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HEDEFLER‹N‹Z BÜYÜK. YA∕ DE∕‹‹M
KAYNAKLI DURULARIN ‹‹N‹Z‹
YAVALATMASINA ‹Z‹N VERMEY‹N.

S‹Z‹N KADAR DAYANIKLI MOTOR YA∕I.

Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi ile gelitirilen yeni
Shell Rimula R4 L zorlu çal›ma koullar›nda motorunuzu
korur ve ya¤ de¤iim sürelerini uzatır. Böylelikle
hedeflerinize daha kolay ulamanıza yardımcı olur.

A¤›r Hizmet Dizel Motor Ya¤lar›
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Tünelmak, iki yeni model makinesini maden ve 
tünel sektörlerinin hizmetine sundu. Özellikle 

dar kesit maden ve tünellere yönelik 
tasarlanan Adroit 510 kavlak tarama 

makinesi ve Adroit 530 kaya delici 
makinesi ölçüleri ile dikkat çekiyor.

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

Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesinde tarihinin en kanlı saldırılarından birisini yaşadı. 
Türk askeri üniformasını sırtlarına geçiren teröristler, ülkemizin belki de parçalanıp 
yok olmasına kadar gidecek bir sürece girmesine neden olabilecek darbe girişiminde 
bulundular. O karanlık gece, Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar ülke ge-
nelinde gösterilen dirayetli duruş ve savunma arzusu ile birlikte aydınlık bir sabahla 
noktalandı. Bugün halen ülkemizin bütünlüğü içerisinde yaşıyorsak bunu o gece şehit 
olan yüzlerce ve gazi olan binlerce vatandaşımıza, ayrıca gerçek Türk polisine ve as-
kerine borçluyuz. O gece şehit olan tüm vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabırlar 
diliyorum. Gazilerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O gece vatanımızı sa-
vunan herkese minnettarız.

Ekonomi çevreleri, yaşanan saldırının ülke ekonomisine etkisinin sınırlı olduğunu be-
lirtiyorlar. Gerçekten de yaşanan olaylar başka bir ülkede gerçekleşmiş olsaydı eko-
nomilerinin nerelere gideceğini kestirebilmek mümkün olamayabilirdi. Ancak gerek 
ekonomimizin büyüklüğü gerekse vatandaşların duyarlılığı sayesinde kanlı gecenin 
ertesinde yaşanan kayıp oldukça sınırlı kaldı. Bu bile ülkemizin ne derece güçlü bir 
altyapıya sahip olduğunu bizlere göstermektedir. 

15 Temmuz’dan bu yana madencilik sektöründen maden üreticisi, maden aramacısı, 
makine-ekipman üreticisi/satıcısı, danışmanlar, STK temsilcileri gibi çeşitli kesimler-
den pek çok kişi ile görüşüp düşüncelerini öğrendim. Görüşmelerden çıkan sonuca 
göre madencilik sektörü darbe girişiminin başarıyla savuşturulmasından son dere-
ce memnun. Yaşananlardan sonra kimse mevcut yatırımlarından ya da planlarından 
vazgeçmiş değil. Ortak düşünce ise şimdi daha da çok çalışmamız gerektiği şeklinde. 
Herkes yaşanan darbe girişiminden ülkemizin güçlenerek çıkacağından umutlu olduk-
larını, bugüne kadarki gelişmelerin de buna işaret ettiğini belirtiyor.

Görünen o ki atlatılan badirenin ardından ülke ekonomimiz, madencilik sektörünün 
de önemli desteği ile daha da güçlenecek, büyüyecek. Tabi hükümetimizin de bu nok-
tada madencilik sektörünü desteklemesi çok önemli. Hızlıca yatırım ortamının iyileşti-
rilmesi, bürokratik zorlukların ortadan kaldırılması ve madencilik sektörünün önünün 
açılması bu noktada önem arz ediyor. 

Toparlarsak; 

Ruhsat, ÇED ve orman izin süreçleri rahatlatılırsa, sektörümüz 2012/15 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi kapsamı dışına çıkarılırsa, alınan orman bedelleri dünya ölçeğinde 
bir seviyeye düşürülürse, mevzuat kalabalığı azaltılıp genel olarak bürokrasi en aza 
indirilirse, yatırım ortamı iyileştirilir, yatırımlar teşvik edilirse, madencilik sektörümüz 
ekonomimizin şahlanmasına çok ciddi şekilde katkı sağlayabilecek.

Ekonomik olarak daha güçlü bir ülke olmamız, bizi dış güçlerin saldırılarına karşı daha 
fazla koruyacaktır. Güçlü bir ülke olmanın yolu da sahip olunan doğal kaynakların et-
kin kullanımından geçiyor. İş dünyası, önleri açılması halinde bu sektöre yoğun şekilde 
yatırım yapmaya hazır durumda. Doğal kaynakların etkin kullanımı içinse önemli pro-
jelerin üretilmesine ve büyük yatırımların yapılmasına gerek olduğuna göre bu nokta-
da yatırımcılar hükümetimizin desteğini bekliyor. 

Demokrasi Kazandı
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Boşluk 
tarama 

geosıght

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

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

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

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

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

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

Alt Erişim – Buggy Sistem: 
Alüminyum kılıflı 20 çubuk 2,5 cm²
1,5 m uzunluğunda hafif alüminyum, 
hızlı bağlanan çubuklar
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Pasinex, Pınargözü’ndeki
Genişlemeyi Teyit Etti 

EBRD, Türkiye’deki İlk Maden
Yatırımını Öksüt Projesine Yaptı

Pasinex Resources, Adana’da bulunan Pınargözü çinko made-
ninde 2015 yılı içerisinde tamamlanan yer altındaki sondajlar-
dan 23’ünün daha sonuçları hakkında bilgi paylaştı. Ortalama 
derinliği 92 metre, toplam uzunluğu 2.123 metre olan 23 ku-
yudan özellikle PPU15-045 isimli sondaj kuyusu, elde edilen 3,5 
metrelik karotta ortalama yüzde 36,1 çinko tenörü ile dikkat 
çekti. Sondaj sonuçlarının geneline bakılarak, tahmin edildiği 
gibi merkez bölgenin doğusunda ve güncel çalışma sahasın-
dan daha derinde bulunan bir çinko mineralizasyonu olduğu-
nun onaylandığı ifade ediliyor.
Elde edilen bazı önemli veriler ise şu şekilde oldu;

Yapılan 23 sondajdan 11 tanesinin, ortalama 1,1 metre görünür 
kalınlığı olan ve ortalama yüzde 31,7 çinko içeriği bulunan bir 
tabakayı kestiği belirtilirken bu sondajlardan 4’ünde ise 5 metre 
daha derinde başka bir tabakanın daha kesildiği ifade ediliyor. 
Diğer 12 sondaj çalışmasında ise herhangi bir mineralizasyon 
sonucuna denk gelinmediği verilen bilgiler arasında bulunuyor.
Pasinex CEO’su Steve Williams sondaj çalışmaları sonucu ile 
ilgili; “Bu sonuçlar bize Pınargözü’ndeki yüksek tenörlü çinko 
mineralizasyonu olduğunu göstermeye devam ediyor. Şu an 
çalışmakta olduğumuz bölgenin altında zengin sülfit içerikli 
mineralizasyona sahip bir tabaka bulacağımız konusunda daha 
da cesaretlendik. Çinko içerikli akışkanlar yer kabuğundan ge-

liyor, biz de daha büyük bir sülfit gövdesini sistemli bir şekilde 
aramaya devam edeceğiz.
Şu anda Türkiye’deki politik durumda bazı aksaklıklar yaşansa 
da proje ve çalışanlarımız aksaklıklardan herhangi bir zarar gör-
medi. Her zamanki gibi işimize devam ediyoruz. Yakın zaman-
da çalışması yapılan yeni bir galeriden doğrudan cevher nakli 
programımız için daha fazla üretim yapmaya devam ederken 
bir yandan da zengin çinko içeriğine sahip bölgede yeni arama-
lar yapmaya devam ediyoruz.’’ yorumunu yaptı.
Yeni sonuçlar doğrultusunda Madencilik Türkiye dergisi ile dü-
şüncelerini paylaşan Pasinex Ülke Müdürü Soner Koldaş Pınar-
gözü operasyonlarından sürekli güzel sonuçlar almaya devam 
ettiklerini, hem yer altı ve hem yerüstü rezerv geliştirme çalış-
malarının planlandığı gibi sürdüğünü vurguladı. Koldaş sözleri-
ne şu şekilde devam etti;
“Bu ilan ettiğimiz son sonuçlar arama ve etüt metodolojimizin ve 
planlama stratejimizin ne kadar doğru olduğunu, bölgenin çinko 
potansiyelin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Sadece mevcut maden işletme sahamızda değil, bölgesel olarak da 
sondajlı arama çalışmalarımızı genişletmiş bulunmaktayız. Bunun 
dışında çinko cevheri (DSO) üretimlerimizi de yeni hazırlık çalışma-
larımız ve yeni yer altı portalı inşası ile kademeli olarak arttırıyoruz.
Şunu da özellikle belirtmek isterim ki Akmetal ile olan ortak şir-
ketimiz Horzum AŞ, Adana-Kozan bölgesinin en çok istihdam 
yaratan işvereni olarak önemli bir madencilik firması durumu-
na gelmiştir. Bunun dışında bir madencilik şirketi olarak gerek 
merkez gerekse de yerel idari teşkilatların yardım ve desteklerini 
görmekten ayrıca memnuniyet duymaktayız. Ayrıca Pınargözü 
madenimizdeki İSG uygulamalarımızı hem ülke hem de uluslara-
rası standartları baz alarak “sıfır toleransla” gerçekleştirmekteyiz.
Pasinex olarak ülkemize olan güvenimiz tamdır ve büyüyerek 
yolumuza devam etmekteyiz.” 

