği hesaba katıldığında, anılan çalışmaların projelerin 
sürdürülebilirliği ve başarısı için ne kadar önem arz ettikleri 
takdir edilecektir.

En başta belirtildiği üzere, Türkiye’de SED çalışmalarını 
değerlendirecek ve izleyecek bir resmi birimin kurulması, 
ÇED yönetmeliğinin Ekvator Prensipleri’ne uygun olarak 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Yönetmeli-
ği olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi ilerleyen zaman-
larda gerçekleştirilecek yeni faaliyetler için de daha avan-
tajlı olacaktır. Böyle bir resmi birim hem Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hem de diğer devlet kurumlarının artık sık sık 
karşımıza çıkan maden projelerinin kamuoyu ile olan sıkın-
tılarını da bir ölçüde azaltacaktır. 

Kaynaklar:

1- equator-principles.com

2- equator-principles.com/index.php/members-and-reporting 

3- Dünya Bankası (WB), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası (EBRD), vb.

66





www.madencilik-turk iye.com
15 Temmuz 2016

Kaza bildirim süresi 30 dakikadan 15 dakikaya indirilmiştir. Ha-
berleşme zorunluluğu, tüm madeni kapsayacak şekilde geniş-
letilmiştir. Madencilerin kasklarına entegre edilen bir sistem ile 
bireysel izleme imkanı talep edilmiştir. Madencilerin 3 gaz al-
gılayan portatif gaz algılama cihazı taşıması zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca tüm maden kurtarma ekiplerinin yılda 2 kez maden kur-
tarma yarışmalarına veya bir yarışma ile yer altında yapılan bir 
acil kurtarma tatbikatına katılmaları şart koşulmuştur.

Bu kanun 1977’de yasalaşan Federal Maden Güvenliği ve İş 
Sağlığı yasasının geliştirilmesi amacıyla hazırlanarak, güncel-
lenmiştir. Genel olarak o tarihe kadar uygulanmakta olan yasa 
ile arasındaki farklar aşağıda sıralanmıştır;
•	Yer altındaki her maden için, teknik sorumlu muhtemel ka-
zalara karşı hızlı müdahale ve hazırlıklı olmayı hedefleyen ve 
süreklilik gösteren bir programı uygulamak zorundadır.

Kuzey Amerika’da geçtiğimiz 
100 yıl boyunca yaşanan ma-
den kazaları, bu kıtada pek 
çok can kaybına neden ol-

muştur. ABD Utah’da 19 Aralık 1984’de 27 madencinin öldüğü 
Willberg Kömür Madeni kazası, Kanada Plymouth’da 9 Mayıs 
1992’de 26 madencinin öldüğü Westray Kömür madeni kaza-
larından sonra ABD Batı Virginia’da 2 Ocak 2006 tarihinde Sago 
Kömür Madeninde yaşanan ve 12 madencinin öldüğü kaza, 
Amerika Birleşik Devletleri Madencilik Sektörü için bir dönüm 
noktası olmuştur. 

Kazadan 4 ay sonra Başkan Bush tarafından, Amerika’da bulunan 
tüm madenlerdeki işletme şekli, kaza öncesi ve sonrası alınması 
gereken tedbirler, tahlisiye ekiplerinin yapısı-oluşumu-devam-
lılığı, eğitim faaliyetleri, yasanın uygulanmaması durumunda 
devreye girecek yaptırımlar konusunda devrim niteliğinde yeni 
bir Maden Yasası imzalanmıştır. Kanun, ABD Temsilciler Meclisi 
ve Senato’da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madenciliğin Geliştirilmesi ve Yeni Acil Durum Yasası 2006 
adındaki bu yeni yasa, Amerika kıtasında madencilik sektörü 
açısından tam bir milat olmuş ve o günden bu yana hiç ödün 
verilmeden uygulanmıştır. 

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 120 yeni maden kurtar-
ma ekibi oluşturulmuştur.

Madenlerde kullanılan Oksijenli Ferdi Kurtarıcı miktarı 200.000 
adet arttırılmıştır. Yeraltında çalışan madenciler için, Oksijen-
li Ferdi Kurtarıcı eğitimi her bir madencinin kendisinin bizzat 
deneyerek eğitim alacağı şekilde, 90 günde bir tekrarlanacak 
şekilde düzenlenmiştir.

2006 Maden Yasası ile ABD’de 
Madencilik Sektöründe 
Uygulanmaya Başlanan Yaptırımlar

Makale

Kent Armstrong
Draeger Global 

Madencilik İş Geliştirme Müdürü
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•	Bu kanunun yürürlüğe girişini müteakip en geç 60 gün için-
de, her kömür madeninin teknik sorumlusu, yasada belirtilen 
gerekliliklere uygun olarak yazılı acil durum planını hazırlayıp, 
operasyonel değişiklikleri göz önünde bulundurarak, periyo-
dik olarak güncellemek zorundadır. Her teknik sorumlu bu 
planın madenciler ve madenci temsilcileri tarafından öğrenil-
mesini sağlamakla yükümlüdür.

•	Acil Durumda tahliye şeklini içeren bu plan, bunun mümkün 
olmadığı durumlarda nasıl davranılacağını da içermelidir.
•	 İlgili kurum yetkilisi tarafından onaylanan bu planda, mevcut 
standartlara ve yasalara uygun olarak madencilerin iş güven-
liği konusunda belirli bir seviyede eğitimini, en son bilimsel 
araştırmalardan alıntıları, geçmiş tecrübelerden ve diğer mev-
cut iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yasa ve yönetmeliklerde 
yer alan uyulması gereken iş güvenliği kurallarını içermelidir. 
Teknik olarak fizibilitesi yapılmış olmalı ve söz konusu madene 
özgü fiziksel karakteristiklerine uygun olmalıdır.
•	Acil durum planı en az 6 ayda bir ilgili kurum tarafından gün-
cellenmelidir. Bu süre içinde çalışan madenciler ve temsilcile-
rinden gelen geri bildirim mutlaka dikkate alınmalı, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler plana yansıtılmalıdır. 
•	Kaza sonrasında iletişim için gerekenler çerçevesinde, yer 
üstü ile nasıl iletişim kurulacağı konusuna ve ikincil telefon 
veya iki yönlü haberleşmeye açıklık getirmelidir.
•	Acil eylem planında, yer üstü personelinin olası bir kaza son-
rasında mümkün olan teknolojik imkanlarla, yer altı personeli-
nin mevcut yer altı durumunu nasıl saptayacağı açıklanmalıdır.
•	Kaza sonrası solunabilir hava ile ilgili aşağıdaki detaylar 
önemlidir; 

 › Yer altında mahsur kalan madenciler için acil solunabilir 
hava kaynaklarının nerede olduğu ve ne kadar süre kulla-
nılabileceği,
 › Kanunda belirtildiği gibi her madenci için 2 saatlik acil 

hava sağlama şartına ek olarak 2006 Maden Geliştirme ve 
Yeni Acil Durum Müdahale Yasası’nda her madenci için 2 
saatten az olmamak üzere, en uzak üretim noktası baz alı-
narak, her madencinin 30 dakika yürüyerek ulaşabileceği 
kaçış yollarındaki noktalarda muhafaza edilmek üzere, ok-
sijenli ferdi kurtarıcıların konulması şart koşulmuştur.

•	Oksijenli Ferdi Kurtarıcıların sürekli kontrolüne yönelik bir 

bakım programının gerekliliği vurgulanmıştır. Daha eski tarih-
li ferdi kurtarıcılardan başlayarak belli bir program dahilinde 
kontrollarının sürekli yapılması şart koşulmuştur. 
•	Her madencinin oksijenli ferdi kurtarıcıyı bizzat takarak ve 
değişimini deneyerek yapacağı şekilde düzenli aralıklarla tek-
rarlanan eğitim şartı getirilmiştir.
•	Kaza Sonrası Yaşam Yolu-Acil Eylem Planı, tahliyeyi gerçek-
leştirmek için kullanılacak aleve dayanıklı kaçış yolları veya eş-
değeri sistemleri içermelidir.
•	Eğitim-Acil Kaçış planında açıklanan eylem planına uygun 
olarak yapılması gerekenleri içerecek şekilde bir eğitim prog-
ramı hazırlanmalıdır.
•	Yerel Koordinasyon-Acil Kaçış Planı, maden kurtarma ekiple-
ri, operatörler ve yerel acil kaçış personeli arasındaki koordi-
nasyon ve haberleşmenin nasıl sağlanacağı konusundaki pro-
sedürleri içermelidir. Ayrıca bu planda yerel tahlisiye ekipleri 
ile yer üstü personelinin olası bir kaza sırasında nasıl işbirliği 
yapacağı konusuna açıklık getirilmelidir.

Maden Kurtarma Ekipleri
2006 Yılında yayınlanan Maden Yasası ile 1977 Tarihli Federal 
Maden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da aşağıdaki deği-
şiklik yapılmıştır.
•	2006 Maden Yasası’nın yürürlüğe girmesini takiben en geç 
18 ay içerisinde maden kurtarma ekiplerinin nasıl organize edi-
leceği hakkında yönetmelikler hazırlanacaktır.
•	Yeni kanun ve yönetmelikler aşağıdaki konulara açıklık getir-
melidir.
•	Bu yönetmelikler ile mevcut maden kurtarma ekiplerinde 
görev alan operatörlerin eğitimlerinden vazgeçilecek şekilde 
yorumlanmamalıdır.
•	Maden Güvenliği ve İş Sağlığı Kurumu, maden kurtarma 
ekiplerinin sertifikalandırmaya esas teşkil eden uzmanlık kri-
terlerini belirlemeli ve her 5 yılda bir güncellemelidir.
•	36 personelden fazla çalışanı olan her kömür madeninin tek-
nik sorumlusu;

 › Her vardiya için kurtarma operasyonları konusunda bilgili 
yer altında görev yapan bir çalışanı istihdam etmeli,
 › Üyeleri aşağıdaki özelliklere sahip sertifikalı iki maden 

kurtarma ekibi oluşturmalıdır; 
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 þ Kömür madenlerinde bu tip kurtarma operasyonla-
rına hakim,

 þ Her yıl düzenlenen yerel maden kurtarma yarışmala-
rından en az ikisine katılmış olması,

 þ Yeraltı Kömür madenlerindeki kurtarma ekipleri için 
yıllık düzenlenen maden kurtarma eğitimlerine katıl-
mış olması ve

 þ Maden kurtarma istasyonuna araç ile 1 saatlik ulaşım 
mesafesinde konumlanmalıdır.

•	Madenin İşletme Müdürü madene ait bir kurtarma ekibi istih-
dam edebileceği gibi aşağıda açıklanan detaylarda bir kurtar-
ma ekibinden de yardım alabilir;

 › Aşağıdaki seçenekler İşletme Müdürü tarafından gerekli-
likleri karşılamak için seçilebilir;

 þ Madene ait kendi kurtarma ekibi,
 þ Sorumlu olunan bölgedeki madenlerin operasyon-

ları ve ventilasyonları konusunda bilgi sahibi, farklı 
çalışanlardan oluşan ve 6 aylık periyotlarda, sorumlu 
olunan bölgesel madenlerde yeraltında eğitim almış 
karma bir kurtarma ekibi-

 – Sorumlu olunan bölgede bulunan her madden-
de, aktif olarak çalışan en az 2 madencinin katılımı 
ile oluşmalı, 

 – Aynı İşletmeye ait farklı madenler için, bu bölge-
de aktif her maddende, aktif olarak çalışan en az 2 
madencinin katılımı ile oluşmalı veya 

 – Söz konusu bölgede bulunan her maddende, aktif 
olarak çalışan en az 2 madencinin katılımı ile oluştu-
rulan Devlet tarafından finanse edilen kurtarma ekibi

•	Aşağıdaki şartları sağlamak kaydıyla, kontrat yapılan özel bir 
maden kurtarma ekibi veya başka bir kömür madeni tarafın-
dan temin edilen maden kurtarma ekibi

 › Sorumluluk alanında bulunan yeraltı madenlerinde 3 
aylık periodlarda eğitim 
faaliyetleri yürüten,
 › Sorumluluk alanında 

bulunan yeraltı maden-
lerindeki operasyon ve 
ventilasyon ile ilgili bilgi 
sahibi olan,
 › Çalışanlarının en az 3 

yıllık yeraltı kömür made-
ni deneyimi olması ve 10 
yıllık kontrat süresince, 
ekip çalışanlarının bu şartı 
yerine getirecek şekilde 
oluşturulması mecburi tu-
tulmuştur.

•	Devlet tarafından finan-
se edilen kurtarma ekibi, 
Devlet çalışanlarından oluş-
maktadır. 36 madenci veya 
daha az sayıda çalışanı olan 
yeraltı madenleri için teknik 
yetkili;

 › Her vardiya için maden kurtarma operasyonlarında dene-
yimli ve bilgili 1 çalışanın olmasını
 › Aşağıdaki özellikte üyeleri olan 2 sertifikalı maden kurtar-

ma ekibini oluşturmalıdır;
 þ Kömür madenlerinde yapılan operasyonlar hakkın-

da bilgi sahibi olan,
 þ Yılda bir yapılan yerel maden kurtarma yarışmaların-

dan en az 2 adedine katılmış olması,
 þ 6 aylık periyotlarda sorumlu olunan bölgedeki yeraltı kö-

mür madenlerinde maden kurtarma eğitimi almış olması,
 þ Maden kurtarma istasyonuna araç ile 1 saatlik ulaşım 

mesafesinde bulunan,
 þ Sorumluluk alanında bulunan yeraltı madenlerinde-

ki operasyon ve ventilasyon ile ilgili bilgi sahibi olan,
 þ Maden kurtarma ekibi bünyesinde bulunduğu 10 yıllık 

kontratı süresince geçerli olacak, minimum 3 yıllık yeraltı 
kömür madeni deneyimi olan bireylerden oluşmalıdır.

Acil Kaza Bildirimi
2006 Yılında yayınlanan Maden Yasası ile 1977 Tarihli Federal 
Maden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda kaza bildirimleri ile 
ilgili değişiklik yapılarak, aşağıdaki ifade eklenmiştir;

“Kaza sonrası maden idari yetkilisi tarafından, madende bir 
ölüm vakası veya ölüme neden olabilecek yaralanma ya da ye-
raltında acil durum tespit edildikten sonra, yapılması gereken 
bildirim 15 dakika içerisinde ilgili birime yapılmalıdır.”

Bildirim Hakkında Ceza
Kanunda yapılan değişiklik ile bu kaza bildirimini zamanında 
yapmayan işletme yetkilisine verilecek ceza tutarının 5.000 
Amerikan doları ile 60.000 Amerikan doları arasında tespit edi-
leceği bildirilmiştir. 
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KÖMÜRDER,
Türk Kömür Madenciliğindeki 
Atılıma Destek Veriyor

söyleşi

Madencilik Türkiye: KÖMÜR-
DER’in sektördeki yerinden 
bahseder misiniz? 