Sondaj
Kuyusu

Kaçıncı Metreden 
İtibaren (m)

Aralık Uzunluğu
(m)

Zn Tenörü *
(%)

PPU15-045 51,5 3,5 36,1

PPU15-048 47,1 2,4 34,5

PPU15-053 41,9 1,4 48,0

PPU15-039 50,4 1 46,0

PPU15-042 49,0 1,6 26,25

*Çinko minerali genellikle sülfit içermiyor ve özellikle smitsonit (Çinko Karbonat) olarak bulunuyor

Öksüt Projesinin sahibi Centerra Gold, European Bank for Re-
construction and Development (EBRD)’in, şirketin Unicredit 
Bank AG’den alınan 150 milyon dolarlık kredi ödemesine ortak 
olduğunu duyurdu. 75 milyon dolarlık yatırım, ERBD’nin Türki-
ye’deki ilk maden yatırımı olacak.
Sağlanan kredi Kayseri’de bulunan projenin alt yapı, inşaat ve 
proje geliştirme çalışmaları için kullanılacak. Firma şu süreç-
te, ilgili kurumlardan gerekli izinleri almaya çalışıyor. Kısa süre 
içinde gerekli izinlerin alınması ile anlaşmadaki bütün şartların 
2016’nın 3. çeyreği sonunda tamamlanmış olması hedefleniyor.
Centerra Gold CEO’su Scott Perry;’’ UniCredit’in yanı sıra 
ERBD’nin de Öksüt projesinin finansmanına katılmasından mut-
luluk duyuyoruz. Centerra’nın EBRD ile geçmişe dayanan bir iliş-

kisi var. Firma halka arz edildiği zamanlarda EBRD bize destek ve 
finansman sağlamıştı. Devam eden ilişkimize değer veriyoruz ve 
iki kuruluşa da çalışmalarımıza verdiği destekten dolayı teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.’’ şeklinde açıklamada bulundu.
EBRD Enerji ve Doğal Kaynaklar Departmanı Müdürü Riccardo 
Puliti; “Türk maden piyasasına Centerra gibi tecrübeli bir ortak-
la girdiğimiz için mutluyuz. Bu girişimin amacı, madencilik sek-
törüne sosyallik, şeffaflık katmak ve sürdürülebilir bir gelişim 
göstermesini sağlamaktır.’’ dedi.
Projede yapılan fizibilite çalışmalarına göre; üretime geçildiğin-
de; ilk dört yıl boyunca yıllık ortalama 155.000 ons altın üretimi 
hedefleniyor. Madenin ömrü boyunca ise şu ana kadar tespit 
edilen rezerve göre 895.000 ons altın dökülmesi bekleniyor. 
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“Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama 
Komisyonu” ve “Türkiye Yerbilimleri Veri ve 
Karot Bilgi Bankası” Kuruluyor 

Düşük Kalorili Kömürden
Akaryakıt Elde Edilecek 

TBMM Başkanlığına sunulan ve kısaca Torba Yasa olarak ad-
landırılan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”yla Maden Kanunu’nda da bazı düzenlemeler 
yapılacak. Yapılan düzenlemeler ile “Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu” ve “Türkiye Yerbilimleri Veri ve 
Karot Bilgi Bankası” kuruluyor.
Maden Kanunu’na eklenen madde ile Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünün sorumluluğu ve koordinasyonunda Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde “Türkiye Yerbilimleri Veri 
ve Karot Bilgi Bankası” kurularak maden arama, araştırma ve üre-
timi esnasında sondaj karotları, numuneler ve yer bilimleri ve-
rileri, haritaları arşivlenerek, kullanıcıların hizmetine sunulacak.

TÜBİTAK kalorisi düşük kömürü motorin ve akaryakıta çevirdi. Üre-
tim bu ay içinde başlıyor. Soma’da kurulan tesis yılda 7 milyon ton 
kömürden 1,4 milyon litre akaryakıt ve doğal gaz üretecek... 
Türkiye, ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse yüzde 73’lük bö-
lümünü ithal kaynaklarla karşılıyor. Bütçedeki en büyük gider 
kalemini petrol başta olmak üzere enerji ithalatı oluşturuyor. 
Enerji başlığı altında yerli kömür rezervlerinin kalitesi çoğun-
lukla yüksek değil. Buna rağmen, enerji ihtiyacını karşılamak 
için kömürden elektrik üretilen termik santrallar yoğun olarak 
değerlendiriliyor. Akşamdan Sümer Demircilerin haberine göre 
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kalorisi düşük kömürü, moto-
rin başta olmak üzere akaryakıt ürünlerine çeviren Trijen projesi 
başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Kömür ve biyokütle kaynaklarından sıvı yakıt üretimi, bu yakıt-
ların enerji üretim ve ulaşım sektöründe büyük bir katma değer 
sağlayacak. Projede, ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve enerji 
güvenliği açısından yaygın ve ulusal kaynağı olan kömürün daha 
fazla kullanılması amaçlanıyor. Temiz kömür teknolojileri, enerji 
ve çevre açısından kabul edilebilir temiz yakıtların üretilebilmesi, 
petrol bağımlılığının azaltılabilmesi ve yakıt çeşitliliğinin sağlan-
ması açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. 
Kömür ve biyokütle karışımlarının gazlaştırılmasıyla sentez gazı 
elde edilmesi ve sentez gazının kirleticilerden (arındırılması 
sağlanıyor. Elde edilen bu gaz, katalizörler yardımıyla işlenerek 
sıvı yakıtlara dönüştürülüyor. Elde edilen sentez gazlar, başta 
motorin olmak üzere metanol, dimetil ether ve amonyak gibi 
diğer değerli kimyasalların üretiminde de kullanılabiliyor. 
Yılda 1,4 Milyon Ton Sıvı Yakıta Eşit
Mekanik montaj çalışmaları tamamlanan pilot tesiste, gazlaş-
tırma ve gaz temizleme üniteleri devreye alındı. Bu ay içinde 

Ayrıca kısa adı UMREK olan “Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu” kurulacak. UMREK’in mali işleri dahil 
her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülecek. UMREK eğitim, sertifika, aidat, yayın 
ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilecek ve görevini ye-
rine getirirken, bağımsız olacak. 
Bloomberg HT’nin haberine göre UMREK üyelerine verilecek 
huzur hakkı Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca 
tespit edilecek. UMREK’in teşkili, yönetimi ve çalışması ile 
üyelerin atanmasında aranacak nitelikler, görev süresi ve 
üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafın-
dan çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği öğrenilenler ara-
sında yer alıyor. 

pilot tesisin günde 6 varillik deneme üretimine başlaması plan-
lanıyor. Tesiste yılda 7 milyon ton kömür işlenip, günde 26 bin 
varil (yılda 1,4 milyon ton) sıvı yakıt üretilebilecek. Ayrıca tesisin 
kapasitesi tam olarak kullanıldığında yılda 2,5 milyon metreküp 
sentetik doğal gaz üretimi de gerçekleştirilebilecek.
Soma Pilot Bölge Oldu 
TÜBİTAK’ın geliştirdiği kömürden sıvı yakıt üretimi projesi için 
Soma pilot bölge olarak belirlendi. Trijen Projesi olarak bilinen 
çalışmalar 2009’den bu yana önemli aşamalardan geçti. Proje 
yöneticiliğini TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Ensti-
tüsü yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversite-
si, UMDE Mühendislik, HABAŞ gibi kurumlar da yürütücü ortak 
olarak projede yer alıyor.
Tesis tam kapasiteye ulaştığında ham petrol ithalatının (yılda 
32 milyon ton) yüzde 4,3’nü veya doğal gaz İthalatının (yılda 
50 milyar metreküp) yüzde 5’inin karşılanması hedefleniyor. 
Kömürden sıvı yakıt üretim teknolojisi, petrol fiyatının 60 dolar 
üzerinde seyretmesi durumunda ekonomik olarak uygulanma 
potansiyeli daha da yükseliyor. 
Benzer sistemler ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde de var. 
Kömür gazlaştırma yöntemiyle daha verimli enerji seçenekleri 
geliştiriliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji 
Enstitüsü de bu kapsamda enerjide dışa bağımlılığının azaltıl-
ması için teknolojiler geliştiriyor.
Tüm dünyada, enerji teknolojileri alanında önemli bir değişim ve 
gelişim yaşanıyor. Son yıllarda, kömür ve biyokütle kaynakların-
dan ileri dönüşüm teknolojileri kullanılarak sıvı yakıt ve çeşitli kim-
yasallar elde etmek ve bunların temiz ve verimli bir şekilde enerji 
üretimi, ulaşım ulaşım ve diğer sektörlerde kullanımına yönelik 
yoğun Ar-Ge ve teknoloji uygulama çalışmaları ağırlık kazanıyor. 

8



www.barkomltd.com

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

Detaylı bilgi için www.barkomltd.com
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Eurasian Minerals Akarca
Projesinin Satışı için Çiftay ile Anlaştı

Yerli Kömür Kullanan Elektrik
Santrallerine Alım Garantisi Geldi 

Eurasian Minerals Bursa’da bulunan Akarca Altın-Gümüş Proje-
sinin satışı için Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ ile anlaştı. 
Anlaşmada Çiftay’ın 5 Ağustos 2016’dan itibaren, ticari üretim 
başlayana kadar her 12 aylık süreç içerisinde en az 3000 metre 
sondaj çalışması yapma şartı bulunuyor. Yapılan anlaşmanın 
diğer şartları ise şu şekilde;
Çiftay, Eurasian Minerals’e 2 milyon dolar peşin ödeme yapacak. 
Ayrıca 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere her 6 
ayda bir 500 ons altın (ya da nakit eşdeğeri) olarak ödeme ya-
pacak. Bu ikincil ödemeler altınların toplamı 7000 ons olana ka-
dar devam edecek. Üçüncü kalem olarak projede üretilen altın 
miktarı 100.000 onsa ulaştığında Çiftay Eurasian Minerals’e 250 
ons altın ödeme yapılacak, toplam 500.000 ons altın üretimine 
ulaşıldığı zaman ise ek bir 250 ons altın daha ödeme yapılacak.
Eurasian Minerals projede yapılacak üretimlerden de değişken 
ölçekli bir sistemle pay alacak. İlk 100.000 ons altında yüzde 1, 
sonraki 400.000 ons altında yüzde 2, 500.000 ons altın aşıldık-
tan sonraki her üretim için ise yüzde 3 oranında pay alacak. Sa-
hada altın dışında yapılacak her türlü madenin üretiminden de 
yüzde 3 oranında pay alınacak.
Akarca Projesinde şu ana kadar toplam 251 kuyuda 26.800 
metre sondaj çalışması, jeolojik haritalama, jeokimyasal ör-

9.8.2016 tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 2016/9096 Sayılı “Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üre-
tim Santrallarını İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Temi-
nine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”yla 
yerli kömür kullanan elektrik santrallerine alım garantisi geldi. 

nekleme çalışmaları ve jeofizik ölçümler yapıldı. Arazide 6 
farklı bölgede çalışmalar devam ediyor. Eurasian Minerals 
proje kapsamında şu ana kadar 13 milyon dolar civarında bir 
harcama yapıldığını belirtiyor.
Projede elde edilen önemli sonuçlar genellikle yüzeye yakın 
metrajlar içerisinde bulunuyor. Bunlardan bazıları aşağıda yer 
almaktadır;
•	Küçükhuğla Tepe’de 2,6 metrelik aralıkta 35,31 g/t Au ve 
226,6 g/t Ag ile diğer bir kuyuda 0,9 metrelik bir aralıkta 111,5 
g/t Au ve 906 g/t Ag,
•	Fula Tepe’de 19,8 metrelik aralıkta 8,49 g/t Au ve 60,3 g/t Ag, 
bu metraj içerisindeki 1 metrelik aralıkta ise 155,5 g/t Au ve 
1060 g/t Ag,
•	Huğla Tepe’de 17,4 metrelik aralıkta 3,71 g/t Au,
•	Sarıkaya Tepe’de 36,4 metrelik aralıkta 5,67 g/t Au ve 53,31 
g/t Ag, bu metraj içerisindeki 2,15 metrelik aralıkta ise 89,34 
g/t Au ve 835,16 g/t Ag,
•	Perçem Tepe’de, 101 metrelik aralıkta 1,25 g/t Au ve 7,95 g/t Ag,
•	Arap Tepe’de 50,4 metrelik aralıkta 3,39 g/t Au ve 5,28 g/t Ag, 
bu metraj içerisindeki 3 metrelik bir aralıkta ise 33,53 g/t Au ve 
28,92 g/t Ag değerleri tespit edilmiş durumda.
Akarca Projesi, Eurasian Minerals’a ait bir keşif olarak biliniyor. 

Ağustos 2016Diaspor Kaçakçıları Yakalandı 
Muğla-Milas’ta vatandaştan gelen bir ihbarı değerlendiren po-
lis ekipleri, geçtiğimiz salı günü saat 21.00 sıralarında Hacıapti 
mahallesi Esentepe Mevkii’nde bulunan bir otomobilde arama 
yaptı. Park halindeki otomobili didik didik arayan polisler, oto-
mobilin koltuğunun altına saklanmış bir poşet içerisinde yakla-
şık 1 kilogram diaspor kristali ele geçirdi. Otomobilde bulunan 
5 kişi maden kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.
Diaspor kristalinin ne olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphe-
liler, maden dolu poşeti mevcut diaspor madeninin bulunduğu 
bölgeye yakın bir yerde bulduklarını söylediler.
Elmas, zümrüt gibi değerli taşlarla aynı grupta yer alan, elmastan 
daha nadir bulunan diaspor kristalleri dünyada sadece Milas’taki 
bir madende üretiliyor. Kristaller dünya değerli taş piyasasında 
her geçen gün daha çok ilgi görmesi nedeniyle hırsızların da 
hedefinde. Diaspor kristalleri ile ilgili dünyadaki tek üretici olan 

Milenyum Madencilik şirketinin kurucusu Murat Akgün ile ger-
çekleştirdiğimiz söyleşiyi 66. sayfamızda okuyabilirsiniz. 

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre TETAŞ, “Enerji 
Satış Anlaşması-ESA”ya bağlı olarak 2016 yılında şirketler-
den toplam 6 Milyar kWh enerji alacak. Bu kapsamda TE-
TAŞ’ın 185,00 TL/MWh birim fiyat üzerinden de ödeme ya-
pacağı bildirildi. 
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Mariana Resources Hot Maden
Projesi’nde Kaynağı Arttırdı

Türkiye ve Güney Afrika’da maden arama ve geliştirme ça-
lışmalarına devam eden Mariana Resources, Artvin’de yer 
alan Hot maden projesinde sürdürülen kaynak tespit çalış-
malarında elde edilen son sonuçları duyurdu. Elde edilen 
sonuçlara göre projedeki son kaynak durumu gösterilmiş 
(Indicated) kategorisinde 3,43 milyon ons altın eşdeğerine, 
çıkarsanmış (inferred) kategorisinde ise 439 bin ons altın eş-
değerine ulaşmış durumda.
Açıklanan sonuçlarda HTD-62 isimli sondaj kuyusu dâhil olmak 
üzere değerlendirme yapıldığı belirtilirken sondaj çalışmaları-
nın da tamamlandığı ifade edildi.
Mariana Resources tarafından yapılan duyurunun önemli kı-
sımları ise şu şekilde;
Gösterilmiş kategorisinde altın eşdeğeri kaynak miktarı 3,43 
milyon onsa, çıkarsanmış kategorisindeki altın eşdeğeri kaynak 
miktarı ise 439 bin onsa yükseldi.
Yüksek tenörlü ana damar da ise gösterilmiş kategorisinde 
yapılan son çalışmalar ışığında 32,7 g/t Au ve %3,5 Cu tenörlü 
2,08 milyon ton kaynak tespit edildi. Bu rakamın altın eşdeğeri 
2,47 milyon ons olarak rapor edildi.
Bölgede yapılan en yeni keşif Ana Damardan 300 metre gü-
neyde bulunuyor. Yeni keşfedilen zonda tespit edilen kaynak 