Muzaffer Polat: KÖMÜRDER, 
Soma kazasından sonra kö-
mürü temsil eden ve kamu-
oyuna karşı muhatap olacak 
bir sivil toplum örgütü ihtiya-

cı nedeni ile 2015 yılı başlarında yerli kömür üreticileri ve yerli 
kömüre dayalı termik santral yatırımcılarının bir araya gelerek 
kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz kömür madenci-
liğinin geliştirilmesi, başta iş sağlığı ve güvenliği konuları olmak 
üzere, yüksek verimli, yüksek katma değer yaratarak, dünya 
standartlarında madencilik yapılması, enerjide dışa bağımlılığı-
mızın azaltılması, ülkenin tümüne yayılmış işletmelerle yerinde 
kalkınma sağlanmasına öncülük etmektedir. 

Bu nedenle ucuz ithal kömür karşısında duramayan kömür 
madenciliğinin yaşaması için ihtiyaç duyulan teşviklerin sağ-
lanması, bu teşviklerin ülkemiz ekonomisine olacak katkıla-
rını anlatmak için çaba göstermekteyiz. Yerli kömüre dayalı 
termik santrallara verilecek alım garantisi, ülkemizin enerji-
deki dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, ülke içinde yarata-
cağı istihdam ve katma değer ile sosyal refahın artmasını da 
sağlayacaktır.

Sektörün önünü açabilecek çözüm önerileriniz nelerdir? 

Ülkemiz kömür sektörü, dünyadaki emtia fiyatlarının düşüşü-
ne paralel olarak düşen ithal kömür ile rekabet edemez halde-
dir. Bir de buna, ithal kömüre bağlı termik santralların enerjide 
dışa bağımlılığı arttıran etkisi ilave olunca, kömür madencili-
ğinin ciddi bir desteğe ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yer altı kömür 
madenlerinde personel ücretleri minimum asgari ücretin iki 
katı olarak uygulanmaktadır. Personel giderlerindeki bu artış, 

Türkiye genelinde yer altı ve yer üstü fiili olarak kömür üretimi yapan
ve yerli kömürden enerji üreten tüzel ve özel kişileri bir araya getirmek,

kömür üretimindeki zorluklara birlikte göğüs germek,
ülke kömür madenciliğini geliştirmek, amaçlarıyla kurulan KÖMÜRDER, 2015 

yılındaki kuruluşundan bu yana yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 
kapsamda KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat ile

sizler için kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 

verimlilik oranları-
nın nispeten düşük 
olduğu ülkemizde 
işverene kaldıra-
mayacağı bir yük 
getirmiş, bir çok 
işyeri faaliyetlerini 
durdurmak zorunda 
kalmıştır. 2015 yılı-
nın başından itiba-
ren uygulanacak üc-
ret desteği ile yeraltı 
kömür madenlerin-
de bir asgari ücret 
desteği getirilmiştir. 
Yeraltı işletmelerin-
de personel mali-
yetleri yüksek iken, 
açık işletmelerde de 
akaryakıt maliyetleri 
olumsuz oranda etkilemektedir. Açık kömür ocaklarında kul-
lanılan akaryakıta ÖTV muafiyeti getirilmesi, bir yandan ma-
liyetleri düşürürken, diğer yandan verimliliği attırarak kömür 
madenciliğini sıçratacaktır.

Yerli kömüre dayalı termik santrallara verilecek destek ise, 
enerjide yerli kaynaklara yönelmeyi sağlayarak, enerjimizi dışa 
bağımlılıktan kurtaracak en önemli destek olacaktır.

Kömür madenciliğinde ve santral yatırımlarındaki ruhsat ve 
izin mevzuatı çok karmaşık ve farklı uygulamalara meydan ve-
recek şekildedir. Bu durum, ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu ya-
tırımları engelleyici bir hal almıştır Aynı mevzuatın farklı şekil-
lerde uygulanması da diğer bir açmazdır. İzin formalitelerinin 
azaltılması ve tüm izinlerin tek bir merci tarafından verilmesi-
nin sağlanması gerekmektedir.

KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat
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İş sağlığı ve güvenliği konusunda da mevzuatımız, batı stan-
dartlarındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş-
leri tarafından yapılan denetimlerde, iş kazalarından müfettiş-
lerin de sorumlu tutulması, işin doğası ile uyuşmamaktadır. 
Çünkü denetim anlık olmakta, yeraltında yarım saat sonra veya 
bir metre sonra karşılaşılabilecek durumdan sorumlu tutulma-
sı, denetimi yapanı psikolojik baskı altına almaktadır. Bu uygu-
lamadan sonra, iş yeri kapatmaları artmış ve ülke ekonomisini 
olumsuz etkileyecek hale gelmiştir. Müfettişlerin cezai sorum-
luluğunun kaldırılarak, bu haksızlık giderilmelidir.

Yeni getirilen diğer bir uygulamada ise, kapatılan iş yerinde 
üretim yapıldığının tespiti halinde işverene hürriyeti kısıtlayıcı 
ceza getirilmiştir. İş yerinde daha önce üretilmiş bir madenin 
ya da bakım çalışmaları esnasında ortaya çıkan cevherin taşın-
ması ile işveren hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Suç ile 
ceza arasındaki bu uçurum giderilmelidir.

Bugün gelinen noktada Türkiye’de kömür madenciliği yapıl-
malı mıdır ya da neden yapılmalıdır? 

Tabii ki yapılmalıdır. Hem de bu günkünden daha fazla yapı-
larak, ülke ekonomisine olan katkıları arttırılarak yapılmalıdır. 
Ülkemiz hiçbir döneminde kömür madenciliğine ve yerli kö-
müre dayalı termik santralların üreteceği elektrik enerjisine bu 
derece ihtiyacı olmamıştı. Kömür madenciliği ve santralların 

çevreye ve halk sağlığına olacağı iddia edilen etkileri konun-
da da söyleyeceklerimiz vardır. Sera gazı dolayısı ile bunların 
içinde en önemli ektisi olan karbon gazı salınımı konusunda 
dünyada biz ülke olarak iz etkide bulunmaktayız. Çünkü Tür-
kiye dünya karbon salınımının sadece %0,95’ini yapmaktadır. 
Kömür kullanımından kaynaklanan oranımız ise %0,99’dur. 
Dünya karbon salınımının %42’sini Çin ve ABD yapmaktadır. 

Çevreye olan olumsuz etkiler ve halk sağlığı konularında ise, as-
lında korkacak bir şey yoktur. Çünkü her sektörde olduğu gibi, 
kömürün kullanıldığı sektörlerde de teknoloji hızla geliştirilmek-
te, dünyanın kullandığı en son temiz kömür teknolojileri bizde 
anında uygulanmaktadır. Ülkemiz çevre mevzuatı tamamen 
Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun olarak yapılandırılmış olup, 
dünyanın çoğu ülkesinden daha katı uygulanmaktadır. Emisyon 
oranlarımız AB normlarından geride değildir. Ağır metallerin tu-
tulduğu filtreler geliştirilmişken, karbonun dahi tutulabileceği 
teknolojik olarak anlaşılmışken çevre hassasiyetinin yatırımları 
engelleyici hale gelmesi oldukça düşündürücüdür. Ülkemizin 
Halkımızın sosyal refahının artması için, tüm dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de, Sürdürülebilir Yaşamı da içeren Sürdürülebi-
lir Kalkınma politikalarını uygulamaktan geri duramayız. İnsana 
ve çevreye duyarlı teknolojiler ülkemizde kullanılmaktadır.

Devlet ve sanayici bir arada yol aldığı takdirde hızla yol 
alınacaktır. 

KARANLIKTAN
AYDINLIĞA

Kömür Üreticileri Derneği
Tel : (0312) 418 1849 - Fax : (0312) 418 1849

Adres : Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara
info@komurder.org

 www.komurder.org
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Kömür, kimilerine göre çevre-
yi kirleten, santrallarda enerji 
üretiminde veya ortamlarda 
ısınma amaçlı kullanıldığında 
etrafa kirlilik saçan, bir de üs-

telik sera gazı emisyonu ve karbon emisyonunu arttıran zehirli 
bir malzeme.... Üstüne üstlük, üretmek için müdahale edilen 
ormanlar, doğal çevre, iş kazalarında kaybedilen onlarca insan... 
Aslında tam bir kavram kargaşası!

Madenler için etki altında bırakılan orman alanı bindelik ra-
kamlarla ifade edilirken yol ve inşaat için yüzde seviyelerinde 
olan iki haneli rakamlar göz ardı edilmekte ve kömür istenme-
yen bir enerji hammaddesi olarak gösterilmektedir.

Enerjide %62 oranında dışa bağımlılık ve bunun getirdiği büyük 
risk, arz güvenliği, cari açık, istihdam kaybı gibi kullanılabilirlik ve 
sürdürülebilirlik aşamasında girilen kısır döngüler ışığında, genel 
olarak Türkiye’nin kömür madenciliği ve kömüre dayalı elektrik 
üretiminde dünyanın neresinde olduğu, dünya çapındaki cürmü-
nü ve/veya yerini gösterme amaçlı bu çalışmada Türkiye’nin dün-
ya genelindeki kömür sektöründeki yeri saptanmaya çalışılmıştır.

Kömür Rezervleri
Dünya Rezervleri
Dünya görünür kömür rezerv değerleri, Almanya Federal Yer-
bilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR) tarafından yapılan 
değerlendirmeye göre Tablo 1‘de verilmiştir. Bu değerlendir-
mede 3.940 kcal/kg üstündeki ısıl değere sahip tüm kömürler 
taşkömürü olarak kabul edilerek, alt bitümlü kömürler, bitüm-
lü kömürler ve antrasit bu kapsama alınmıştır. 3.940 kcal/kg ısıl 
değerden düşük olan kömürler ise, linyit (kahverengi kömür) 
olarak sınıflandırılmıştır.

Türkiye’de Kömürün Güncel 
Görünümü

Halim Demirkan
Maden Yüksek Mühendisi 
Kömürder Genel Sekreteri

komurder@gmail.com

Bu tabloya göre; dünya taşkömürü rezervleri toplam 688 mil-
yar 456 milyon tondur. Bunun hemen hemen yarısının ABD 
ve Çin’e ait olduğu, tabloda bunları izleyen Hindistan, Rusya 
Federasyonu ve Avustralya ilave edildiğinde, bu beş ülkenin, 
dünya taşkömürü rezervlerinin %81’ine sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Türkiye’nin rezervi tabloda 506 milyon ton olarak 
görülmektedir. Türkiye’nin taşkömürü rezervi 1 milyar 309 
milyon ton olarak kabul edildiğine göre, bu değerdeki düşük-
lüğün rezerv sınıflandırılmasından kaynaklandığı, 800 milyon 
tonun tahmini rezerv olarak alındığı anlaşılmaktadır (Tablo.1).

Dünya linyit rezervlerine baktığımızda ise 279 milyar 762 mil-
yon ton değeri görülmektedir. Rusya Federasyonu bu rezervin 
%32’sine tek başına sahiptir. Bu ülkeyi Avustralya ve Almanya 
takip etmektedir. Bu üçünün rezerv toplamları 175 milyar ton 
ile dünya rezervlerinin %63’üdür. Türkiye 2 milyar ton ile bu 
tablonun da en alt sırasına yerleşmiştir. Türkiye verilerine göre, 
toplam linyit rezervi 14 milyar 490 milyon tondur. Burada da 
rezerv tanımlaması devreye girmiş ve 12,5 milyar tonluk bö-
lüm tahmini rezerv olarak alınmıştır (Tablo.1).

Türkiye Rezervleri
Türkiye kömür rezervleri, dünyadakinin tersine özellik göstermek-
tedir. Linyit rezervleri, taşkömürü rezervlerinden daha fazladır. 

Türkiye’nin taşkömürü rezervleri ülkenin kuzeyinde yer alan 
Zonguldak Havzasında (Zonguldak şehri ve civarı) bulunmakta-
dır. Rezervlerin tamamı, kamu kuruluşu olan Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) uhdesinde bulunmaktadır. 2015 verilerine göre, 
tabloda da görüleceği üzere, toplam taşkömürü rezervi 1 milyar 
309 milyon tondur. Bunun 406,2 milyon tonu koklaşmaz, 32,4 
milyon tonu yarı koklaşabilir ve 870 milyon tonu koklaşabilir taş-
kömürüdür. Rezervlerin %66’lık çoğunluğu koklaşabilir, %32’si 

Fotoğraf: Dr. Berk Besbelli

değerlendirMe
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koklaşmaz ve kalan %3‘ü yarı koklaşabilirdir. Havzadaki taşkö-
mürü rezervlerinin ısıl değeri 5.400-7.200 kcal/kg. aralığındadır. 
Rezervlerin 506 milyon tonu (%39) görünürdür (Tablo 2.1). TTK 
sahalarından 4’ü, özel sektör tarafından kömür üretimi için ihale 
ile alınarak işletilmektedir.

Türkiye’nin linyit rezervleri ülkenin her tarafında yayılım gös-
termektedir. Linyitler, genç yaşta olduğundan dolayı yüksek 
nem ve düşük ısıl değere sahiptir. Bu değerler, standartlarda 
verilen üst ısıl değerin oldukça altındadır. Isıl değer 1.000 kcal/
kg ile 4.200 kcal/kg arasında değişmektedir. Yaklaşık yarısının 
ısıl değeri, 1.500 kcal/kg’ın altındadır. 2.500 kcal/kg‘ın altında 
olan kömürler, toplamın %80’ine ulaşmaktadır.

TABLO.1-DÜNYA GÖRÜNÜR KÖMÜR REZERVLERİ
(MİLYON TON )

Sıra No Ülkeler Taşkömürü Linyit
1 ABD 223.435 30.555

2 Çin 120.697 7.350

3 Hindistan 81.897 4.755

4 Rusya 69.634 90.730

5 Avustralya 62.095 44.164

6 Almanya  40.300

7 Ukrayna 32.039 2.336

8 Kazakistan 25.605  

9 Polonya 15.890 4.971

10 Endonezya 13.511 9.002

11 Güney Afrika 9.893  

12 Sırbistan  7.112

13 Yeni Zelanda  6.750

14 Kolombiya 4.881  

15 Kanada 4.346 2.236

16 Vietnam 3.116  

17 Mozambik 1.792  

18 Brezilya 1.547 5.049

19 Özbekistan 1.375  

20 İran 1.203  

21 Şili 1.181  

22 Moğolistan 1.170  

23 Meksika 1.160  

24 Türkiye 506 2.055

25 Yunanistan  2.876

26 Pakistan  2.857

27 Çek Cumhuriyeti  2.635

28 Macaristan  2.633

29 Bosna Hersek  2.264

30 Bulgaristan  2.174

31 Diğer 11.483 6.958

DÜNYA TOPLAMI 688.456 279.762

TABLO 2.1-TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ REZERVLERİ
( TON )

Rezerv Türü Koklaşmaz Yarı 
Koklaşabilir Koklaşabilir Toplam TTK

Hazır 400.060 1.763.675 6.493.293 8.657.028

Görünür 169.268.317 6.874.821 330.326.837 506.469.975

Muhtemel 115.052.000 15.859.636 294.043.000 424.954.636

Mümkün 121.535.000 7.883.164 239.029.000 368.447.164

TOPLAM 406.255.377 32.381.296 869.892.130 1.308.528.803

Ülkemizin linyit rezervleri 329,5 milyon tonu mümkün, 21,4 
milyon tonu muhtemel, 15 milyar 14 milyon tonu görünür ol-
mak üzere, toplam 15 milyar 365 milyon tondur (2015, MTA). 
Bu rezervin %81’i (12.433.988.000 ton) kamu kurumu olan üç 
kuruluşun uhdesindendir. Bunlar, Türkiye Kömür İşletmele-
ri Kurumu (TKİ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’dır. Bunlardan MTA arama 
geliştirme kurumu olup, işletmecilik yapmamakta, ruhsatlarını 
işletmeci kuruluşa devretmektedir. Rezervler içinde özel sek-
tör kuruluşlarına ait olan kısım sadece 2 milyar 931 milyon ton 
olup, toplamın %19’unu teşkil etmektedir. Bunun 3’te 1‘i ise 
(581,45 milyon ton), özelleştirme yolu ile özel sektöre devre-
dilmiş sahalardır. Özel sektör sahalarında MTA dışında yapılan 
çalışmalara ait kamunun elindeki veriler yeterli değildir. Bu de-
ğerin üstünde olduğu tahmin edilmektedir (Tablo 2.2).