miktarı indirgenmiş kategoride ortalama 7,2 g/t Au ve 0,7 g/t 
Cu tenörlü 1,35 milyon ton şeklinde (351 bin ons altın eşdeğeri).
Ana Altın-Bakır damarında indirgenmiş kategoride 15 g/t altın 
eşdeğeri tenörde 7,12 milyon tona yükseldi.
Kaynak tahmininde ayrıca ana altın-bakır damarında %2’lik 
limit tenör ile gösterilmiş 11.600 ton çinko ve çıkarsanmış 
114.000 ton çinko olduğu da ifade edildi.
Mariana CEO’su Glen Parsons yeni bulgularla ilgili olarak; ‘’Hot 
maden projesindeki gelişme yönetim kurulunu heyecanlandır-
maya ve piyasaların dikkatini çekmeye devam ediyor. Projede 
bugüne kadar yapılan sondajlar, gösterilmiş kategorideki kay-
naklarda belirgin bir artış ortaya koydu. Aynı zamanda Güney 
bölgesi ve çinko bölgesi olmak üzere iki çıkarsanmış kategori-
deki kaynak hakkında veriler elde ettik.
Gösterilmiş kategorisinde görülen artış, 2015 yılında yapılan 
kaynak kestirimi çalışmasına kıyasla %69’luk bir artışı temsil 
ediyor. Tahminler 2,47 milyon ons altın eşdeğeri olarak revi-
ze edildi. Mineralizasyon yerin 20 metre altında başlıyor. Yeni 
keşfedilen güney bölgesi ise şimdilik 351 bin ons altın eşdeğeri 
kaynağa sahip.
Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda düzenli olarak yeni bul-
guların duyurusunu yapıyor olsak da şu an elimizde gösterilmiş 
11.600 ton ve çıkarsanmış 114.000 ton metal kaynak var. Ortak-
lığımızda yürütülen operasyon altın-bakır damarına odaklansa 
da bu yeni çinko bulguları projeye ekonomik katkı sağlayabilir.
Planlarımız doğrultusunda sondaj programını sürdüreceğiz. 5 
km uzunluğundaki alterasyon bölgesinin yanında kuzey ve gü-
ney bölgelerinde sondaj çalışmalarına devam edeceğiz. Özel-
likle eski Rus Madeni bölgesi öncelik verdiğimiz alanlardan biri 
durumunda bulunuyor.‘’ şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Hattat Enerji ve Maden Tic. AŞ ÇED süreçlerinin uzaması, ÇED 
alınamaması ve kömür üretim sürecinin uzaması gibi neden-
lerle uluslararası kredi firmalarından finans desteği sağlana-
maması sonucu çalışmalarına 3 ay ara verme ve 850 çalışanını 
bu süre zarfında ücretsiz izine çıkarma kararı aldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;
“Avrupa’nın en büyük madencilik–enerji projelerini sürdüren 
Hattat Enerji ve Maden Tic. AŞ olarak, yer altı taşkömürü üre-
timi ve ülkemizin enerjide yaşadığı dışa bağımlılığı azaltacak 
enerji santralleri ile Türkiye ekonomisine ve bölgeye istihdam 
kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Şirketimiz, ÇED süreçlerinin uzaması, ÇED alınamaması ve 
kömür üretim sürecinin uzaması nedeniyle, uluslararası kre-
di firmalarının projemize finans sağlamamasından dolayısı ile 
çalışmalara 3 ay ara verecektir.

Ağustos 2016

HATTAT Çalışmalarına 3 Ay Ara Verdi, 
850 Çalışan Ücretsiz İzne Ayrıldı

Çalışmalara ara verilmesi konusunda şirketimiz, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapmış ve GMİS’nı (Ge-
nel Maden İş Sendikası) bilgilendirmiştir. Bu süre zarfında tüm 
çalışanlarımız (850 kişi) 3 aylık ücretsiz izine ayrılacaktır.” 
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Ağustos 2016İthal Kömüre Ek Mali Yük (Fon) Getirildi 

Elektrik üretim yatırımlarında yerli ve yenilenebilir kaynakları 
teşvik etmek ve ithalatı kısmak amacıyla kritik bir adım atıldı. 
Buna göre elektrik üretiminde kullanılan ithal kömüre ton başı-
na 15 dolar ek mali sorumluluk (Fon) getirildi. 
Bakanlar Kurulu kararı ile 2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre;
Avrupa Birliği üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedon-
ya, Bosna Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, 

Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik Sempozyumu 
(IBSMTS 2016) 2-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ev sahip-
liğinde Trabzon’da gerçekleştirilecek. Medya sponsorluğu 
Madencilik Türkiye, Mining Turkey, Tünel Teknolojisi ve MT 
Bilimsel dergileri tarafından üstlenilen etkinlik ile ilgili detaylı 
bilgiye blacksea2016.com adresinden ulaşılabilmektedir. 

Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, 
Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeili olanlar hariç olmak 
üzere; 2701.12.90.00.00 GTİP kodlu Kömür (Diğerleri-elektrik 
üretiminde kullanılmayanlar hariç) ithaline, brüt ağırlık üzerin-
den ton başına 15 ABD Doları “Ek Mali Yükümlülük” getirildi. 
Fon olarak alınan para gümrük vergileri ve diğer mali yüküm-
lülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat 
kaydedilecek.
Uygulama ile yer altında atıl duran kömür kaynaklarımızın eko-
nomiye kazandırılması da teşvik edilmiş olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Nisan ayı elekt-
rik sektörü raporuna göre, Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 
yaklaşık 74 bin megavat düzeyinde bulunuyor. İthal linyit sant-
rallarının kurulu güç içindeki payı, 6 bin 64 megavatla yüzde 
8,22. Bu santralların elektrik üretimindeki payı da yüzde 13-14 
aralığında seyrediyor. 

Ağustos 2016IBSMTS 2016 Trabzon’da Düzenlenecek

Ağustos 2016
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ODAŞ, Uzun Süredir Beklediği
Ruhsat Devrinin Tamamlandığını Duyurdu

52 Maden İşletmesine
1,5 milyon Lira Ceza Kesildi

ODAŞ Elektrik AŞ, %96 oranında iştiraki olan Anadolu Export AŞ 
aracılığı ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, uzun süredir 
beklediği ruhsat devri işleminin tamamlandığını duyurdu. 
Şirketin Ocak 2015’te yaptığı açıklamada; iştiraki olan Anadolu 
Export AŞ aracılığıyla yabancı sermayeli bir şirketin uhdesinde 
bulunan altın sahasının aramalarını tamamlamak ve arama so-
nuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla ruhsat 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 52 maden 
ruhsatı sahibine 1 milyon 506 bin 312 lira para cezası uygu-
landığı öğrenildi. Bakanlığa bağlı Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünün konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete’nin 23 Ağustos 2016 
tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, ilgili kanun maddeleri 
gereği 58 ruhsat sahibine de teknik ve mali eksiklik yazıları 
tebliğen duyuruldu.
Öte yandan, Resmi Gazete’de, Kayseri’nin 5 ilçesindeki 6 jeo-

devir alım sözleşmesi imzalandığı ve devir ile ilgili olarak Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) başvuruda bulunuldu-
ğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.
ODAŞ, 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle devir işleminin tamam-
landığını açıkladı. Söz konusu devir onayının, uzun bir süredir 
gerçekleşebilmiş ilk altın ruhsat devir onayı olma özelliği oldu-
ğunun altı çizildi. 

termal kaynak arama sahası için Kayseri Valiliği Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılacağı bildi-
rildi. Buna göre, Kayseri’nin Kocasinan, Yeşilhisar, Develi, Talas 
ve Hacılar ilçelerindeki 6 jeotermal kaynak arama sahaları açık 
teklif artırma usulü ile ihale edilecek. Muhammen bedelleri 28 
bin 467 lira ile 77 bin 520 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 
7 Eylül’de Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı toplantı salonunda yapılacak. 
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Eurasian Minerals Sisorta 
Projesini Devretti

İTÜ, Afgan Maden Mühendislerine 
Eğitim Vermeye Başladı 

Kanada merkezli madencilik firması Eurasian Minerals Inc. tüm 
hisselerini elinde bulundurduğu Sisorta projesini Bahar Ma-
dencilik’e devretti. Yapılan anlaşmaya göre Eurasian’a ön öde-
me olarak bir miktar nakit aktarılacak ve ticari üretim süresince 
yıllık ödemeler gerçekleştirecek. Eurasian Minerals ayrıca saha-
da yapılacak üretimden de net izabe geliri (NSR) alacak. Bahar 
Madencilik’in sahada çalışmalara en kısa sürede başlama niyeti 
içinde olduğu belirtiliyor.
Sisorta sahası 1995-1998 yılları arasında MTA tarafından keş-
fedilmiş, daha sonra 2004 yılında MİGEM tarafından yapılan 
ihalede sahanın arama hakları Eurasian Minerals tarafından 
alınmıştı. 2007 yılında Chesser Resources ile yapılan anlaşma 
sonrası kurulan EBX Madencilik Şirketi kontrolünde 2007-2015 
yılları arasında sahada 123 kuyuda toplam 16 bin metreden 
fazla sondaj çalışması, jeolojik haritalama, jeokimyasal örnek-
lemeler ve jeofizik ölçümler yapıldı. Çalışmalar sonucu sahada 

Afganistan 2,5 trilyon dolarlık yer altı kaynakları ile başta lityum 
ve altın olmak üzere dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. 
Ancak ülkedeki savaş ortamı yüzünden madencilik faaliyetleri 
yeterince yapılamıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve Al-
manya’nın Freiberg Üniversitesi Yerbilimleri ve Madencilik Bö-
lümü arasındaki işbirliği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu 
GIZ sponsorluğunda ve Afganistan Madencilik, Petrol Bakan-
lığı’nın desteği ile Afgan madencilik uzmanlarına ülkemizde 
eğitim verilecek. Ayrıca ülkemizde 10 farklı maden işletmesini 
içeren üç adet teknik gezi gerçekleştirilecek.
Türkiye’de bir ilk olan bu eğitim programının açılış toplantısı 11 

1000 metreye 600 metre genişliğinde sığ oksit mineralizasyo-
nu tespit edilirken daha derinlerde bakır ve porfiri tipi altın po-
tansiyeli olduğu sonucuna varıldı. Chesser Resources’un 2015 
yılında Türkiye’den çekilme kararı ile Eurasian Minerals EBX Ma-
dencilik’in yüzde 100 hissesini tekrar elde etti ve 2016 Ağustos 
ayında, yakın bölgede yer alan madeninde üretim çalışmalarını 
sürdüren Bahar Madenciliğe devretmiş oldu. 