Ülkemiz linyit rezervlerinin yarısı (7 milyar 280 milyon ton) 
1976-1990 yılları arasındaki aramalar sonucunda tespit edil-
miştir. Ülkenin enerjide dışa bağlılığının artış göstermesi, arz 
güvenliğinin tehlikeye girmesi ve cari açığın artması nedeni ile 
kömür aramalarına ağırlık verilmiş ve 2005-2014 yılları arasın-
da tüm ülke çapında yapılan araştırmalarla rezervlere toplam 
7 milyar 210 milyon ton ilave yapılmıştır. Bunun 5 milyar 705 
milyon tonluk bölümü MTA’nın sahaları, 1,5 milyar tonu diğer 
kamu kurumlarının sahalarında gerçekleşmiştir.

Kömür Üretimleri
Dünya Kömür Üretimi
Üretim değerleri tüvenan değil satılabilir miktarlar üzerinden 
hesaplanmaktadır. Türkiye verileri de aynı kıstaslar dahilinde 
değerlendirilmektedir. Tablo 3’te de görüleceği üzere; dünya 
taşkömürü üretimi 2013 yılında 6 milyar 276 milyon ton, aynı yıl 
kahverengi kömür üretimi 1,5 milyar ton olmuştur. Toplam kö-
mür üretimi 1971 yılında 3 milyar ton iken, 2013 yılında toplam 
7 milyar 823 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 2013’te sade-
ce Çin’in tek başına 3,5 milyar ton ürettiği düşünülürse, kömür 
üretim artışının geldiği seviye anlaşılabilecektir. 2013 yılında 
Çin tek başına toplam dünya üretiminin %45’ini, dünya taşkö-
mürü üretiminin %57’sini üretmiştir (3,5 milyar ton) (Tablo 3).

Çin’in taş kömürü üretiminde kendisini takip eden Hindistan 
(%9) ile arasında 3 milyar ton fark vardır. Taşkömürü sıralama-
sında da üçüncü olan ABD’nin üretimi Çin’in üretiminin sadece 
%12’si (Dünyanın %6’sı) kadardır. Avustralya ise 373 milyon ton 
(%5,9) ile dördüncü sırayı almaktadır. Türkiye taşkömürü üretimi 
ise, 2,8 milyon ton ile son sıradadır. Türkiye’nin 14,5 milyar ton  

TABLO 2.2- TÜRKİYE LİNYİT REZERVLERİ (KURUM BAZINDA)

Sıra  Görünür Mümkün Muhtemel Toplam

1 TKİ 3.459.764 157.333 18.451 3.635.548

2 EÜAŞ 7.448.657 133.706 2.964 7.585.327

3 MTA 1.207.484 5.629  1.213.113

4 ÖZEL SEKTÖR 2.897.853 32.800  2.930.653

TOPLAM 15.013.758 329.468 21.415 15.364.641
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rezervi ile kıyaslandığında, Çin, Türkiye toplam rezervleri kadar 
miktarı yaklaşık 4 yılda ürettiği söylenebilir.

Kahverengi kömür üretim tablosunda Çin yoktur (linyitleri 
taşkömürü içinde vermektedir.). Onun yerini toplam 1 milyar 
547 milyon tonluk üretimin 472 milyon tonunu üreten ABD 
almaktadır. 2013 yılında ABD, dünya kahverengi kömür üreti-
minin %31’ini yapmıştır. ABD’yi 219 milyon ton ile Endonezya 
(%14) ve 183 milyon ton (%11,8) ile Almanya takip etmektedir. 
Türkiye, kahverengi kömür üretiminde dünya sıralamasında 
Almanya’dan sonraki Avustralya ve Rusya Federasyonundan 
sonra (63,3 milyon ton) altıncı sırada yer almaktadır (Tablo 3).

Türkiye Kömür Üretimi
Türkiye kömür üretimleri, 293’ü açık (25 kamu), 176’sı yeraltı (6 
kamu) işletmesi olmak üzere toplam 469 sahada yapılmakta-
dır. Bunların 31 adedi kamuya ait olarak işletilmektedir.

Türkiye’de kömür üretimi ağırlıklı olarak kamu olmak üzere, 
kamu ve özel sektör tarafından yapılmaktadır. 2002 yılında 54 
milyon ton olan toplam kömür üretimi, 2009 yılında 90,9 mil-
yon ton olmuş, 2013 de ise 66 milyon 911 bin ton, 2014 de 77 
milyon ton mertebesine erişmiştir. 

Türkiye taşkömürü üretimi, Zonguldak ilinde kamu kurumu 
olan TTK tarafından yapılmakta olup, tüvenan kömür üretimi 
2013 yılında 2 milyon 789 bin ton, 2014 yılında 2,68 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 1974 yılında 4,57 milyon ton, 
2011 de 2,62 milyon ton satılabilir kömürdü (Tablo 4). Üretimin 
bir kısmını özel sektöre rödovans yolu ile işletmeye vermiştir. 

TABLO.3-DÜNYA KÖMÜR ÜRETİMLERİ ( 2013 - 1000 TON ) 

Sıra No Ülke Adı Taşkömürü Kahverengi 
Kömür Toplam

1 Çin 3.560.720  3.560.720

2 Hindistan 568.095 44.679 612.774

3 A.B.D. 431.672 472.322 903.994

4 Avustralya 372.915 86.389 459.304

5 Rusya 274.079 73.138 347.217

6 Güney Afrika 255.851  255.851

7 Endonezya 269.648 218.969 488.617

8 Kazakistan 114.645  114.645

9 Kolombiya 85.387  85.387

10 Polonya 76.978 65.849 142.827

11 Ukrayna 65.768  65.768

12 Vietnam 39.655  39.655

13 Kanada 38.282 30.626 68.908

14 Kuzey Kore 27.942  27.942

15 Moğolistan 22.282  22.282

16 Birleşik Krallık 12.840  12.840

17 Çek Cumhuriyeti 8.594 40.385 48.979

18 Almanya 8.260 182.696 190.956

19 Türkiye 2.789 63.324 66.113

20 Yunanistan  53.571 53.571

21 Sırbistan  39.558 39.558

22 Romanya  24.724 24.724

23 Bulgaristan  28.618 28.618

24 Tayland  17.591 17.591

25 Meksika  13.147 13.147

26 Bosna Hersek  12.568 12.568

27 Macaristan  9.545 9.545

28 Kosova  8.219 8.219

29 Diğer 39.931 60.678 100.609

DÜNYA 
TOPLAMI 6.276.333 1.546.596 7.822.929

Not: Türkiye değeri düzeltilmiştir.
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yer kaplamaktadır. Küresel ticarete, deniz yolu ile taşıması ekono-
mik olan kömürler en çok konu olmaktadır. Linyit düşük kalorili 
olduğundan dolayı, uzak mesafelere taşınması ekonomik olma-
dığından dolayı kaynağın bulunduğu kurulan termik santrallarda 
kullanılması tercih edilmektedir. Dünya ticaretindeki kömürün 
%20’si kok kömürü, % 60’ı diğer bitümlü kömürdür (taş kömürü 
sınıfı içinde olup, antrasit ve kokluk kömür dışındaki kömürler). 

Buhar kömüründe (antrasit, diğer bitümlü kömür ve alt bitüm-
lü kömür) Atlantik Pazarı (Batı Avrupa) ve Pasifik Pazarı (Japon-
ya, Kore ve Tayvan v. d.) olarak iki ana pazar vardır. Rusya ve 
Güney Afrika konumları gereği iki pazar arasında gidip gelmek-
tedir. Dünya kömür ticaretinin %90’ı deniz yolu ile yapılmak-
tadır. 2012 yılı değerlerine göre, 1,14 milyar ton olan toplam 
dünya deniz yolu kömür ticaretinin, 887 milyon tonu (%78) 
buhar kömürü, 250 milyon tonu (%22) koklaşabilir kömürdür. 

İhracat: Dünya kömür ihracatı 2013 de 1,33 milyar ton olurken, 
dünya toplam üretiminin % 16’sını teşkil etmektedir. Bu da 
kömürün daha çok üretildiği ülkede tüketildiğini göstermek-
tedir. 2013 yılı verilerine göre, taşkömürü ihracatında 336,3 
milyon ton ile Avustralya, 269,3 milyon ton ile Endonezya başı 
çekmektedir. Sıralamada üçüncü olan Rusya Federasyonu En-
donezya’nın yarısı kadar ihracat yapmaktadır. Dünyadaki kah-
verengi kömür ihracatı ise sadece 176,7 milyon tondur. Bunun 
%97 sini bitümlü kömür teşkil etmektedir. Alt bitümlü kömür 
olan linyit ise uluslararası ticarette yer almamaktadır. Kahve-
rengi kömür ihracatında % 89 oran ile Endonezya tartışmasız 
liderdir. 2013 yılındaki 176,7 milyon ton olan toplam ihracatın 
% 89’unu tek başına yapmıştır (Tablo 6.1). 

TABLO.4-TÜRKİYE KÖMÜR ÜRETİMİ-TÜKETİMİ 
( 2013-1000 TON )

Sıra  Üretim Tüketim

1 LİNYİT-ASFALTİT 58.424 55.967

2 TAŞKÖMÜRÜ 1.968 28.178

TOPLAM 60.392 84.145

Kahverengi kömür (linyit+asfaltit) ise kamu kurumları TKİ 
(elektrik üretimi ve ısınma) ve EÜAŞ (elektrik üretimi) ve iri-
li ufaklı bir çok şahıs ve tüzel kişilik tarafından yapılmaktadır. 
Türkiye’nin toplam linyit üretimleri (kamu dahil) 2012 yılında 
78 milyon ton, 2013 yılında 63,3 milyon ton, 2014 yılında 74,34 
milyon ton olmuştur. 2008 yılında bu rakam, 84,3 milyon ton 
idi. Özel sektör üretimi 2014 de 38 milyon 148 bin tondur. 

Üretilen kömürlerin elektrik üretimi amaçlı olarak özel sektöre 
ihale edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu hem kendi adına üre-
tim hem de özelleştirme olarak verilmektedir. EÜAŞ’ın kendi 
işlettiği santrallar da vardır. Bu bilgiler detaylı olarak raporun 
ileriki bölümlerinde işlenmiştir.

Kömür Tüketimleri
Dünya Kömür Tüketimi
Dünya toplam kömür tüketimi, 2013 yılında 7 milyar 875 milyon 
ton olmuş, bunun 6 milyar 368 milyon tonu taşkömürü olarak, 1,5 
milyar tonu ise kahverengi kömür olarak tüketilmiştir. Çin yine 
üretimde olduğu gibi, tek başına taşkömürü tüketiminin %61’ini 
tüketmiştir. Sıralamada en yakınındaki ülke, toplamda 843 milyon 
ton (toplamın %10,7) ile ABD ve toplamda 791 milyon ton (topla-
mın %10) ile Hindistan’dır. Diğer ülkelerle ara oldukça açıktır. 

Türkiye’nin dünya tüketimi içindeki payı ise, 2013 yılında top-
lamda 84 milyon ton ile % 1, taşkömüründe 28 milyon ton ile 
%0,4, kahverengi kömürde 56 milyon ton ile %3,7’dir (Tablo 5).

Türkiye Kömür Tüketimi
Türkiye taş kömürü tüketimi 2013 yılında 28,18 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer, 2012 yılında 31,46 mil-
yon ton idi. 2001 yılında ülkemizde 11 milyon ton taşkömürü 
tüketilirken, 2007 yılında 26 milyon tona ulaşılmıştır. 2013 yılı 
tüketimi ise, 28,2 milyon tondur. Kullanım alanları toplamın 
%41,8’i elektrik üretimi, %20,1’i konut ve hizmetler, %19,8’i kok 
fabrikaları, %9,8’i çimento, %3,4’ü demir-çelik sektörlerindedir 
(2013) (Tablo 4).

Kahverengi kömür (linyit+asfaltit) ise 2009 yılında 75,65 mil-
yon ton tüketilirken, 2013 yılında 56 milyon tona düşmüştür. 
Bu değer, 2004 yılında 45,5 milyon ton idi. 2013 yılı verileri ile 
en çok %85,4 ile elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Kalan kı-
sım alan ısıtmasında kullanılır.

Kömür Ticareti
Dünya Kömür Ticareti
Kömür 50 den fazla ülkede üretilmekte ve 70 den fazla ülkede tü-
ketilmektedir. Bu özelliği nedeni ile dünya ticaretinde önemli bir 

TABLO.5-DÜNYA KÖMÜR TÜKETİMLERİ
( 2013-1000 TON )

Sıra No Ülke Adı Taşkömürü Kahverengi Kömür Toplam
1 Çin 3.880.592  3.880.592

2 Hindistan 659.482 131.758 791.240

3 A.B.D. 358.956 483.926 842.882

4 Güney Afrika 186.988  186.988

5 Japonya 195.587  195.587

6 Rusya 161.946 72.850 234.796

7 Güney Kore 124.599  124.599

8 Kazakistan 82.409  82.409

9 Polonya 78.725 65.751 144.476

10 Ukrayna 75.865  75.865

11 Birleşik Krallık 60.252  60.252

12 Almanya 58.485 182.537 241.022

13 Tayvan 57.445  57.445

14 Türkiye 28.178 55.967 84.145

15 Australia 35.411 85.919 121.330

16 Yunanistan  53.084 53.084

17 Endonezya  62.186 62.186

18 Çek Cumhuriyeti  39.264 39.264

19 Sırbistan  40.115 40.115

20 Romanya  25.417 25.417

21 Bulgaristan  28.534 28.534

22 Kanada  32.806 32.806

23 Tayland  19.103 19.103

24 Diğer 323.453 128.072 451.525

DÜNYA TOPLAMI 6.368.373 1.507.289 7.875.662
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İthalat: 2013 yılındaki dünya toplam kömür ithalatı, 1,36 milyar 
tondur. İthalatın %91’i taşkömürü, kalanı kahverengi kömür-
dür. Çin ihracatçı ülke olmasına karşın aynı zamanda, en büyük 
ithalatçı konumundadır. 2013 yılında yaptığı 341 milyon ton-
luk ithalat ile lider konumuna gelmiştir. Onu 195,6 milyon ton 
ile Japonya ve 124,7 milyon ton ile Güney Kore izlemektedir. 
Aynı yıl bu üç ülke, 1,25 milyar ton olan toplam dünya toplam 
taşkömürü ithalatının % 53’ünü yapmıştır (Tablo 6.2).