Temmuz 2016’da, İTÜ Maden Fakültesi, İhsan Ketin Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta sırası ile İTÜ Maden Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Freiberg Üni-
versitesi Açık Ocak Madenciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Carsten 
Drebenstedt, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ars-
lan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, GIZ Temsilcisi Arnim 
Fıscher, Afganistan İstanbul Başkonsolos Vekili Khalid Ghafarı, 
Afgan Madencilik Uzmanları Temsilcisi Bostan Ali Jaheed söz 
alarak eğitim programı hakkında görüşlerini dile getirdiler.
Afganistan’daki madencilik faaliyetlerinin gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla bu hafta başlayan eğitim programı iki ay 
boyunca devam edecek. 

Düzeltme: 15 Temmuz 2016 tarihli 56. Sayımızın 16. Sayfasında yer alan “Muğla’nın Diaspor Kirstalleri Zultan’i Olarak Dünyaya Açıldı” 
başlıklı haber, 24 Haziran 2016 tarihli Dünya Gazetesi’nde Ahmet Usman imzasıyla yayınlanan “Diaspor Kristali Gerçek Değerine Ulaşacak” 
başlıklı haberden derlemedir. Önceki sayıda haberin kaynağı sehven verilmemiş olup bu düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Ağustos 2016

BAİB Madencilik Sektörünün Sorunlarını 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa Sundu
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Maden Komitesi Başka-
nı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Baş-
bakan Binali Yıldırım’a maden sektörünün sıkıntılarına ilişkin 
dosya sunulduğu öğrenildi.
BAİB yönetim kurulu üyeleri Ankara Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyarette yer alan yönetim kurulu 

üyesi ve Maden Komitesi Başkanı Ercan Akın, sektörün yaşadığı 
sıkıntılar hakkında hazırladığı dosyayı Cumhurbaşkanlığı özel 
kalemine bıraktı.
DHA’da yer alan haberde konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Ercan Akın, hazırlanan dosyanın sektörde yaşanan 
sıkıntıların çözümü konusunda faydalı olacağına inandığını 
söyledi. 
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Madenköy Bakır Madeninde
Üretime Ara Verildi

Çöpler Altın Madeni Sülfit Genişletme
Projesi’ni Amec Foster Wheeler Kazandı

Ciner Grup’a bağlı Park Elektrik AŞ yönetim kurulu tarafın-
dan alınan kararla Siirt’te bulunan Madenköy Bakır Made-
ni’nde 19.08.2016 tarihinden itibaren üretime 60 gün ara 
verileceği duyuruldu. 2006 yılından beri kesintisiz üretim 
yapılan konsantrasyon tesisinde, uzun üretim sürecinin ya-
rattığı yıpranmalar ve teknolojik eskimenin neden olduğu 
verimlilik düşüşüne karşı önlem almak amacı ile bu kararın 
alındığı açıklandı. Bakım-onarım sürecine girilecek tesiste, 
bakım onarım çalışmasına katılacak personel hariç izin hakkı 
olan personele izinlerinin kullandırılmasına, izin hakkı biten 
personelin ise ücretsiz izne ayrılmasına karar verildiği açık-
landı. Bu süreçte maden sahasındaki hazırlık çalışmalarının 
devam edeceği ifade edildi.

Anagold Madencilik firmasına ait olan Erzincan ili Çöpler bölge-
sindeki altın madeni tesisinin işletim ömrünü uzatacak Çöpler 
Sülfit Genişletme Projesi’nin mühendislik, satın alma ve inşaat 
yönetimi (EPCM) hizmetlerini içeren birim fiyatlı sözleşmesini 
Amec Foster Wheeler kazandı. 
Detay mühendislik, satın alma ve inşaat yönetimi hizmetleri ile dev-
reye alma ve performans testleri süreçlerinde destek hizmetlerini 
içeren sözleşme kapsamında; Çöpler Sülfit Genişletme Projesi sonu-
cunda kurulacak olan tesisin 2018 yılının ikinci çeyreğinde tamamla-
narak, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde üretime geçmesi planlanıyor. 
Çöpler Sülfit Genişletme Projesi tamamlandığında, mevcut 
tesiste yığın liçi yöntemi ile işlenmekte olan oksitli cevhere ek 
olarak günlük 5.000 ton sülfitli cevherin işlenmesi sağlanarak, 
kalan 4 milyon ons altın üretimi miktarıyla, madenin işletim 
ömrü 20 yılın üzerine çıkarılacak.
Bu sözleşmenin daha önce Amec Foster Wheeler tarafından 
aynı proje için tamamlanan temel mühendislik ve satın alma 
hizmetlerinin bir devamı niteliğinde olduğuna vurgu yapan 
Amec Foster Wheeler Asya, Ortadoğu, Afrika ve Güney Avrupa 
Grup Başkanı Roberto Penno, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Bu sözleşmenin firmamıza verilmiş olması dünya çapında altın 
madeni projelerinde sahip olduğumuz yetkinlik ve tecrübeleri-
mizi teyit etmenin yanı sıra, şirketimizin küresel ölçekteki tek-
nik uzmanlığını ve Türkiye pazarındaki yerleşik, güçlü yapısını 
da göstermektedir. Anagold Madencilik ile devam eden güçlü 

Park Elektrik AŞ’nin 2006-2016 yılları arasında Madenköy bakır 
madeninde ürettiği yıllık kon-
santre bakır miktarları tablo-
da yer almaktadır.
2016 yılı ilk çeyrek üretimi 
20.242 wmt olan firma geçen 
sene aynı dönemde üretilen 
23.358 wmt ile üretimde dü-
şüş eğilimi gösterdi. Firma, 
2015 yılı faaliyet raporunda 
2016 yılı için hedeflenen üre-
tim miktarını 100.000 wmt 
olarak duyurmuştu. 

işbirliğimizi Türk madencilik sektörü açısından önemli olan bu 
proje ile daha fazla geliştirmek isteğindeyiz.”
Amec Foster Wheeler Hakkında
Amec Foster Wheeler dünya çapında ileri teknoloji içeren 
kompleks tesislerin tasarımı, teslimi ve bakımı konusunda hiz-
met vermektedir. Dünya çapında 55’ten fazla ülkede 40.000 ‘e 
yakın çalışanı ile petrol ve gaz endüstrisi (üretimden rafinasyona 
ve türev ürünlerin dağıtımına) madencilik, temiz enerji, elektrik 
üretimi, ilaç endüstrisi, çevre ve altyapı sektörlerinde faaliyet 
göstermekte olup, 2015 yılı cirosu 5.5 milyar  Sterlin olarak ger-
çekleşmiştir. Amec Foster Wheeler onshore ve offshore petrol 
ve gaz projelerinin tüm aşamalarında (konvansiyonel ,yeni tek-
nolojiler, arama ve üretim, iletim, dağıtım, gazlaştırma-sıvılaştır-
ma, rafinasyon ve petrokimya) yeni tesis, mevcut tesislerin yeni-
leştirilmesi-büyütülmesi, işletme desteği konuları ile rafinasyon 
teknolojileri konusunda öncü hizmetler vermektedir.
Amec Foster Wheeler hisseleri Londra Borsası’nda ve American 
Depositary Shares marifetiyle New York Borsası’nda AMFW his-
se kodu ile işlem görmektedir. (www.amecfw.com)
Amec Foster Wheeler Türkiye Hakkında
Amec Foster Wheeler, 1950’lerde girdiği Türkiye pazarında, 
1973 yılında kurulan yerel ve İstanbul’da yerleşik merkez ofisi 
ve 200’ü aşkın personeli ile rafineri, petrokimya, depolama ter-
minalleri, güç sistemleri, ilaç sektörünü de içine alan muhtelif 
endüstriyel tesisler, madencilik ve çevre alanında mühendislik 
ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Amec Foster Wheeler 40 yılı aşkın tarihinde Türkiye’de çok di-
siplinli mühendisliğin gelişimine ve teknoloji transferine ciddi 
katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Türkiye ofisi 
yoğunlukla uluslararası piyasalar ve Türkiye pazarı ile birlikte 
Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki müşteri-
lerine hizmet vermektedir. 