Türkiye, dünya taşkömürü ithalatında 27,75 milyon ton ile on 
beş ülke içinde sekizinci sıradadır. Türkiye dünya ithalatının sa-
dece %2,2‘sini yapmaktadır. 

Türkiye Kömür İthalatı
1981 yılına kadar, ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapan Türki-
ye, sanayideki gelişmeye bağlı olarak kömür ithalatına bu yıl başla-
mıştır. 1987 yılında ise, iç üretim talebin ancak yarısını karşılayabilir 
hale gelmiştir. 1990’lı yıllarda 10 milyon tonu aşan kömür ithalatı, 
2000’li yıllarda yıllık olarak 20 milyon tonu geçmiştir. 2013 de 27,2 
milyon ton olan ithalat rakamı, 2014 yılında 30,14 milyon ton, 2015 
de ise 34,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni, ithal 
kömüre dayalı enerji santrallarının hızla artmasıdır (Tablo 7). 

2015 yılında yapılan toplam 34,5 milyon ton ithalatın, 11,35 
milyon tonu (%32,9) Kolombiya’dan, 11,311 milyon tonu 
Rusya Federasyonu’ndan (%32,79), 2 milyon tonu (%5,83) 
ABD’den, 4,98 milyon tonu (%14,42) Güney Afrika Cumhuri-
yeti’nden, 2,8 milyon tonu (%8) Avustralya’dan, 175 bin tonu 
(%0,5) Ukrayna’dan, yapılmıştır. Kömür ithalatının %94’ünün 
Kolombiya, Rusya, ABD, Güney Afrika ve Avustralya’dan yapıl-
dığı görülmektedir (Tablo.8). 

TABLO.6.1- DÜNYA TAŞ KÖMÜRÜ İHRACATI
( 2013-1000 TON )

Sıra Ülke İhracat
1 Avustralya 336.302

2 Endonezya 269.328

3 Rusya Federasyonu 138.980

4 A.B.D. 95.367

5 Kolombiya 74.299

6 Güney Afrika 72.382

7 Kanada 36.470

8 Kazakistan 32.540

9 Diğer 100.965

TOPLAM 1.156.633

TABLO.6.2- DÜNYA TAŞ KÖMÜRÜ İTHALATI
(2013-1000 TON )

Sıra Ülke İthalat
1 Çin 341.024

2 Japonya 195.589

3 Güney Kore 124.705

4 Hindistan 92.867

5 Tayvan 57.445

6 Almanya 50.440

7 Birleşik Krallık 49.402

8 Türkiye 27.747

9 Diğer 307.386

TOPLAM 1.246.605

2015 yılında 3 milyar $ olarak gerçekleşen dış ödeme, 2014 
yılında 3,2 milyar $, 2013 yılında 3,5 milyar $, 2012 de 4,6 mil-
yar $’dı. İthalat miktarı artarken toplam ödemenin azalmasının 
nedeni, kömür fiyatlarındaki hızlı düşüştür. Emtia fiyatlarının 
böyle gitmeyeceği, kırılma noktasında yükselişe geçtiği zama-
na hazır olmalıyız.

Kömürden Elektrik Üretimi
Dünya’da Kömür Yakıtlı Elektrik Üretimi
2012 yılı verilerine göre, dünya elektrik enerjisi üretiminde kö-
mürün payı ortalama % 40,3 olmuştur. Bunu %22,4 ile doğal 
gaz, %16,5 ile hidrolik kaynaklar, %10,8 ile nükleer santrallar 
takip etmektedir. Kömürden üretilen elektrik taşkömürü ve kah-
verengi kömür kaynaklıdır. Bunda taşkömürünün payı %77,6, 
kahverengi kömürün payı %20,8 olmuştur. Kömürün elektrik 
enerjisi üretimindeki en önemli kaynak olduğu anlaşılmaktadır. 
Genelde kömür rezervi yüksek olan ülkelerin elektrik üretiminde 
kaynak önceliğini kömüre verdikleri anlaşılmaktadır (Tablo 9). 

TABLO.7-TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI
(1000 TON)

TABLO.8- TÜRKİYE ÜLKELERE GÖRE TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI 
(2015- TON )

Sıra No Ülke 2014 2015
Miktar (Ton) Oran (%) Miktar (Ton) Oran (%)

1 Kolombiya 9.404.547 31,20 11.350.548 32,90

2 Rusya Federa-
syonu 8.651.381 28,71 11.311.068 32,79

3 A.B.D. 4.325.498 14,35 2.011.912 5,83

4 Güney Afrika 
Cumhuriyeti 3.985.473 13,22 4.975.663 14,42

5 Ukrayna 2.023.592 6,71 174.854 0,51

6 Avustralya 632.132 2,10 2.792.141 8,09

7 Kanada 491.793 1,63 504.464 1,46

8 Diğer 623.571 2,07 1.379.031 4,00

 TOPLAM 30.137.987 100,0 34.499.681 100,0

TABLO 9-DÜNYA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN
YAKIT BAZINDA ORANLARI ( 2012 )

Yakıt Elektrik Üretiminde Yakıt Oranı (%)
Kömür 40,29

Doğal Gaz 22,41

Hidro 16,51

Nükleer Enerji 10,82

Petrol 4,96

Güneş/Rüzgar 2,77

Biyoyakıt/Atık 1,93

Jeotermal 0,31
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Bu oranlara ülkeler bazında baktığımızda karşımıza çok entere-
san veriler çıkmaktadır (Tablo 10). Kömürün elektrik enerjisi üre-
timindeki payı, %98,8 ile Kosova olurken, bu oran Moğolistan’da 
%95, Çin’de %75,8, Yunanistan’da %51, Almanya’da %45,6’dır. 
2012 yılı verilerine göre Türkiye’deki kömür oranı %28,4’dür. Bu-
radan anlaşıldığına göre, Türkiye’nin emsal ülkelerin seviyesine 
gelmek için daha çok yolu vardır.

Türkiye’de Elektrik Üretimi ve Kömür
Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi, 2014 yılında 250.435 GWh 
olup, bunun %48’i olan 120.437 GWh’i doğal gazdan elde edil-
miştir. İkinci sırada kaynağı kömür olan üretim vardır. 2014 
yılındaki toplam 74.040 GWh olan kömür kaynaklı elektrik üre-
timi, toplamın %29,6’sını teşkil eder. Bunun içinde ithal kömü-
rün, kömür kaynaklı elektrik üretimi içindeki payı %46,7, top-
lamdaki oranı %13,8’dir. Yerli kömürün kömür toplam kömür 
içindeki payı, %53,3, toplamdaki payı ise %15,8’dir. Elektrik 
üretiminde üçüncü sırayı, 40.396 GWh (%16,1) ile yenilenebilir 
enerji sınıfında değerlendirilen hidrolik kaynaklar almaktadır. 
Buna rüzgar, jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynaklar ilave 
edildiğinde, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik içindeki pa-
yının %20,9’u bulduğu görülmektedir (Tablo 11).

Enerjide Dışa Bağımlılık
Elektrik enerjisi üretiminde kömürün payı, 1970’de %33 iken, 
1980’lerde %24’e kadar düşmüş, 1986 yılında %49’a çıkmıştır. 
2014 yılında ise tabloda görüldüğü üzere, %29,6 olmuştur. An-
cak toplam kömür rakamları yanında yerli kömür oranına ba-
kıldığında, ithal kömürün yani dışa bağımlılığın doğal gaz ya-
nında ikinci unsuru teşkil ettiği görülmektedir. 1986 yılındaki 

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜR ORANI (%)

Tablo 10-Seçilmiş Ülkelerin Kömür Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretimi (2012)

TABLO.11-TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETİMİ KAYNAKLARI ( 2014 )

Sıra No Kaynak Üretim (GWh) Oran (%)
1 Doğalgaz 120.437 48,09

2

KÖMÜR

Yerli Kömür 39.493 15,77

3 İthal Kömür 34.547 13,79

4 Toplam 74.040 29,56
5

YENİLENEBİLİR 
ENERJİ

Hidrolik 40.396 16,13

6 Diğer Yenilenebilir Enerji 11.978 4,78

7 Toplam Yenilenebilir Enerji 52.374 20,91
8 Fuel-Oil 3.062 1,22

9 Dizel-LPG-Nafta 521 0,21

TOPLAM 250.435 100,00

%49’luk oranın tamamı yerli kömürden oluşurken, 2014 yılında 
bu oran maalesef %15,8’e düşmüştür.

1980’lerde doğal gazlı santralların devreye girmesi, kömüre bü-
yük darbe vurmuş ve oranları gittikçe düşürmüştür. Doğal gaz 
ile ithal kömürün elektrik enerjisi içindeki toplam payının %61,9 
olması, enerjide dışa bağımlılık, arz güvenliği, dış ticaret açığı 
gibi nedenler çok acil tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları
Türkiye’de 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İk-
lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), 2004’de taraf 
olmuş ve sera gazı envanterlerini 2006 yılından itibaren yayın-
lamaya başlamıştır. Sözleşmeye göre emisyonu belirlenen sera 
gazları şunlardır:

Karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), Hid-
roflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve kükürt-
hekzaflorür (SF6).

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı 2013 yılı envanterine 
göre, Türkiye toplam dünya sera gazı emisyonlarının %1’inden 
azını üretmektedir. Bu oran, Türkiye’nin nüfusu ve ekonomik 
büyüklüğü ile orantılıdır. 2012 yılı için sera gazı içindeki sektö-
rel dağılıma baktığımızda, enerjinin %70,2, endüstrinin %14,4, 
atıkların %8,2, tarımsal aktivitelerin %7,3 olduğunu görmek-
teyiz. 1990 yılı ve 2012 yıllarında, enerjinin toplam sera gazı 
emisyonundaki oranı (%70) her iki yıl için de aynıdır (Tablo 12).

Tabloda sera gazı emisyonlarının 1990 yılı ile 2012 yılı değerle-
ri verilmektedir. Toplam sera gazı emisyonundaki 12 yılın artış 
oranı %133,5 olmuştur. Buna göre, sera gazı olarak ölçülen 6 
gazdan, karbondioksit, metan ve diazotmonoksitin önemli 
olup, diğerleri ihmal edilebilir düzeydedir. 12 yıl içindeki artış 
oranlarına baktığımızda, en çok ihmal edilebilir düzeyde görü-
len üç gaz olduğu, bunlardaki artışın %1100 olduğu görülüyor. 
Ancak toplamdaki oranları 2012 yılı için %1,4 olduğu için dik-
kate alınmamaktadır. Önemli ilk üç gaza baktığımızda, metan 
(%81) ve diazotmonoksitin (%21) %100’ün altında olduğu, kar-
bondioksitin %152,5 ile dikkati çektiğini görürüz. 

Bütün bu değerler, sera gazı artışının sebeplerini karbondioksi-
te, yaygın kullanımı ile karbon emisyonlarına bağlamaktadır. 

TABLO 12-TÜRKİYE'NİN SERA GAZI EMİSYONLARI
(MİLYON TON )

Sera Gazları 1990 2012 Artış Oranı 
( % ) 

Karbondioksit ( C02 ) 141,6 357,5 152,5

Metan ( CH4 ) 34,1 61,6 81,0

Diazotmonoksit (N20 ) 12,2 14,8 21,0

Hidroflorokarbonlar ( HFCs )

0,5 6,0 1.100,0Perflorokarbonlar ( PFCs )

Kükürthekzaflorür ( SF6 )

Toplam Sera Gazi Emisyonu 188,4 439,9 133,5

Enerjiden Kaynaklanan Sera Gazi Emisyonu 132,9 308,6 132,2
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Dünya ve Türkiye’nin Karbon Gazı Emisyonu
Enerji kaynaklı karbon emisyonu ve kömür kaynaklı karbon 
emisyonu olarak iki kısımda incelenmektedir (Uluslararası 
Enerji Ajansı). 2012 yılında dünya karbon emisyonu toplam 
olarak 31.734 milyon ton, kömür kaynaklı karbon emisyonu 
13.924 ton olmuştur (Tablo 13). 

Tabloda verildiği üzere, Çin her iki emisyonda da başı çekmek-
tedir. Enerji kaynaklı da 8.206 milyon ton (%25,86) kömür kay-
naklıda 6.764 milyon ton (%48,58) karbon salınımına sahiptir. 
Çin’i her iki salınımda da 5.074 (%18) ve 1.613 (%11,58) mil-
yon tonlarla ABD takip eder. Türkiye bu sıralamada enerjiden 
kaynaklı salınımda 302 milyon ton ile 19’uncu, kömür kaynaklı 
salınımda 139 milyon tonla 15’inci sıradadır.

Bu iki ülkenin toplam salınımları enerjide %44, kömürde 
%60’dır. Yani dünyanın karbon salınımının yarısını bu iki ülke 
yapmaktadır. Bu ülkeleri takip eden aynı sıralama ile Rusya, 
Japonya ve Almanya vardır. Aslında dünya karbon salınımı bu 
beş ülke tarafından yapılmaktadır.

TABLO.13-DÜNYA ÜLKELERİ KARBON (CO2)
GAZI EMİSYONLARI (2012)

Ülke
Enerji Kaynaklı Kömür Kaynaklı

Milyon Ton % Milyon Ton %

Çin 8.206 25,86 6.764 48,58

ABD 5.704 17,97 1.613 11,58

Hindistan 1.954 6,16 1.359 9,76

Rusya 1.659 5,23 425 3,05

Japonya 1.223 3,85 420 3,02

Almanya 755 2,38 318 2,28

Güney Afrika 376 1,18 291 2,09

Güney Kore 593 1,87 134 0,96

Kanada 534 1,68 132 0,95

İran 532 1,68   

Türkiye 302 0,95 39 0,28

Diğer 9.896 31,18 2.429 17,45

TOPLAM 31.734 100,00 13.924 100,00

Çin
%49

ABD
%12Hindistan

%10

Rusya
%3

Japonya
%3

Almanya
%2

Güney Afrika
%2

Güney Kore
%1

Türkiye
%0

Diğer
%13

Kanada
%1

DÜNYA ÜLKELERI KÖMÜR KAYNAKLI
KARBON EMISYONU (%)

Türkiye’nin dünya enerji kaynaklı karbon salınımında toplamın 
%0,95’inden, kömür kaynaklı karbon salınımından toplamın 
%0,99’undan sorumludur. Ülke içinde kömür kaynaklı salınım, 
enerji salınımının %46’sını teşkil etmektedir.

Konumuz kömür olduğuna göre, kömür kaynaklı karbon salı-
nımı değerlendirildiğinde ülkemizin abartıldığı kadar sorumlu 
olmadığı, yeni kurulacak santralların da yeni ve temiz teknoloji 
ile kurulacağı düşünüldüğünde dünya karbon salınımı içindeki 
yerinin pek değişmeyeceği anlaşılmaktadır.