Yıl Yıllık Üretim Miktarı (Wmt)
2006 13.771

2007 52.554

2008 64.371

2009 63.138

2010 37.426

2011 77.510

2012 89.253

2013 96.038

2014 91.185

2015 96.542

2016 20.242*

* 2016 yılı sadece ilk çeyrek üretim miktarını kapsamaktadır.
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NASA Ay Madenciliği Çalışmalarına 
2020’ye Kadar Başlamak İstiyor

Araştırmacılar Alaska’da
Hiperspektral Yöntemlerle Bakır Aradılar 

Elmas Devi Alrosa Nyurbinskoye’de 
214,65 Karatlık Elmas Bulduğunu Duyurdu

Dünya dışında yapılan madencilik bugüne kadar bilim kurgu 
filmlerinde sıklıkla kullanıldı. Evreni tanıma çabası içinde olan 
insanoğlu uzay merakından bu güne kadar vazgeçmedi. Bugün 
ise Tayvan ve NASA işbirliği ile bu hayaller gerçek oluyor.
İnsanoğlunun uzay macerasında yeni bir adımı temsil etmesi-
nin yanında proje, Ay’ı Mars araştırmaları için bir basamak hali-
ne getirme önemini de taşıyor. Elde edilen materyaller doğru-
dan dünyaya taşınmadan ay yüzeyinde de kullanılabilir.
NASA, ‘’Resource Prospector’’ ismi verilen projede Tayvan’ın 
Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalışıyor. 
Projenin adından da belli olduğu gibi amacın Ay üzerindeki 
önemli materyallerin elde edilebileceğini ispatlamak olduğu 
belirtiliyor. İniş yapılacak bölge ile ilgili çalışmalar Tayvan’da 
devam ederken, mekiğin 2020 başlarına uzaya gönderilmesi 
bekleniyor.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) Alaska’daki bir 
pilot bölgede çeşitli yöntemlerle bakır arama çalışmalarını sür-
dürüyorlar. 2014’ten bu yana Alaska’nın doğusunda bakır por-
firi yatakları olduğu bilinen belirli alanlarda çalışmalarını sürdü-
ren USGS, hiperspektral görüntüleme tekniklerini kullanarak 
çalışmalarını devam ettiriyor. 
Hiperspektral görüntüleme tekniği, uçaktan ışık yayan bir kay-
nak yardımı ile gerçekleştiriliyor. Kaynaktan çıkan ışık materyal-
lere çarptığı zaman ışığın bir kısmı geri yansıyor ve yansıyan ışık 
spektrometreler yardımı ile ölçülüyor. Yansıma sonucu oluşan 
spektrum kayaçların bileşimini açığa çıkarıyor ve ortaya çıkan 
sonuç her bir kayaç için parmak izi gibi farklılık gösteriyor.
Alaska’daki jeofizikçiler özellikle bakır porfiri yatakları ile ilişkili 
olan muskovit minerali aramasına ağırlık veriyorlar. Araştırma 
takımı tarafından yazılan bilgilendirme notunda, yapılan ça-
lışmalar hakkında; ‘’USGS, Alaska jeolojik ve jeofizik araştırma 
bölümü, Alaska Fairbanks Üniversitesi ve Ulusal Park Hizmet-

Karat bazında dünyanın en büyük elmas üreticisi olan Rus Alro-
sa şirketi yaptığı açıklamada Nyurbinskoye yatağından 214,65 
karatlık ham elmas bulunduğunu duyurdu. Elmasın ölçüleri 
42,11x34,26x16,07 mm olarak duyuruldu. Elmasın gri tonların-
da olduğu belirtiliyor.
Elmasın yüzeyinde aşınmaya bağlı kanal ve çizikler mevcut ve 
tetragonal şekilli olduğu, ayrıca ayrışma belirtileri gözlendiği 
şirket tarafından açıklananan bilgiler arasında.

Ay yüzeyinde gezen bir aracın yüzeydeki yararlı materyalleri 
tarayacağı ve ay yüzeyinde gözlemler yapacağı belirtiliyor. Ay 
yüzeyinde madencilik yapması beklenen aracın bu çalışmaları 
ileride daha ciddi olarak kullanabileceği söyleniyor.
Operasyonun başarılı olması durumunda ay yüzeyindeki oksi-
jen hidrojen ve su yakıt olarak kullanılabilir, solunabilir hava ve 
içme suyu sağlanarak Mars görevleri daha az maliyetli ve gü-
venli bir şekilde gerçekleştirebileceği düşünülüyor.
Sensörler vasıtası ile işe yarar materyalleri bulduktan sonra 
araç, en az bir metrelik bir sondaj yaparak örnek toplayacak ve 
toplanan örnekler fırında ısıtılarak bileşenleri hakkında detaylı 
bilgi sahibi olunacak. Hayati minerallerin elde edilebilir olduğu-
nun ispatlanmasının proje hakkında en büyük beklentilerden 
birisi olduğu söyleniyor. 

leri Yardımı ile hiperspektral verilerin toplanması ve analizi 
çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların amacı jeolojik ve jeofizik 
haritalama ve araştırma yöntemlerini geliştirmek ve Alaska’daki 
mineral yataklarını ve karakterlerini tespit etmektir. ‘’ dendi.
Araştırma bölgesinin üzerinden yapılan iki günlük uçuş sonu-
cunda 1.900 km2’lik tarandı. Ekip farklı miktarlarda muskovit 
bulunan alanları tespit etti. Bakır yatağı olduğu bilinen nokta-
larla elde edilen spektrumlar arasında karşılaştırma yapıldı ve 
porfiri alanlarından yararlanılarak en yoğun muskovitin olduğu 
bölgeler bulundu. 
USGS’nin Denver’daki Yer Kabuğu Jeofizik ve Jeokimya Bilim 
Merkezi’nde bir araştırma jeofizikçisi olan Raymond Kokaly 
yapılan çalışma hakkında; ‘’Sensörlerin uygun kullanımına izin 
vermeyen zorlu arazilerde yöntemi deneyerek uygulamayı zor-
lamak istedik. Tekniğin güvenilirliği kesin olarak kanıtlanabilir-
se hiperspekral görüntüleme altın ve gümüşün dâhil olduğu 
diğer mineraller için de kullanılabilir’’ dedi. 

Nyurbinskoye yatağı Nyurbinskaya ana yatağına oldukça yakın 
bir bölgede bulunuyor. Bölge büyük elmas kaynaklarıyla bili-
niyor ve Alrosa şirketinin en yeni bölümlerinden olan Nyurba 
Mining ve Processing tarafından işletiliyor.
Bununla birlikte Rus Devleti Alrosa’daki %10,9’luk hisse satışını 
Temmuz ayında tamamlandığını duyurdu. Bu satışın 3 yıl önce 
Rus devletinin hisselerini azaltmasından sonra görülen en bü-
yük satış olduğu belirtildi. 
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Sumitomo, Ambatovy Madenindeki 
Üretimde Azalma Bekliyor

Bakteriler ile Mineral
Ayrıştırma Yöntemi: ‘’Bio-Flotasyon’’

Glencore, Maden Kazaları Nedeniyle
Zambiya’da Bakır Üretimini Durdurdu

Sumitomo Corporation Madagaskar’daki Ambatovy made-
nindeki nikel üretim tahmininde azalma olduğunu duyurdu. 
Önceden açıklanan rakamlar ile madende 48.000 ila 50.000 
ton arasında rafine nikel üretimi yapılacağı tahmin edilirken, 
güncel tahminlere göre üretim miktarının 42.000 ila 45.000 
ton aralığında olmasının beklendiği duyuruldu. Yöneticiler ta-
rafından yapılan açıklamada beklentilerdeki değişimin yaşa-
nan küçük teknik sıkıntılardan dolayı gerçekleştiği duyuruldu.
Sumitomo Corp. CFO’su Koichi Takahara yaşanan teknik sı-

Güney Avustralya’nın Flinders Üniversitesi’ndeki bilim insanları 
laboratuvar ortamında bakterileri kullanarak değerli mineral-
leri ayrıştırmayı başardılar. Yapılan bir dizi deneyde kullanılan 
bakterilerin maden sahalarında yoğun olarak bulunduğu ve 
uygulamanın doğaya zarar vermediği belirtiliyor.
Dr. Sarah Harmer, kullanılan yeni tekniğin bio-flotasyon ola-
rak adlandırıldığı ve bir sonraki aşamada daha büyük ölçekli 
ve karmaşık deneyler yapılacağını ifade etti. Harmer projenin 
önemi hakkında; “Sürdürebilir bir şekilde bakır, demir, kurşun, 
çinko gibi değerli minerallerin ayrıştırılması konusunda önemli 
ilerleme kaydettik. Şu an belirlediğimiz miktarda saf mineralle-
ri karıştırarak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi inceliyoruz. Bu 
teknolojiyi maliyeti azaltacak şekilde, daha büyük çaplı ticari 
uygulamalarda kullanmak madencilik sektörü için büyük önem 
arz ediyor. Mikrop ve farklı bakteri çeşitlerini kullanmanın sek-

Dünyanın üçüncü büyük bakır üreticisi Glencore, farklı kazalar-
da 4 madencinin hayatını kaybetmesi sonucu Zambiya gene-
linde devam eden bakır üretimlerini durdurdu.

kıntılarla ilgili olarak; “Ambatovy madeninde yapacağımız 
bakım çalışmalarını yaz sonbahar döneminde gerçekleşecek 
şekilde planlamıştık. Nisan ve Haziran dönemlerinde karşılaş-
tığımız teknik aksaklıklardan ötürü bakım çalışmalarına Ha-
ziran ayında başlamak durumunda kaldık. Çalışmalar nedeni 
ile madende iki hafta boyunca üretimi durdurmak zorunda 
kaldık. Madende üretim eski haline dönüyor ve yakın zaman-
da normal üretimimize dönmeyi bekliyoruz.’’ şeklinde açıkla-
malarda bulundu. 

tör tarafından benimsenme sürecinin yavaş ilerlemesi, bu tek-
nolojinin doğurduğu maliyet nedeni ile sadece küçük boyutlu 
uygulamalarda kullanılmasından kaynaklandı.” dedi.
Harmer ve ekibi ilk defa mikrop ve bakterilerin mineral ayrıştır-
masındaki etkisini incelemek için X-Ray görüntüleme teknikleri 
ve mikro- spektroskopik yöntemler kullandı. Yapılan araştırma-
lar bakterilerin salgıladıkları enzimlerin tespit edilmesine de 
ayrıca dikkat ediliyor. Bu şekilde bakterinin kendisinin kulla-
nılmasındansa enzim tespit edilerek çok daha basit bir sistem 
oluşturulabileceği düşünülüyor.
Sarah Harmer; ”Projede ilerleyen zamanlarda siyanür ve zantat 
gibi kimyasalların yerine bakterilerin flotasyon işlemlerinde 
kullanılabileceğini düşünüyoruz. Madencilik şirketleri şimdilik 
projeye şüphe ile yaklaşıyor. Bu nedenle kullanımına başlan-
madan önce biraz daha geliştirme yapmak zorundayız.” dedi. 