Kömür Kaynaklı Termik Santrallar
Yerli Kömür Santralları
Türkiye’de yerli kömür kullanan, 1’i taşkömürü, 1’i asfaltit toplam 
28 santral işletme halindedir. Bunların 4’ü küçük ölçekli otopro-
düktör, 24’ü değerlendirmeye alınabilecek yeterli kapasitelidir. 
2013’den önce devreye alınanların tümü, 2013’e kadar kamu ta-
rafından işletilmiştir. Günümüz itibarı ile, kamunun elinde kurulu 
güç toplamı 3.159 MW olan, Çanakkale-Çan, Afşin Elbistan A-B ve 
Manisa Soma A santralları kalmıştır (Tablo.14). Türkiye’nin kurulu 
güç toplamı 9.812 MW, linyit kaynaklı güç 9.107 MW, taşkömürü 
kaynaklı güç 335 MW ve asfaltit kaynaklı güç 405 MW’dır.

3.065 MW toplam kapasiteli, 2’si asfaltit, 8 santral üretim li-
sansı sahibi olup, inşa halindedir. 2.280 MW toplam kapasiteli 
8 santral ön lisans almış durumdadır. Lisanslı yeni projeler                         

TABLO.14-TÜRKİYE İŞLETMEDE OLAN
YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİ

Sıra No Kaynak Oran (%) Güç (MW)
1 Linyit Kaynaklı Santral Kapasitesi 92,81 9.107

2 Taşkömürü Kaynaklı Santral Kapasitesi 3,06 300

3 Asfaltit Kaynaklı Santral Kapasitesi 4,13 405

TOPLAM YERLİ SANTRAL 100,00 9.812

Sıra No İl İlçe Yakıt
Kurulu 

Kapasite
( MW )

İşletme

1 Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Linyit 1.355 EÜAŞ

2 Çanakkale Çan Linyit 320 EÜAŞ

3 Manisa Soma A Linyit 44 EÜAŞ

4 Ankara Çayırhan Linyit 620 EÜAŞ

5 Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Linyit 1.440 EÜAŞ/PARK

6 Şırnak Silopi Asfaltit 405 PARK

7 Zonguldak Çatalağzı Taş Kömürü 300 BEREKET

8 Muğla Yatağan Linyit 630 BEREKET

9 Sivas Kangal Linyit 457 KONYA ŞEKER

10 Manisa Soma B Linyit 990 KONYA ŞEKER

11 Bursa Orhaneli Linyit 210 ÇELİKLER

12 Kütahya Seyitömer Linyit 600 ÇELİKLER

13 Kütahya Tunçbilek A Linyit 65 ÇELİKLER

14 Kütahya Tunçbilek B Linyit 300 ÇELİKLER

15 Muğla Yeniköy Linyit 420 İÇTAŞ-LİMAK

16 Muğla Kemerköy Linyit 630 İÇTAŞ-LİMAK

17 Adana Tufanbeyli Linyit 450 ENERJİSA

18 Bolu Göynük Linyit 270 AKSA

19 Kütahya  Linyit 51 POLAT

20 Eskişehir Mihalıçcık Linyit 145 ADULARYA

21 Karabük  Linyit 50 KARDEMİR

22 Diğer   60,16 ÖZEL

TOPLAM 9.812
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Tablo 15.1’de verilmiştir. Ön lisanslı projelerin tamamı özel sek-
törün kendi özgün projeleri olup, inşa halindeki santralları 3’ü 
kamu/özel (TTK, TKİ) ortak çalışmasıdır.

TAB.15.1-TÜRKİYE YERLİ KÖMÜRE DAYALI 
LİSANASLI TERMİK SANTRAL PROJELERİ

Sıra İl İlçe Kurum Kapasite
( MW ) Aşama

1 Bartın Amasra TTK/HATTAT 1.100

İNŞA/LİSANS

2 Konya Ilgın PARK 500

3 Eskişehir Mihalıçcık TKİ/ADULARYA 145

4 Manisa Soma TKİ/HİDROGEN 450

5 Çanakkale Çan ODAŞ 330

6 Sivas Kangal SOYAK 135

7 Şırnak Silopi (ASFALTİT) GLOBAL+AKKÖK 270

8 Şırnak Silopi (ASFALTİT) ŞIRNAK ENERJİ 135

TOPLAM 3.065
1 İzmir Kınık POLYAK EYNEZ 660

ÖN LİSANS

2 Kahramanmaraş Elbistan DİLER 400

3 Kütahya Domaniç ÇELİKLER 300

4 Amasya  Y.ÇELTEK/
GÜRMİN 300

5 Bursa Keles ÇELİKLER 270

6 Adıyaman Gölbaşı SANKO 150

7 Çankırı Orta ÇALIK 150

8 Bursa Osmangazi DOSAB 50

TOPLAM 2.280
1 Adana Tufanbeyli TKİ/TEYO 600

SÜREÇ
DEVAM 
EDİYOR

2 Bingöl Karlıova TKİ/FLAMİNGO 150

3 Bartın Amasra B TTK/HATTAT 1.200

4 Zonguldak Gelik Güneyi DEMİR 160

5 Zonguldak Alacaağzı-Kandilli TTK Kömür 
Üretimi

6 Zonguldak Bağlık-İnağzı TTK/SOMA A.Ş. Kömür 
Üretimi

7 Kastamonu Azdavay  II-A TTK Kömür 
Üretimi

TAB.15.2-TÜRKİYE YERLİ KÖMÜRE DAYALI ARAMA VE PROJE 
AŞAMASINDAKİ TERMİK SANTRAL  PROJELERİ

Sıra İl İlçe Kurum Kapasite                    
( MW ) Aşama

1 Ankara Beypazarı/
Çayırhan EÜAŞ 750

İHALELİK

2 Kahramanmaraş Afşin-Elbistan - C EÜAŞ 3.000

3 Kahramanmaraş Afşin-Elbistan - D EÜAŞ

3 Kahramanmaraş Afşin-Elbistan - E EÜAŞ 3.000

4 Konya Karapınar-Ayrancı EÜAŞ 5.250

5 Afyon Dinar EÜAŞ 1.200

6 Trakya Havzası EÜAŞ 5.000

7 Eskişehir Alpu TKİ 6.150

8 Kırklareli Pınarhisar TKİ 550

9 Konya Ilgın TKİ 120

10 Amasya Merzifon TKİ  

11 Malatya Yazıhan MİGEM 65

12 Isparta Şarkikaraağaç MTA  

DEVREDECEK13 Denizli Çardak MTA  

14 Denizli Çivril MTA  

15 Kahramanmaraş Afşin Elbistan ANADOLU 500

ÇED/
ARAMA /

PROJE

16 Denizli Tavas AVDAN ENERJİ 150

17 Ankara Çeltikci ÇOLAKOĞLU 300

18 Merzifon Suluova PLT 270

19 Denizli Kale HOLUN 275

20 Bingöl Sancak HOLUN 250

21 Bingöl Sancak HC 600

22 Eskişehir Alpu ESAN  

Bunun dışında, TKİ ve TTK tarafından ihale edilmiş ve süreçleri 
devam eden projeler vardır. TKİ/HATTAT projesi olan Bartın’ın 
inşa halinde olan 1.100 MW’lık santralına ilave olarak, 1.200 
MW’lık ikinci projesi hazırlık aşamasındadır. TKİ’nin ihale ede-
rek FLAMİNGO şirketine değerlendirmek üzere verdiği, 150 
MW’lık Bingöl Karlıova projesi süreci devam etmektedir. TTK 
ise, 1’i elektrik üretimi amaçlı, 4 ihale yapmıştır. 
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Yerel bir firma olan DEMİR kömür üretimini üstlendiği sahada 
taşkömürüne dayalı bir santral kurmak üzere proje hazırlığın-
dadır. Bunların santral projesine dönüp dönmeyeceği getirile-
cek teşviklere bağlıdır (Tablo 15.1).

Potansiyel Yerli Kömür Santral Yatırım Sahaları
Kamu Sahaları: MTA tarafından rezerv tespit çalışmaları tamam-
lanarak, EÜAŞ ve TKİ’ye santral için devredilmiş, MİGEM’e ihale 
için devredilmiş sahalar ve santral kapasiteleri tabloda verilmiştir. 
Aynı tabloda henüz devir edilmemiş ve çalışmaları süren sahalara 
ait bilgiler de görülmektedir. Bunlardan kapasitesi belirlenenlerin 
toplamı 24.000 MW’tan fazladır. Bunların 3.750 MW’ı önceden ha-
zırlanmış olup, süreci devam eden, diğer bölümü yeni geliştirilen 
projelerdir. EÜAŞ, Konya Karapınar-Ayrancı için arama, kaynak ve 
rezervlerin uluslararası standartlara getirilmesi için ihale açmış 
olup, alınan ihale teklifleri değerlendirilmektedir.

Özel Sektörün Özgün Projeleri: Özel sektörün kendi geliştirdi-
ği ve ruhsatına sahip olduğu santral sahaları Tablo 15.2’de ve-
rilmiştir. Arama, proje ve fikir aşamasında olan ve alım garantisi 
ve/veya diğer teşvikleri bekleyen projelerin toplam kapasitesi 
2.500 MW’dan fazladır. 

İthal Kömür Santralları
İthal kömür yakıtlı termik santralları, 2000 yılından sonra gün-
demimize gelmiştir. 2014 yılı itibarı ile toplam kapasiteleri Tür-
kiye kurulu gücünün %8,7’sine karşılık gelmekte idi.

Halen işletme halinde, toplam 10 adet ithal kömür yakıtlı elektrik 
santralı bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, toplam kapa-
siteleri 6.289 MW’dır. Bunlardan 8 adedi kapasite itibarı ile 150 
MW’dan büyük olup, diğer ikisi küçük kapasitelidir (Tablo 16). 

İthal kömür yakıtlı diğer santrallar şunlardır: 1.945 MW toplam 
gücünde 2 adet inşa halinde, 5.195 MW gücünde 8 adet yürür-
lükte olan üretim lisansı, 4.200 MW gücünde 4 adet yürürlükte 
olan ön lisans, ve 12.655 MW gücünde 13 adet değerlendirme-
de olan ön lisans.

Doğal gazdan sonra enerjide dışa bağımlılığımızın sebebi olan 
bu yatırımların yerli kömür kaynaklı yatırımlarla dengelenmesi 
gerekmektedir. 

TABLO.16.1-TÜRKİYE İŞLETMEDE OLAN 
İTHAL KÖMÜR TERMİK SANTRALLER

Sıra No İl İlçe Kurulu Kapasite 
( MW ) İşletme

1 Hatay Ceyhan /Sugözü 1.320 OYAK

2 Çanakkale Biga 405 İÇTAŞ

3 Çanakkale Biga/Bekirli 1.200 İÇTAŞ

4 Kocaeli Gebze 190 ÇOLAKOĞLU

5 Zonguldak Çatalağzı 1.390 EREN (ZETES 1-2)

6 İzmir Aliağa 350 İZDEMİR

7 Hatay İskenderun 1.200 ATLAS

8 Hatay İskenderun 220 İSDEMİR

9 Diğer  14  

TOPLAM 6.289

TABLO.16.2-TÜRKİYE İTHAL KÖMÜR TERMİK SANTRAL YENİ 
PROJELER

Sıra No İl Adı Aşama
Kurulu 

Kapasite 
(MW)

İşletme

1 Yumurtalık Ayas

İNŞA

625 OYAK

2 Çanakkale Cenal 1.320 ALARKO+CENGİZ

3 Zonguldak Çatalağzı 1.400 EREN (ZETES 3)

TOPLAM 3.345
1 Hatay Selena

LİSANS
 

900 ENSARİ

2 Çanakkale Kirazlıdere 660 DOĞTAŞ

3 Adana Hunutlu 1.200 EMBA

4 Sinop Gerze 1.000 ANADOLU

5 Adana Yumurtalık 600 İÇTAŞ

6 Çanakkale Karaburun 135 SARIKAYA

7 Adana  100 HAKAN

8 Hatay  600 DİLER

TOPLAM 5.195
1 Hatay İskenderun

ÖN LİSANS

1.200 TOSYALI

2 Hatay İskenderun 800 SANKO

3 Adana Yumurtalık 660 ATAKAŞ

4 Çanakkale Biga 1.540 DD ELEKT.

TOPLAM 4.200

Teşvikler
Yerli ve yabancı yatırımcının aradığı tüm hukuki mevzuat, teşvik, 
ekonomik yapı, bankacılık sistemi, sosyal imkanlar Türkiye’de 
mevcuttur. Bunun üzerinde kömür yatırımlarını destekleyece-
ğini vaat eden, güçlü bir hükümet iş başındadır. Teşvik mevzu-
atımız, ülkemizi kalkınmışlık derecesine göre; 6 bölgeye ayır-
mıştır. Ülkemizde 5 ve altındaki bölgelerdeki kömür yatırımları, 
5. Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu da, ülkenin nere-
sinde olursa olsun ciddi teşvik anlamına gelmektedir. 

Katma değer istisnası, yurt dışından gelecek makine ve ekip-
manlara gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi 
desteği, ücretsiz yatırım yeri tahsisi, %70 oranında vergi indi-
rimi, %30 oranında yatırım katkı payı desteği, dış kredilerde 2 
puan, iç kredilerde 5 puan kredi faiz desteği uygulanmaktadır.

Standart olarak sanayide uygulanan bu teşviklerin yanında, ye-
raltı kömür işletmelerinde personel maaşı desteği uygulanmak-
tadır Bu, asgari ücretle çalışan işçinin maaşının yarısına karşılık 
gelmektedir. Ayrıca yerli kömüre dayalı termik santrallarda üre-
tilecek elektrik için alım garantisi getirilecek olup, ilgili kurumlar 
arasında fiyat ve oranlar hakkındaki görüşmeler sürmektedir.

Sonuç
Almanya Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü 
(BGR)’nün kabul ettiği dünya kömür rezervlerine göre; dün-
ya toplam kömür rezervlerinin toplamda sadece %0,26’sına, 
linyitte %0,73’üne, taşkömüründe %0,07’sine sahibiz. Çin tek 
başına toplam kömür rezervlerimizin dörtte birini bir yılda üre-
tiyor. Türkiye’nin dünya tüketimi içindeki payı ise, 2013 yılında 
toplamda % 1’dir.. İşte fosil yakıt olarak karalanan kömürün 
üretiminde ve tüketiminde dünyaya etkimiz, bu oranlardadır.

Karbon salınımında, dünya karbon salınımının sadece enerjide 
%0,95, kömürden kaynaklı salınımda %0,99’unu yapmaktayız. 
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Türkiye’nin planlanan kömür santralı yatırımlarının tamamı 
devreye girdiğinde, dünya salınımı sabit kalsa dahi, bu oran 
%1,5’i geçmeyecektir.

Diğer yandan enerjide dışa bağımlılığı %61’e ulaşmış olan Tür-
kiye’nin enerji içindeki kömürün payı sadece %29 olup, bunun 
da %16’sı yerel kaynaklardan sağlanmaktadır. Doğal kaynağa 
ve ithal kömüre olan bu bağımlılık, Türkiye’yi stratejik olarak 
zora sokmaktadır. Enerjide dışa bağımlılık, arz güvenliğinin 
sağlanması, cari açık ve istihdama duyulan zorunlu ihtiyaç, 
Türkiye’nin en güvenli yerel kaynağı olan kömürü işlemeye 
mahkum etmektedir. 