Geçtiğimiz günlerde Glencore’un Mufulira bakır madeninde 3 
işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Geçen haf-
ta da Kitwe bölgesindeki 14 bin civarı çalışanın olduğu Mopani 
maden kuyusunda başka bir kaza yaşanmıştı.
Glencore daha önce Zambiya’daki şirketlerine geliştirme çalış-
maları için yatırım yapmıştı. Madencilik devi 3 yeni maden ku-
yusu üzerinde çalışıyor. Kurulması planlanan teknolojik sistem-
ler için 1,1 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağı ve bu sistemler 
ile maden ömrünün 25 yıl uzaması bekleniyor.
Zambiya’nın bakır ihracatı, Afrika’nın toplam bakır üretiminin ner-
deyse yüzde 70’ine ve Afrika’nın bakır ihracatının yüzde 60’ına 
denk geliyor. ABD’li yatırım firması Goldman Sach, arz artışında 
yaşanabilecek hızlı bir yükselişin küresel bakır piyasalarını etkileye-
bileceği, önümüzdeki 12 aylık süreçte fiyatları bir tonu 4 bin dolar 
seviyesine kadar düşürebileceği ve rafineri ve izabe tesis giderle-
rinde artış görülebileceği hakkında uyarılarda bulundu. 
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Anglo American Kanada’daki Gahcho
Kué Madeninde Elmas Üretimine Başladı

Codelco, Chuquicamata Madeninde
Yer Altına Metso ile İniyor

Moody’s Baz Metal Endüstrisinin Notunu
“Negatif”ten “Durağan”a Çevirdi

Küresel madencilik devi Anglo American, Kanada’nın Kuzey 
Batısı’nda bulunan Gahcho Kué elmas madeninde üretime 
başlandığını duyurdu. Tam kapasite ile üretime ise 2017’nin ilk 
aylarında geçileceği tahmin deniliyor.
1 Milyar dolarlık değeri ile Gahcho Kué dünyanın en büyük elmas 
madeni olarak görülüyor. Yıllık ortalama 4,5 milyon karat elmas 
üretecek madenin ömrünün ise 13 yıl olacağı tahmin ediliyor.
Gahcho Kué madeninin yüzde 51 hissesini De Beers, yüzde 
49’unu ise Anglo American elinde bulunduruyor. Dünyanın en 

Codelco, Şili’deki devasa Chuquicamata madeninin açık işletme-
den yer altı madenciliğine dönüştürülmesi konusunda Metso ile 
anlaşma sağladı. Anlaşma, mühendislik hizmetlerini, malzeme ve 
ekipmanların teminini ve 12 yer altı kırıcı istasyonu ile birlikte taşıyı-
cı hatlarının bakımını da içeriyor. Anlaşma kapsamında Metso’nun 
en büyük kırıcılarından olan 11 adet C200 çeneli kırıcı, 24 besleyici 
ve 20 taşıyıcı birim sağlanacak ürünler arasında bulunuyor.
Metso tarafından yapılan açıklamada; sözleşme kapsamına yapı-
lacak kırıcı teslimatının Metso tarihindeki en büyük sipariş olduğu 
aktarıldı. Açıklamada sözleşme bedelinden bahsedilmezken pro-
jenin bu yıl başlayacağı ve 2020’ye kadar sürdürüleceği belirtildi.
İki şirket arasında yapılan anlaşma ile ilgili Metso tarafından ya-
pılan açıklamada; “Metso tam bir çözüm paketi önerdi. Mühen-
dislik safhasından kırıcı istasyonlarına, malzeme temininden 
elektrik hatlarına, otomasyon ve saha desteği de dâhil Metso 
tarafından sunulacak çözümler arasında. Ayrıca firmanın elekt-
rik tasarrufu amaçlı önceden yapılan çalışmalar Metso’ya avan-
taj sağlıyor.” ifadeleri yer aldı.
Sadece, milattan önce 550 yılından bugüne değin madencilik ya-
pılan Chuquicamata madeninden üretilen bakır, dünyanın bakır 
ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Firma 2012 yılında yer altı işlet-

Moody’s küresel baz metaller için görünümü negatiften durağa-
na çevirdi. Yayınlanan yeni raporda alüminyum, bakır, nikel, çin-
ko fiyatlarının orta vadede değişmesinin beklenmediği belirtildi.
Raporun yazarı ve Moody’s Başkan Yardımcısı Carol Cowan; 
‘’Geçen yılın sonundaki keskin düşüşten sonra baz metal fiyat-
larını takip ediyoruz. Zorlu endüstri koşullarının 2018’e kadar 
devam etmesini bekliyoruz. Bu süreç ancak arz-talep farkının 
dengelenmesi ile son bulacaktır.” dedi.
Rapora göre, çinko dışındaki bütün baz metaller, fazla miktarda 
depolanmış olarak kalacak. Bu dönemde fiyatlardaki istikrarın 

büyük elmas üreticilerinden olan De Beers’in yüzde 85 hissesi 
de yine Anglo American’ın elinde bulunuyor.
De Beers CEO’su Bruce Cleaver konuyla ilgili olarak; “Gahcho 
Kué madeninde bu zorlu şartlar altında istenilen zamanda ve 
hesaplanan bütçeyle üretime başlamak bizim için kayda değer 
bir başarıydı. Maden karat hacmi, değeri ve yerel halka yarata-
cağı ekonomik fırsatlar açısından farklı bir öneme sahip.” şeklin-
de açıklamada bulundu. 

mesine geçme planlarını duyurmuştu. Yer altı planlaması sürecin-
de, projede gelinen son durumda, düşük tenörlü cevherin nakli-
yesi sırasında kamyonların madenin tabanından yüzeye çıkmaları 
için 11 kilometre yol yapmaları gerektiği bir duruma gelindi.
Codelco tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın en de-
rin ikinci açık ocak madeni olan Chuquicamata yılda 308 bin 
ton bakır üretme kapasitesine sahip. Madende 1000 km’den 
fazla kazı yapılmış durumda ve madene 3,8 milyar dolarlık yatı-
rım yapıldığı belirtiliyor. 

ana sebebi olarak ise büyük bir baz metal üreticisi ve tüketicisi 
olan Çin’in gelişme beklentisi olarak gösteriliyor. Cowan; ’’Çin 
yatırımcıların ilgisini baz metallerde tutmaya devam ediyor. 
Devlet tarafından piyasayı canlandırma üzerine yapılan kredi 
kolaylığı gibi çalışmalar, stok yapma ihtiyacını azaltarak alt yapı 
çalışmalarına yapılan harcamaları arttırıyor. Bu şekilde ülkenin 
gayrı safi yurt içi hasılasının yükselmesi sağlanıyor.’’ şeklinde 
ifadelerde bulundu.
Moody’s durağan görünümü, önümüzdeki 12-18 ay içinde en-
düstri hakkında beklentilerini yansıtıyor.  
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Manyet Ltd.’in Manyetik Separatörleri ile Karadeniz 
Sahil Kumundan Demir Kazanımı Sağlanıyor

Dünya’da Amerika, Japonya ve Avustralya’dan sonra Avrupa’da 
ilk olarak deniz kumundan demir kazanımı Femicron AŞ’nin iş-
letmesinde Manyet Ltd.’nin manyetik mühendisliği işbirliğiyle 
gerçekleştirildi. Böylece 4 yıllık pilot üretim ve ruhsatlandırma 

çalışmalarının ardından Ağustos ayı itibariyle deniz kumundan 
ağır mineral kazanımı başlamış oldu. 
Manyet Ltd. Satış Müdürü Temel Furkan Akyol: “Bu uygulamay-
la ülkemize böyle bir katma değer kazandırdığımız için mutlu 
ve gururluyuz. Femicron AŞ, yüksek manyetik alan şiddet ve 
kazanım kapasitemizle, Samsun-Giresun sahil hattındaki mobil 
sistemlerinde deniz kumundan ağır mineral olarak demir, rutil 
ve ilmenit cevherleri kazanımını hedefliyor. Ülkemizde maden 
sektörüne değer katacak bu çalışma kapsamında yılda 60.000 
ton cevher işlenebilecek.” açıklamasında bulundu. 
Manyet Ltd., Türkiye’nin ilk mıknatıs imalatçısı olarak 1970 yılın-
dan beri tüm işgücünü ve kapasitesini manyetik alan ve metal 
eleme çözümlerine odaklamakta. Organizasyon olarak anahtar 
teslim endüstriyel manyetik-elektromanyetik üretim hattı ve 
ayrıştırma tesis kurulum hizmetleri de vermektedir. 