Halen inşaatı süren yatırımlar dışında, kamunun (TKİ, EÜAŞ, 
TTK ve MTA) elinde yatırımcılara sunacağı Konya Karapınar, 
Eskişehir Alpu, Bingöl sahaları, Trakya’daki kömür yatakları, 
Afşin-Elbistan ve Ankara Beypazarı’nın değerlendirilmeyen 
bölümleri yatırımcı adayları için hazırlanmaktadır. Potansiye-
lin 16.000 MW civarında olduğu, özel sektörle beraber toplam 
20.000 MW’lık yatırım alanı açılacağı bilinmektedir.

Diğer yandan, günümüzde ekonomik olarak üretilmesi müm-
kün olmayan derin kömür yataklarının da, yerinde gazlaştırma 
gibi yeni teknolojilerle kazanılması imkanları vardır. Bununla 
ilgili mevzuat değişikliği son aşamalara gelmiş bulunmaktadır.

Her geçen gün gelişen temiz kömür teknolojileri ile artık, ağır 
metallerin ve karbonun dahi tutulabildiği, yatırımlar ekonomik 
olarak yapılabilmektedir. Yerel kömürlerin değerlendirilme-
sinde çevreye verilen olumsuz etkinin minimuma indirileceği 
teknolojik tedbirler mümkün olup, sürdürülebilir yaşamı da 

kapsayan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yatı-
rımlar güvenle yapılacaktır. 
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Gümüşhane’de ilk maden-
ciliğin ne zaman yapıldığına 
yönelik net bir tarih belirli 
olmasa da Hititlerden önceki 
dönemlere MÖ. 18. yüzyılda 
madencilik faaliyetlerinin ger-

çekleştirilmiş olduğuna yönelik bulgular mevcuttur. Bununla 
birlikte, bu bölgede madencilik tarihinin İlk Tunç Çağına dayan-
dığı düşünülmektedir. Tarihte çok tanınan bir madencilik şehri 
olan Gümüşhane ile ilgili, MÖ. 7. veya 8. yüzyılda yazılan meşhur 
İlyada destanında “Alizonlar ta uzaklardan gelirler, gümüşün 
yurdu Alybe’den” ifadesindeki “Alizonlar” bir halk, “Alybe” ise 
Gümüşhane-Bayburt bölgelerine verilen genel isimdir7.

İlyada destanının orta dizelerinde, Torul’a bağlı, Hititlerden 
önceki dönemlerden itibaren önemli bir madencilik bölgesi 
olarak bilinen Kromni bölgesinin de isminin geçtiği görülmek-
tedir. Gümüşhane-Bayburt bölgelerinde Hititler, Asurlulardan, 
Urartulara, İskender’e, Perslerden, Pontus’a ve iki madenci ve 
yerli topluluk olan Haldi’lerden, Khaliplere kadar her devrede 
yöredeki zengin maden yatakları işletilmiştir. Gümüşhane-Bay-
burt bölgesi madenlerinin Hititler devrinde işletilmesi için 
Mısır’dan ve Van bölgelerinden özel olarak madenci ustaları 
gelmiş ve bu bölgede çalışmışlardır. Gümüşhane ilinin Cum-
huriyet dönemi öncesi madencilik tarihi açısından bazı önemli 
kronolojik gelişmeler aşağıdaki gibi listelenebilmektedir: 

İlk Tunç Çağı (M.Ö.3000-2000), Orta Tunç Çağı Asur Koloni-
leri Dönemi (M.Ö. 2000-1750), Son Tunç Çağı Azizi –Hayyaşa 
dönemi (M.Ö.1750-1200), Gümüşhane madenlerinde Urartu 
madencilerinin faaliyetleri (M.Ö.?-720), Kimmer-İskit akınları 

Osmanlı Döneminde Gümüşhane’nin 
Madencilik Tarihine Genel Bakış

Makale

İlk Tunç Çağı’na dayanan madencilik tarihine sahip olan Gümüşhane’de Hititler, 
Persler, Romalılar, Bizanslılar, Trabzon Rum İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu 

gibi pek çok önemli uygarlık madencilik yapmıştır. Derin bir madencilik tarihine 
sahip olan Gümüşhane sınırlarında bilinen 100’ün üzerinde tarihi madenin çoğu 

Osmanlı döneminde işletilmiş olup, bu maden ocakları Osmanlı’nın gelişme, 
duraklama ve parçalanma durumuna göre paralel şekilde işletilmiştir. XVII. yüzyılda 

altın çağını yaşayan bölgedeki maden işletmeleri XVIII. yüzyılın sonlarına kadar 
oldukça aktif şekilde faaliyetlerine devam etmiştir.

 Bu dönemden sonra ise üretim zamanla azalarak bölgedeki maden işletmeleri yavaş 
yavaş terk edilmiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri bölgedeki maden 
işletmelerinin çağın teknolojisine ayak uyduramaması olmuştur. Bunun yanı sıra 
yaşanan savaşlar, artan kaçak maden sayıları, devlet tarafından görevlendirilen 

maden eminlerinin görevlerini kötüye kullanmaları, artan rüşvet olayları, 
ekonomideki gerileme nedeni ile ücretlerin ödenememesi 

Gümüşhane tarihinde madenciliği olumsuz yönde etkilemişlerdir.

Adnan Güngör Üçüncüoğlu
Araştırmacı-Yazar

agungorucuncuoglu@hotmail.com
Eren Kömürlü

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü

dönemi (M.Ö.720-665), Göçler Dönemi (M.Ö.665-560), Med 
Egemenliği Dönemi (M.Ö.560-550), Persler Dönemi (M.Ö.550-
331), Pontus Krallığı Dönemi (M.Ö.331-64), Roma Dönemi 
(M.Ö.64-M.S.395), M.S.395 yılında Bizans Döneminin başlama-
sı, M.S.656-661 Gümüşhane’nin yeniden Bizans egemenliği-
ne girmesi, Trabzon Rum İmparatorluğu Egemenliği dönemi 
(M.S.1204-1461), 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon 
Rum İmparatorluğunu yıkması ile Osmanlı etkilerinin görül-
meye başlanması, 1473 yılı Otlukbeli savaşı ile Gümüşhane’nin 
kısmen ve 1514 yılı Çaldıran savaşı ile tamamen Osmanlı İm-
paratorluğu toprağı olması ile Osmanlı madencilik kültürünün 
bölgede yerleşmesi, 1914 yılı 1. Dünya savaşının başlangıcı ve 
1918 yılı Gümüşhane’nin Ruslar tarafından işgali ile bölgedeki 
madencilik faaliyetlerinin durması Gümüşhane madencilik ta-
rihinde önemli izler taşımaktadır. 

Osmanlı Dönemi Gümüşhane İlinde Madencilik
Gümüşhane ili, ismini almış olduğu gümüşün yanı sıra, altın, 
demir, bakır, manganez, kurşun, çinko, pirit, linyit kömürü, 
krom, mermer ve uranyum yatakları gibi önemli yer altı kay-
naklarına sahip bir ilimizdir. Gümüşhane’de Osmanlı Devrinde 
Kanuni Sultan Süleymân ve özellikle Dördüncü Murad dönem-
leri Gümüşhane ilinin madencilik tarihi açısından zirvenin ya-
şandığı dönemler olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devrinde 
Gümüşhane’nin Canca Mahallesindeki darphanede 12 çeşit gü-
müş ve altın para basıldığı ve Gümüş madenlerinin işletilmesi 
nedeni ile 1750 senesinde Gümüşhane şehir nüfusunun 60 bini 
bulduğu bilinmektedir8. Evliyâ Çelebi, 1647 senesinde Gümüş-
hane’yi gezdiğinde; “Burada olan gümüş madeni hiç bir diyârda 
yoktur. Halkı yalnız gümüş işler.(…) 70 kadar ocak olup, fakirliğin 
bilinmediği bu yerde doğan her çocuğun gümüşten mama tabağı  
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vardır” demiştir. Bölgeden çıkarılan madenler Osmanlı Devle-
ti’ne asırlarca önemli iktisadî gelir temin etmiştir. Bu kazançlar-
dan bazı önemli olanları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

1) Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534 Doğu Seferi’nde Canca 
(Gümüşhane) Darphanesi’nin bastığı gümüş ve bakır sikkeler-
le sefer masrafları karşılanmış, asker ve memurların maaşları 
ödenmiştir. II.Selim (1566-1574) ve III.Murad (1574-1595) za-
manlarında da bu durum devam etmiştir.

2) Yöredeki kurşunlar Anadolu, Suriye, Irak şehirlerindeki dinî 
yapıların kubbe kaplamasında kullanılmıştır.

3) İran, Gürcistan ve Dağistan Seferlerinde, askerlerin ‘fındık’ 
adı verilen tüfek mermileri ile top gülleleri bölgeden çıkarılan 
kurşun ve bakırla üretilmiştir.

4) Yörede çıkan kurşun kervanlarla Erzurum, Sivas, Tokat, Di-
yarbakır, Halep ve Bağdat’a ihraç edilerek gelir kazanılmıştır.

5) Yöredeki maden ustaları fethedilen yerlerdeki maden ocak-
larına gönderilerek oraların işletilmesinde öncülük yapmışlar-
dır. Maden yataklarındaki ahali de vergiden muaf tutularak 
maden işletmeciliğinde istihdam edilmişlerdir. 

İdari açıdan Trabzon, malî açıdan Erzurum’a bağlı olan Gümüş-
hane’nin, Şark seferleri, Celali isyanları ve Abaza Mehmed Paşa 
isyanları gibi nedenlerle bazı dönemlerde tersi görülse de XVI. 
ve XVII. yüzyılda demografik açıdan büyümesine devam etme-
sinde Osmanlıların iskân siyasetinin etkili olduğu söylenebilir. 
Civardaki yeni maden yataklarının işletilmesi için yetenekli 
madencilerin göç ettirilmeleri Gümüşhane’nin nüfusunu et-
kilemiştir6,9. Madenci halk, öncelikli olarak bireysel yetenekleri 
ve bulundukları yere yakın maden merkezlerine göre istihdam 
edilmiş olup, bu konuda madenci olma konusunda beceri ve 
yeteneğin dışında herhangi bir ayrım olmamıştır. 

Kaza nüfusunun büyük çoğunluğu madencilik sektöründeydi. 
Ziraî üretim, hayvancılık ve ticaret, madencilik kadar etkili alan-
lar değildi. Madenciler, işledikleri madenlerden devletin hakkını 
ödedikten sonra kendi paylarını değerlendirerek geçimlerini 
sağladılar. Madenlerin atıl duruma düşmemeleri ve madenci-
lerin mağdur olmamalarına özen gösterildi. Osmanlı madenleri 
kontrol altına alabilmek için bölgeye Maden eminleri atanmış. 
Trabzon Sancakbeyine bağlı bir Maden Emini gözetiminde 
gümüş akçalar ve bakır mangırlar olarak kesilen bu sikkelerin 
devlet damgasıyla tedavüle sürülmüş olduğu bilinmektedir . 
Madenler o kadar önemsenmiştir ki Osmanlılar maden oca-
ğı işletilen yerlere kervanların, yolcu kafilelerinin ve silahlı            
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kimselerin girip çıkmasını yasaklamıştır. XVIII. yüzyılın ortalarına 
kadar Anadolu’nun doğu bölgesinde yer alan madenlerin (Erzu-
rum, Trabzon, Sivas, Diyarbakır ve Kars) zapt ve idaresi genelde 
Gümüşhane madeni eminlerine aitti. Gümüşhane ili madencilik 
tarihindeki zirvede olunan dönem olan 17. yüzyılda sadece Gü-
müşhane madenlerinden sağlanan gelir tüm Osmanlı İmpara-
torluğu bütçesinin yaklaşık %5’ini karşılamaktaydı2. 

Gümüşhane bölgesindeki maden ocakları Osmanlının gelişme-
sine göre gelişme, duraklama ve parçalanma durumuna göre 
paralellik arz etmektedir. Yöredeki madenlerden elde edilen 
verim her ne kadar XVIII. yüzyılda teknik ve idarî nedenlerden 
dolayı önceki dönemlere göre azalmışsa da, özellikle bakır üret-
me işleminin bu süreçte de yoğun bir şekilde devam ettiği bi-
linmektedir. 1801 yılına ait bir Hatt-ı Hümâyûn’a göre, Gümüş-
hane madenlerinin XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. yüzyıl başlarındaki 
durumu pek iç açıcı değildir; En mühim madenlerden olan Gü-
müşhane ve ona bağlı olan madenlerin istihsali azalmış, maden 
işçileri gördükleri haksızlık ve zulümden dağılmış ve bazı kuyu-
ların büsbütün kapanmış olması önemli bir sorun halini almıştı. 

XVIII. yüzyılda Trabzon ve çevresinde tutunamayan eşkiyalar 
Gümüşhane taraflarına kaçarak geçici de olsa devletten ya-
kasını kurtarmakta, buradaki madencilere zulüm etmekte ve 
devlete ait olan bakırı bazı zamanlarda zapt etmekteydiler. Eş-
kıya¬nın bölgedeki olumsuz faaliyetleri yanında, madenlerin 
işletilmesinden devlete teslim edilmesine kadar geçen bütün 
işlemlerin en yetkilisi olan maden eminlerinin görevlerini layı-
kıyla yapmayarak rehavete kapılmaları madencilerin büsbütün 
işlerini ihmal etmesine yol açmaktaydı4.

Osmanlı devletinin genelinde olduğu gibi çoğunlukla “Ema-
net” sistemiyle idare edilen Gümüşhane ve çevresindeki ma-
denlerin önem kaybetmesi sadece bölgenin ıssız ve dağlık 
olmasından yararlanan eşkiyanın baskısı ve ehl-i örfün maden-
lere olan müdahalesi sonucu değildi. Madenlerdeki cevherin 
çok derinde kalması, madenleri işletmek için yeterli serma-
yenin bulunamaması, ocakların havalandırmasının yetersiz 
olması, ocakların su ile dol-ması ve çıkarılan maden cevheri-
nin zenginleştirilmesi için yeterli miktarda odun ve kömürün 
Gümüşhane’de bulunamaması nedeniyle daha uzaklardan 
nakledilmesi ve benzeri nedenler maden çıkarma maliyetinin 
artmasına yol açmıştı6. 

XVIII. Yüzyıl sonlarına doğru maden eminlerini desteklemek 
amacıyla nakdî olarak yapılan para yardımının ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik şartlar neticesinde yapılamadığı bi-
linmektedir. Halkın elindeki altın ve gümüş eşyaların devlet 
tarafından toplatılıp darphaneye nakledilerek nakit açığının 
kapatılmaya çalışılması, altın ve gümüş eşya kullanımının ta-
mamen yasaklanması gibi gelişmeler ise uzun vadede pek bir 
yarar sağlamamıştır. 

Osmanlının bütün cephelerde ve bölgelerde gerileme devri-
ne girmesi, Maden ocaklarının çeşitli nedenlerle işletilemez 
durumda olması, yeni açılan madenlere ruhsat verilmemesi 
nedeniyle bölge halkının eski maden zenginliğinin tamamen 
ortadan kalkması nedeniyle bu defa madenler ruhsatsız çalış-
tırmaya yoluna girdiler. Diğer yandan yeni açılan ve devredilen 
madenlerin çalıştırma ruhsatlarının tamamen paralı, torpile ve 
rüşvete dayalı olduğu için çoğu işletilemez durumda kalan Gü-
müşhane madenleri arasında 20. yüzyıla gelinmesi ile ruhsatlı 
bir iki tanesi ayakta kalabilmiştir. 

Osmanlının atadığı maden eminlerinin maaşları dışına çıkarak 
madenlerden büyük oranda pay alması için madencilere yaptı-
ğı baskı, idam, sürgün ve hapis cezalarından bunalan halk ma-
denlerde çalışmayı bırakarak bölgeden göç etmişlerdir. Maden 
çıkarılan bölgelerde bilindiği gibi orta boy tomruklara ihtiyaç 
olması, yakınlarda kesilen ormanların tükenmesi nedeniyle 
uzaklardaki ağaçların nakliyesi ve iş gücü giderleri madenci-
liği olumsuz yönde etkilemiştir. 1829 Osmanlı Rus savaşında 
her ne kadar Ruslar Gümüşhane’ye kadar gelmemişse de Bay-
burt’u istila eden Rusların geldiğini gören Gümüşhaneli Rum 
ailelerin yarattığı çeteler Türk ve Müslümanlar üzerinde baskı 
kurmuş, Rusların çekilmesi ile hayalleri yok olan Rumlar bu defa 
Türklerin baskısından korktukları için bölgeyi terk etmişlerdir. 
93 harbi (1877-78) yıllarında yapılan Osmanlı Rus savaşı hem 
Osmanlı için hem de madenler için yok olma savaşı olarak ad-
landırılabilir. Bu harbin Gümüşhane’de de geçmesi nedeniyle 
bölgedeki Türk, Rum veya başka azınlıklar bölgeyi büyük oran-
da terk etmek zorunda kalmıştırlar. Bunların dışında, irili ufaklı 
sebepler nedeniyle madenler çalıştırılamaz duruma gelmiştir. 

XVIII. yüzyıldan sonra maden ocaklarının işletilmesinde büyük 
çapta çözülme yaşanmaya başlamasıyla devlet, bu çözülmenin 
önüne geçebilmek amacıyla Tanzimatın ilanından sonra çıkar-
dığı nizamnamelerle ve kanunname ile madencilik sektörünü 
tekrar canlandırmaya çalışmıştır1. Bunun için Maadini Hümayun 
Meclisi kurmuş, 1858’de Arazi Kanunnamesi, 1861 tarihinde de 
Maâdin Nizamnamesi çıkarmıştır. 1887 tarihinden itibaren ise 
yabancılara 99 yıla kadar imtiyazlar verilmeye başlanmıştır.

Madencilik sektöründe atılan bu adımlar ve bu yüzyılda Av-
rupa’da gelişen sanayi için Osmanlı topraklarında bol miktar-
da maden olduğu yönündeki yaygın kanaat sonucunda kısa 
zamanda Anadolu toprakları maden işletmesi yapan yaban-
cı müteşebbislerin akınına uğramaya başlamıştır. Bir taraf-
tan maden arama ruhsatı alan girişimciler, diğer taraftan            
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Charles S. Ryan isimli Avustralyalı bir seyyah, Avustralya’daki 
maden ocağı kasabalarıyla Gümüşhane’yi karşılaştırarak, “bu-
rada maden atıkları nerededir, istampaların kükremeleri yok, 
pompaların monoton su sesi yok ve bu yerde yeterli bir şanti-
ye yok” sözleri ile düşüncelerini belirtmiştir5. Ryan’ın bu sözleri, 
bölgedeki maden ocaklarının hala eskiden kalma ilkel teknik-
lerle işletilmeye devam ettiğini ifade etmektedir. 

Sonuç
16. ve 17. yy. da altın çağını yaşayan bölgedeki maden ocağı 
işletmeleri bu dönemdeki kadar olmasa da 18. yüzyılda da fa-
aliyetlerine devam etmiştir. Bu dönemden sonra ise üretim za-
manla azalarak bölgedeki maden işletmeleri yavaş yavaş terk 
edilmeye başlanmıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden 
biri bölgedeki maden işletmelerinin çağın teknolojisine ayak uy-
duramamaları olmuştur. Bölgedeki maden ocaklarının çağ dışı, 
ilkel tekniklerle işletilmeye devam edilmesi hızla gelişen Batı 
devletlerine kıyasla maliyetleri artırmıştır. Ek olarak, Osmanlı 
devletinin zayıflaması ve idari olarak madenleri kontrol altında 
tutamaması nedeni ile kaçak olarak çalıştırılan pek çok maden 
ve usulsüz üretimler, devletin atamış olduğu maden eminlerinin 
kendi çıkarları doğrultusunda davranmaya başlamaları, eşkiya-
ların halk üzerindeki baskıları, yaşanan önemli savaşlar netice-
sinde bölgedeki farklı etnik kökene sahip insanlar arasında çıkan 
huzursuzluk ve güvensizlik ortamı gibi nedenler 19. yüzyılın so-
nunda Gümüşhane’de madenciliği durma noktasına getirmiştir. 
Osmanlı devletinin gerileme ve yıkılma dönemlerinin etkileri 
Gümüşhane ili madencilik tarihine net bir şekilde yansımıştır. 
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Gümüşhane’de uzun yıllar aktif bir şekilde faaliyet gösteren 
ancak daha sonra kendi kaderine terk edilen madenlerin iş-
letme ruhsatlarını almaya başlamışlardır. Bu bağlamda Gü-
müşhane bölgesindeki madenlere ilgi duyan başta yabancı 
firmalar olmak üzere çok sayıda girişimci bölgede maden 
arama ruhsatı almaya başlamıştır. 

Gümüşhane’de ilk düzenli maden arama çalışmaları 1883 ile 
1888 yılları arasında Daniel Pappa et Co. şirketi tarafından ya-
pıldı. Daniel Papa et Co. şirketinin Gümüşhane yataklarındaki 
maden arama çalışmaları 1860 yılına kadar dayanmakta olup, 
şirketin çalışmaları 1894 yılında işletme yetkisinin elinden alın-
ması ile son bulmuştur3.

Gümüşhane’de çalışan bazı yabancı şirketler aşağıdaki gibi sı-
ralanabilmektedir:

Daniel Papa et Co. (Gümüşhane bölgesindeki 15 madeni olan 
bu şirketin 1894 yılında maden işletme ruhsatı iptal edildi), 
Fransız Alfanso Maden şirketi (Torul-Yurt-Karaçukur-Kürtünde 
toplam 12 tane madeni vardı), Fransiz Contury Maden şirketi 
(çoğu Torul bölgesinde olmak üzere 8 tane madene sahipti)

Yabancı şirketler dışında yerli şirketler de Gümüşhane’de 
önemli madenleri işletmektelerdi. 2 Temmuz 1887 tarihinde 
Giresunlu Hüseyin Nazif Efendi Kürtün’e bağlı Folköy, Emrik 
köyü ve Şıhlar köyünün Dere mevkii ve çevresinde maden 
arama ruhsatını elde etti. Ancak, Hüseyin Efendi maden arama 
imtiyazını elde etmesine rağmen kısa süre sonra bu imtiyazını 
başka müteşebbislere devretti.

Esad Ağa şirketinin, Tekoğlan, Yeşilli, Büyük Mağara, Nerdban-
lı, Kozancı, Suyolu, Cedveful, Terazici, Circir, Kütehdayık, Aba-
nikulu, Tebroker, Kokcas ocakları bulunmaktaydı. Hasan Efen-
di şirketinin ise Ananya, Kazgancı, Halkend isimlerinde kurşun 
ocakları bulunmaktaydı. 

Torul kazasında Tepebaşı, Körköse, Artil köyü, Karfur dağı, Te-
burk deresi ve Zigana köylerinde gümüş ve kurşun madenleri, 
Alacaçayır ve Şimera köylerinde bakır madenleri, Gavur dağın-
da ise kömür ocakları vardı. 1870’li yıllarda, bunlardan Körkese 
madeni hariç diğer ocaklar terk edilmiş vaziyetteydi. Önemli 
rezerve sahip Körköse madeni için irâde-i seniyye çıkarılamadı-
ğı için işletilememekteydi. 1880 senesinde Körköse madeni de 
terk edilmiş ve kullanılamaz bir haldeydi. Daha sonra Osmanlı 
Devleti tebaasından Kongalidi Yorgi 1911 yılında Köstere kö-
yündeki madeni işletme hakkını elde etti. Bölgedeki madenler 
için hazırlanan şartname ve mukavelenamelere bilahare ilave-
ler yapılarak buradaki madenler işletilmeye çalışıldı.

20.yüzyıla gelindiğinde, Gümüşhane ilinde madencilik çağ dışı 
uygulamalar ve Dünya metal fiyatları ile rekabet edemeyecek 
maliyetlerle çalışılıyordu. Ayrıca, ocakların birçoğu zengin cev-
herlere sahip iseler de gerektiği gibi işletilmediklerinden çalış-
malar durdurulmuş durumdaydı.
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Dünya hızlı bir değişim ve dö-
nüşüm sürecinden geçmek-
tedir. Sömürgecilik ve coğrafi 
keşiflerden sonra dünyanın 

gündemini madenler ve enerji kaynakları (fosil yakıtlar) doldur-
muştur. Her ne kadar son yıllarda fosil yakıtların önemini yitirdiği 
düşünülse de, kısa ve orta vadede bu yakıtların önemini koruya-
cakları bilinen bir gerçektir. Bugünkü Avrupa birliğinin temelleri 
ikinci dünya savaşından kısa bir süre sonrasında Batı Avrupa ül-
kelerinin demir-çelik-kömür birliğine dayanmaktadır. İkinci dün-
ya savaşı sonrası ülkelerin içinde bulunduğu şartlar ve özellikle 
komünist Sovyet bloğunun da etkisiyle bu ülkeler daha fazla 
işbirliğine girişmiş ve neticede birlik bugünkü halini almıştır.  Bu 
tür bir girişim sonucunda Avrupa ülkeleri arasında asırlardır süre 
gelen rekabet ve savaşlar bir anlamda kazan-kazan durumuna 
dönüşmüştür. Her ne kadar yakın geçmişteki Brexit kararı bu 
birliğin çatırdadığını düşündürse de, Büyük Britanya’nın birliğin 
kurucularından olmadığı ve birliğe girişinin de çıkışı gibisansas-
yonel olduğu hatırlanmalıdır. Buradaki dikkat edilmesi gereken 
asıl mesele madenlerin böyle birliğin kuruluşundaki önemidir. 

Ülkelerin gelişim evreleri incelendiğinde her ülkenin hammadde-
ler ile olan ilişkisi tespit edilecek en önemli faktörlerden biridir. Ül-
kemizde de hammaddenin gelişime katkısıbilinen,ancak yeterin-
ce üzerinde durulmayan bir konudur. Örneğin ülkenin ulusal veya 
küresel çaptaki birçok firması halen gıda, inşaat, bankacılık gibi en 
kolay ve garanti kazanç sektörlerine yönelmektedir. Bu aslında 
devlet politikasının da doğal bir sonucudur. Bugün ülkenin yer 
altı kaynaklarının tespiti ve ekonomiye kazandırılması için bir po-
litikanın varlığı tartışmaya açık bir konudur. Geçmiş dönemlerde 
enerjiye harcanan yüksek rakamlardan ve cari açığa olan yüksek 
etkisinden mütevellit bir (devlet eliyle) petrol-doğal gaz arama 
girişimi olmuştur. Ancak bu girişimin hali hazırdaki ciddi biçimde 
geri çekilmiş olan petrol ve doğal gaz fiyatlarından sonra ne ola-
cağı merak konusudur. Ancak maalesef böyle bir girişim diğer yer 
altı kaynakları için söz konusu olmamıştır. Girişimden kastedilen, 
bu faaliyetlerin yalnızca devlet eliyle yapılmasının yanında, bu 
alanda birikimli yerli ve yabancı özel kurumlar tarafından yapılma-
sıdır. Unutulmamalıdır ki metal ve minerallerin üretimi dış ticaret 
açığının kapatılması ve dolayısıyla cari açığın önlenmesi için en 
etkili yöntemlerden biridir. 

Bir diğer konuda gelişmekte olan ülkelerin “gelişmiş” olabil-
meleri için eğitimin önemidir. Eğitimin önemi ülkeler için el-
bette ki yadsınamaz; ancak bu eğitimin nicelikten çok nitelik 
olarak sağlanması gerekmektedir. Yer altı kaynaklarına ya-
pılan yatırım ve teşvik göz önüne alındığında; ülkede açılan 
yeni yer bilimleri bölümler arasında maalesef ters korelasyon 
bulunmaktadır. Bugün sektörlerin ihtiyaçlarını ve öğrenci 
tercihlerini dikkate almadan açılan birçok yeni yer bilimleri 
bölümleri neticesinde bölümlerin çoğunluğu kontenjanları-
nı dolduramaz hale gelmiştir. Bu aslında doğal bir sonuçtur. 

Yer Bilimlerinin Sonu mu Geliyor?

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Arz talep dengesini az çok bilen bir kimse/kurum böyle bir 
sonucu öngörebilirdi. Uzun yıllardır mühendislik fakültelerini 
ve özelde yer bilimlerini tercih eden öğrencilerin sıralaması-
yıldan yıla aşağıya doğru gitmektedir. Bu bölümlerin popüla-
ritesinin yitirildiğine dair en somut işaretlerden biridir.Son on 
yılda açılmış onlarca üniversite ve bölüm sonucunda mühen-
dislik fakültelerini tercih eden öğrencilerin kalitesinde sıkıntı-
lar yaşanmaya başlamıştır. Bunun neticesinde yakın geçmiş-
te Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) mühendislik bölümlerini 
seçimiyle ilgili bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeyle 
mühendislik bölümlerinin tercih edilebilmesi için aday öğ-
rencilerin üniversite sınavında ilgili puan türünde ilk 240 bin-
de olması gerekmektedir. Bu durum mühendislik bölümlerini 
seçen öğrencilerin nispeten düşen kalitesini bir yerde tutma 
amacı taşısa da; bu durumdan ilk etkilenecek bölümler yer 
bilimleri bölümleri olacaktır. Bu düzenleme görünüşte olum-
suz gibi görünse de; mühendislik seçmenin üniversite sınav 
barajını aşmak kadar kolay olduğu mevcut sistemin yeterli 
olmayan bir önlemidir. Bu önlem ile ilerleyen yıllarda birçok 
yer bilimi bölümü öğrenci bulmakta zorlanacaktır. 

Bugün yer bilimlerinde ve madencilik sektöründe ülkenin ihtiyaç 
duyduğu insan potansiyeli bellidir. Ancak buna rağmen istikrarlı 
bir biçimde açılan yeni bölümlerin varlığı veya öğrenci bulabilen 
üniversitelerin kontenjanlarının fazlalığı problemin doğru tespit 
edilemediği anlamına gelmektedir. Popülaritesi yüksek üniversi-
telerde yer bilimlerini seçen öğrencilerin önemli bir kısminin bö-
lüm yerine üniversiteyi tercih ediyor olmaları da bir diğer sorun-
saldır. Bu öğrencilerin mezuniyet sonrasında sektörde ne kadar 
kaldıkları başlı başına bir araştırma konusudur. Bir başka ifadeyle 
yeni yer bilimleri bölümleri açılmasına rağmen bu bölümler öğ-
renciler tarafından daha az tercih edilmekte; mezun olan öğrenci-
lerin iş bulma sıkıntılarına rağmen sektörde ciddi bir gelişme veya 
büyüme bulunmamaktadır. Bu aslında trajikomik bir durum ve 
gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Son dönemdeki teknoloji ve bilişim çılgınlığı bugünkü genç 
nesil için pek de popüler olmayan yer bilimlerinin ve doğal 
kaynakların öneminin azaldığını düşündürebilir. Ancak bu 
yaklaşım pek doğru değildir. Şöyle ki, gün geçtikte dünya 
nüfusu artmakta ve kişi başına hammadde tüketimi artmak-
tadır. Her yeni gün insanlığın ulaştığı hayat standartlarını sür-
dürebilmesi için metallere ve minerallere olan ihtiyacı daha 
önce hiç olmadığı kadar artmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik 
göstergelerinden birçoğu kişi başına düşen enerji veya de-
mir-çelik tüketimi gibi hammadde kullanımıyla ilgili istatistik-
lerdir. Buna karşın dünya üzerinde cevher tenörleri düşmek-
te; üretim maliyetleri ve koşulları zorlaşmaktadır. Madencilik 
ve yer bilimlerinin önemi gün geçtikte artmaktadır. Ancak bu 
gelişmeye verilecek cevap bu alanda yeni bölümler açarak 
mezun sayısının arttırılması değil; sektörün canlanması ve bu 
alanda teşviklerin sağlanmasıdır. 
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Ruhsatın hükümden düşme-
si veya terk edilen alanlarda 
alınacak tedbirleri düzenle-
yen, Maden Yasası’nın 32’nci 

maddesinin, 5177 sayılı Yasa ile 1. fıkrası, 5995 sayılı Yasa ile de 
son fıkrası değişmişti. 6592 sayılı Yasa ile maddenin tümden 
değiştiği belirtilse de ilk fıkra değişikliğe uğramamıştır.

a- Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini tedbir-
leri almak ve sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve 
maden jeoloji haritasını MİGEM’e vermek suretiyle terk tale-
binde bulunabilecektir. 

i-Ruhsat Alanında Üretime Yönelik Faaliyet Olması Hali 
Sahanın daimi ya da 6592 sayılı Yasadan evvel teknik nezaret-
çisi tarafından hazırlanmış, işletme projesi ile birlikte verilen 
çevre ile uyum projesinin uygulandığını, ruhsat alanında can 
ve mal güvenliği ile ilgili önlemlerin ve emniyet tedbirlerinin 
alındığını içeren terk raporu yanında, sahanın son durumunu 
gösterir imalat haritası ve maden jeoloji haritası ile MİGEM’e 
terk iradesi beyan edilmelidir. 

Terk talebi yukarıdaki şartlara uygun olsa da terk işleminin 
gerçekleşmesi, MİGEM’in terki uygun bulmasına bağlıdır. Terk 
talebi yapıldıktan sonra, idare makul bir sürede terk talebi-
ni kabul ya da reddetmek durumundadır. Aksi takdirde terki 
gerçekleşmeyen sahanın mali yükümlülükleri devam edecek-
tir. Terk talebi yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde idare 

Maden hukuku

Hükümden Düşen ve Terk Edilen 
Alanlarda Alınacak Tedbirler

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

tarafından konuya vaziyet edilmez ise terk kabul edilmediği 
gerekçesiyle konu Mahkemeye intikal ettirilebilir. 

ii-Terki Düşünülen Sahada Üretim Faaliyeti Olmaması Hali
Arama ruhsat safhasında veya işletme ruhsatı alındıktan sonra 
zorunlu izinleri tamamlayamayan veya zorunlu izinleri almak 
istemeyen ruhsat sahipleri, sahada herhangi bir faaliyet ol-
madığını terk raporunda belirterek, terk işleminin yapılmasını 
isteyebilirler. Bu durumda, imalat haritası ve maden jeoloji ha-
ritası verilmesine gerek yoktur. 

I-b, II-a ve II-c Grubu ruhsatlarda arama ruhsat safhası olmadı-
ğından, sözü edilen bu gruptaki işletme ruhsatları hakkında sa-
hada herhangi bir faaliyet olmadığı beyanını içeren terk raporu 
verilmesi yeterlidir.

Terk işlemlerinin gerçekleşmesi için MİGEM’in terki onaylaması 
gerektiğine yukarıda değinmiştik. Özellikle terki istenen saha-
da üretime yönelik faaliyet olması halinde, MİGEM gerekli ön-
lemlerin alınıp alınmadığını yerinde denetlemeden terke onay 
vermemektedir. Ancak, sahada herhangi bir faaliyet olmadan 
terk isteniyorsa bu durum MİGEM’in takdirindedir.

iii-Ruhsat Alanının Bir Kısmının Terk Edilmesi
6592 sayılı Yasanın yürürlüğünden sonra ruhsat alanının bü-
yüklüğü mali külfet getirdiği gerekçesiyle ruhsat sahipleri 
tarafından ruhsat alanının bir kısmı terk edilebilir. Bu işleme 
ruhsat küçültme ya da eski tabiriyle taksir işlemi denir.                                                                                                                                         
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Ruhsat alanı tümden terk edilmeyip belli bir alanı terk edi-
liyorsa, terki istenen alanda gerekli önlemlerin alınıp alın-
madığı, idare tarafından yerinde incelenip, buna göre karar 
verilecektir. Gerek arama gerekse işletme safhasında ruhsat 
alanının taksir edilen kısmı ihale olmadan aramalara açık hale 
gelmez. Ruhsatların bölünmesini Yasa’nın 5’inci maddesi en-
gellemektedir. Maadin Nizamnamesi’nden, 6309 sayılı Yasa-
ya intibak edecek maden hakları konusunda konulan bölün-
mezlik kuralı, ne yazık ki, hiçbir gerekçeye dayalı olmadan 
günümüzde de yürürlüğünü sürdürmektedir. 5177 sayılı Ya-
sanın Geçici 1’inci maddesi 5. fıkrasında; 5177 sayılı Yasanın 
uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren 
işletme ruhsat safhasında olan sahaların altı ay içinde ruh-
sat sahibinin istemi üzerine, rezerv kaybına neden olmaya-
cak, ekonomik olarak işletilmesinde sakınca bulunmayacak 
şartları taşıması halinde MİGEM tarafından dört ayrı ruhsata 
bağlanabileceği, kural altına alınmış ve hiçbir sakıncası da 
olmamıştı. Ruhsatların bölünebilmesi; kamu menfaati, istih-
dam, ihtilaf yaratacak rödovans sözleşmelerinin önlenmesi 
gibi faydalar sağlayacağı da gözden uzak tutulmalıdır.

b- Ruhsat Alanında Gereken Tedbirler Bir Yıl İçinde Alınacaktır

Terk işleminde ruhsat sahibinin iradesi aranırken, hükümden 
düşme bundan farklıdır. Ruhsat sahibi istemeden de ruhsat 
hukuku sona erebilir. Terk işleminde gereken tedbirler alınıp, 
terk raporu ve gereken belgeler idareye sunulurken, ruhsat 
hukukunun sona ermesinde bu belgeler verilmeyebilir ve ted-
birler alınmayabilir. 

Ruhsat hukukunun hükümden düşmesi ve terk istemi üzerine 
MİGEM ruhsat alanında gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını 
yerinde inceleyecek, gereken tedbirler alınmamış ise tedbirle-
rin alınması için ruhsat sahibine bir yıllık süre tanıyacaktır. 6592 
sayılı Yasadan önce bu süre altı aydı, mücbir sebepler dışında 
da ruhsat sahibine 3 aylık ek süre tanınabiliyordu. Mücbir se-
beplerde ise süre sınırı yoktu. 6592 sayılı Yasa ile mücbir sebep 
ve ek süre kaldırılmış, bir yıllık kesin süre konmuştur.

Mücbir sebep; Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, 
heyelan ve benzeri haller olarak Maden Yasasında tanımlan-
mıştır. Bu tanıma uyan bir felaketin bir yıllık süreyi uzatacağı 
kanısındayım. 

c- Gereken Tedbir-
lerin Bir Yıl İçinde 
Alınmaması

Bir yıllık verilen sü-
rede çevre ile uyum 
planı çerçevesinde 
gerekli güvenlik ve 
çevresel önlemlerin 
alınmaması duru-
munda, bu önlem-
ler alınana kadar 
sorumluluk ruhsat 
sahibinde olmak 
üzere konu valiliğe 
bildirilecektir. Ge-
rekli önlemler alına-
na kadar madencilik 
faaliyeti sonucu meydana gelen kazalardan ruhsat sahibinin 
cezai ve maddi sorumluluğu devam edecektir. Çevre ile uyum 
çalışması için gerekli tedbirler, çevreye uyum planına uygun 
olarak, orman arazilerinde ilgili orman idaresince, diğer alan-
larda il özel idareleri veya valilikler tarafından yerine getirile-
cektir. İdarelerce çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan 
masraflar, ruhsat bedelinden çevre ile uyum planı çalışmaları 
için emanete yatırılan tutarlardan karşılanacaktır. Yatırılan te-
minatların yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planı 
çerçevesinde eksik kalan masrafların ödenmesi için ruhsat sa-
hibine bir ay ödeme süresi tanınacak, bu sürede ödeme ger-
çekleşmez ise istenen miktar ilgili vergi dairesine bildirilerek 
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa hü-
kümlerine göre ruhsat sahibinden tahsil edilecektir.

Hukuku sona eren ruhsat sahasının, ilgili idare tarafından 
çevreye uyum planı dışında başkaca bir proje veya uygulama 
yapılması halinde buna ilişkin masraflar ilgili idare tarafından 
karşılanacak ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep 
edilmeyecektir. Örneğin hükümden düşmüş bir ruhsat saha-
sında; park yapılması, açılan ocak yerine moloz dökülmesi gibi 
idarelerden tarafından düşünülen uygulamalarda ruhsat sahi-
bi herhangi bir bedel ödemeyeceği gibi çevreye uyum planı 
çalışması da yapmayacaktır.

Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki 
yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapıl-
ması halinde uygulamanın yürütülmesine ilişkin usul ve esas-
lar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca 
belirlenecektir.

Yasanın 32’nci maddesinin 6592 sayılı Yasa ile değişik halinin 
uygulanması hakkında henüz uygulama yönetmeliği çıkma-
mıştır. Değişiklikten önceki durum hakkında ise, 06.11.2010 
gün 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Fa-
aliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin, 83’üncü maddesi yürürlü-
ğünü sürdürmektedir. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Haz. 16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Haz. 16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.897

Haz. 16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.629

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

Haz. 16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Haz. 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

8.Tem.16 Altın 1354,90 27,81 1060,10 USD / tr. oz

8.Tem.16 Gümüş 19,79 43,15 13,83 USD / tr. oz

8.Tem.16 Platinyum 1091,10 22,18 893,00 USD / tr. oz

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

8.Tem.16 Palladyum 612,85 10,65 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

8.Tem.16 Aluminyum 1636,50 8,52 1508,00 USD / ton

8.Tem.16 Bakır 4724,00 0,49 4701,00 USD / ton

8.Tem.16 Çinko 2110,00 31,96 1599,00 USD / ton

8.Tem.16 Kalay 17725,00 21,65 14570,00 USD / ton

8.Tem.16 Kurşun 1829,50 1,36 1805,00 USD / ton

8.Tem.16 Nikel 9805,00 13,29 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

23.Haz.16 İridyum 520,00 0,00 520,00 USD / tr. oz

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

23.Haz.16 Kobalt 10,77 3,26 10,43 USD / lb.

23.Haz.16 Magnezyum 2,03 2,01 1,99 USD / ton

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

8.Tem.16 Molibden 14750,00 22,92 12200,00 USD / ton

LM
E

23.Haz.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 4,99 USD / ton

4.Tem.16 Uranyum 26,50 -23,19 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)

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

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

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

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

Haz. 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

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

4 - 7 Ağustos  Expo Bolivia Minera 2016, Bolivya, tecnoeventos.org
10 - 12 Ağustos  11th Minerals, Metals, Metallurgy & Materials 
International Exhibition and Conference, Indıa, mmmm-expo.com
17 - 20 Ağustos  WORLD CONVENTION MEXICO MINERGY 2016-2nd 
Anniversary, Meksika, mexicominergy.com/en/index.php#lugar
21 - 24 Ağustos  International Geophysical Conference and Exhibition 
ASEG-PESA 2016-25th Anniversary, Avustralya, plevin.com.au/plevin
21 - 23 Ağustos  MININ 2016, Şili, gecamin.com/english/
23 - 25 Ağustos  Mining Philippines 2016, Filipinler, chamberofmines.
com.ph/events.html
24 - 26 Ağustos  Metallurgy Peru 2016, Peru,  
27 Ağustos - 4 Eylül  35. International Geological Congress, Güney 
Afrika, 35igc.org 
1 - 3 Eylül  Mining Mongolia, Moğolistan, mongolia-mining.org/ 
5 - 7 Eylül  11. European Conference on Coal Research and its Applications 
ECCRIA 2016, İngiltere, maggichurchouseevents.co.uk/crf/ 
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 

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

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
7 - 10 Kasım  International Mining and Resources Conferance, Avustralya, 
imarcmelbourne.com
20 - 22 Kasım  Planning for Closure 2016, Şili, gecamin.com 
22 - 25 Kasım  Bauma China 2016, Çin, messe-muenchen.de/en/meta/
home/home.html 
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
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www.madencilik-turk iye.com
15 Temmuz 2016

Sayfa Firma
19 ABB

85 Ala Group

17 Amec Foster

95 Ant Group

59 Ardef

31 Argetest

37 Atlas Copco

5, 9, 50, 51 Barkom

23 Başarsoft

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

65 Borataş

Arka Kapak Bordrill

Sayfa Firma
33 Çukurdere Sondaj

93 DBC

53 DMT

71 Draeger

55 Ebro Armaturen

99 Erkom

79 Ersencer Mühendislik

41 Esit

39 FKK

15 Global Magnet Sondaj

105 IMPS 2016

103 İMDER

Sayfa Firma
13 Kayen Sondaj

77 Kensan Makina

43 Ketmak

73 KÖMÜRDER

29 Labris Madencilik

11 Metso

61 Otkonsaş

83 Özfen Makina

21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

81 Sandvik

106 SEG 2016

Sayfa Firma
24, 25 Sibelco

1 Spektra Jeotek

63 Srk Danışmanlık

91 SSAB

Ön Kapak,101 Teknima

107 Tunnel Expo

97 Tünelmak

Ön Kapak İçi Tüyap

7 Weir Minerals

87 Yünel

67 Zitron

seri ilanlar

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

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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