www.manyet.com 
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HİDROMEK Kazıcı Yükleyicileri Afrika’da!
HİDROMEK, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 8 adet, Botsvana’ya 
da 3 adet kazıcı yükleyici ihracatı gerçekleştirdi.
Dünya üzerinde 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan HİD-
ROMEK yurtdışı satışlarına Afrika pazarında devam ediyor. HİD-
ROMEK’in İzmir Ege Serbest Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini 
tamamladığı HMK 102 B ALPHA Serisi kazıcı yükleyicilerin 8 tane-
si Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ve 3 tanesi Botsvana’da bulunan 
son müşterilere ulaştırılmak üzere, her iki Afrika ülkesinin fahri 
konsoloslarının da bulunduğu tören eşliğinde gönderildi.
HİDROMEK’in İspanya Kara Kuvvetleri’nin özel ihtiyaçlarına yö-
nelik hazırlamış olduğu kazıcı yükleyicilerin teslimatını da geç-
tiğimiz günlerde tamamladı. HİDROMEK, ihracat performan-
sıyla uluslararası pazarlarda satış hacmini ve marka bilinirliğini 
gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. 
2015 yılı performansıyla “İhracatın Yıldızları” ödüllerinde “Jüri 
Özel Ödülü”ne layık görülen HİDOROMEK, TİM’in (Türkiye İhra-

catçılar Meclisi) hazırladığı” İlk 1000 İhracatçı Listesi”nde 362. 
sırada yer almıştı.
Ayrıca HİDROMEK, 2016 yılı içerisinde yurtiçi pazarda satışını 
yaptığı kazıcı yükleyicilerin 1000. adetini İstanbul’da Özbek İn-
şaat’a teslim etti.
2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen yurtiçi satış grafiğinde 1000. ka-
zıcı yükleyici satışına ulaşan HİDROMEK, HMK 102 B ALPHA A1 tesli-
matını İstanbul’da düzenlenen törenle Özbek İnşaat’a yaptı. 
1000. kazıcı yükleyici satışında verilen 1000 Euro’luk yedek parça ve 
servis ödül çekini Özbek İnşaat adına teslim alan Osman Özdemir, 
HİDROMEK kazıcı yükleyicilerini daha önce kullandıklarını ve daha 
önce aldıkları makineden memnun kaldıkları için yeniden HİDRO-
MEK’i tercih ettiklerini belirtti. Özdemir, HİDROMEK kazıcı yükleyi-
cilerin teknik özelliklerinin avantajından bahsederken, HMK 102 B 
ALPHA A1 seçimlerinde makine fiyatı ve servis ağı yaygınlığı kriter-
lerini dikkate aldıklarını ve bu kriterler doğrultusunda HİDROMEK’i 

tercih ettiklerini belirtti.
Kazıcı yükleyici teslimatında 
HİDROMEK temsilcilerinden İs-
tanbul Anadolu Bölge Müdürü 
Mehmet Emin Taylan, HİDRO-
MEK kazıcı yükleyicilerin uygun 
yatırım maliyetinin yanı sıra, 
düşük yakıt tüketimi ve düşük 
işletim masrafları sayesinde 
yüksek kazanç elde ettirebilen 
makineler olduğunu söylerken, 
müşterilerden bu yönde geri 
dönüş aldıklarını belirtti. 

www.hidromek.com.tr

28



FORAMEC Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İvedik OSB 1446. Cadde No:9 06378 Ankara Türkiye
Tel: + 90 312 395 30 90 – 91 Faks: + 90 312 395 30 94
info@foramec.com www.foramec.com

GÜVENİLİR ÇÖZÜMLERİMİZ İLE 
MADENCİLİK ve TÜNELCİLİK SEKTÖRLERİNİN HİZMETİNDEYİZ

24-27 Kasım 2016
TÜYAP İSTANBUL



www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2016

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

EÜAŞ, Çayırhan B Termik Santral ve Yeraltı Kömür 
İşletmesi Ön Fizibilite Raporu Çalışmalarını ARDEF 
Çatısı Altında, RPM-VPC İş Ortaklığı’na Verdi

Elektrik Üretim AŞ 30 Haziran 
2016 tarihinde ihalesi yapılan 
“Çayırhan-B Termik Santrali ve 

Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Projesi Ön Fizibilite Raporu Ha-
zırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı” işini RungePincockMinarco 
Ltd ve VPC GmbH İş ortaklığına verdi. ARDEF Maden Makine Enerji 
ve Tic. AŞ’nin iş ve çözüm ortakları olan RPM ve VPC bu iş kapsa-
mında ilk kez EÜAŞ’ye proje hazırlamış olacaklar. Bunun yanında 
yine 12 Temmuz 2016 günü EÜAŞ tarafından ihalesi yapılan “SUR-
PAC Yazılımı Temel Eğitimi ve Uygulamalı Proje Eğitimi Hizmet 
Alımı İşi” de RPM tarafından üstlenildi. ARDEF, çözüm ortakları ile 
birlikte sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
ARDEF, Çayırhan-B (750±50 MW) Termik Santrali ve Yeraltı Kö-
mür İşletmesi Entegre Projesi Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması 
işine, termik santral danışmanlığı olarak 50 yıldan fazla tecrübe 
ile yüksek saygınlığa sahip olan Almanya menşeli VPC GmbH 
ile çözüm ortağı olarak destek vermektedir. Yer altı kömür iş-
letmesine ön fizibilite raporu hazırlığı için ise madencilik tekno-
lojileri ve danışmanlık hizmetleri konusunda uluslararası kabul 
edilirliği olan Avustralya menşeli RungePincockMinarco Ltd 
çalışmalarına madencilik sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesiyle 
hizmet sunan ARDEF desteği ile başlamıştır. 

Çayırhan B maden işletmesi ön fizibilite raporu hazırlığı kapsa-
mında JORC standartlarında kaynak ve rezerv raporu hazırlana-
caktır. Termik santral ön fizibilite raporu hazırlığı sürecinde ise 
santral ve altyapı uygunluğu değerlendirilerek santral alanı ve 
teknoloji seçimi yapılacak, kömür, kireçtaşı, su temini gibi ihti-
yaçlar öngörülerek güç iletimi sağlanacaktır.

ARDEF, EÜAŞ’la beraber Çayırhan B Termik Santrali ve Kömür 
İşletmesi projesinin yanı sıra SURPAC Temel Eğitimi ve Uygu-
lamalı Temel Eğitimi projesini de gerçekleştirecektir. Madenci-
lik yazılım sektöründe uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan 
RPM ile gerçekleştirilecek projede temel eğitim, uygulama, 
proje eğitimi ve raporlama yapılacaktır. Eğitim sürecinde El-
bistan E sahası örnek saha olarak çalışılacak, kaynak ve rezerv 
raporları hazırlanması konu edilecektir.
İmbat Madencilik, Becker Transwitchleri
(Kompakt Trafo) ile Enerji Temini Sağlıyor

Soma Eynez Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürmekte olan İmbat 
Madencilik, Tam Mekanize Sisteme dayalı kömür üretimine 
başladı. İkinci ayak montajları tamamlanmış olup devreye alı-
nabilmesi için gerekli olan enerji Becker transwitchleri ile sağ-
lanmaktadır. Ayak gerisinde bulunan iki adet 1000/1250 KVA 
Transwitch ayak içi konveyör, arka konveyör, kesici ve kırıcıyı 
besleyerek ayak çalışması için gerekli olan enerjiyi tamamen 
sağlamaktadır.
Tamamen kompakt bir yapıya sahip olan Transwitch’in yer al-
tına nakliyesi çok kolay olmaktadır. Normalde Trafo olarak bili-
nen ekipman, yolvericileri ile beraber kompakt bir yapıya sahip 
olduğundan dolayı Transwitch adını almıştır.
Her bir trafoda, toplam 5 adet 450 amper ve 2 adet 220 volt 
çıkış bulunmakta olup trafo ana gövdesinin ve yolvericilerin 
de olduğu bu ekipman sadece 3 metre uzunluğunda ve 6,3 
ton ağırlığındadır. 

www.ardef.com

YMGV 2016 Madencilik Ödülleri
Başvuruları Başladı
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, madenciliğimizin gelişti-
rilmesine yönelik bilimsel araştırma, tez ve yayın yapanlarla, 
üstün hizmetleriyle madenciliğimizi ve Vakfımızı destekleyen 
ve ilerlemesini sağlayan kişi ve kuruluşlara veya üretim aşama-
sında teknolojik yenilik getiren, ürün niteliğini arttıran, maliyeti 
düşüren, çevre korumaya yönelik önlemler alan, pazar ve ihra-
cat payını geliştiren kuruluşlara ilişik “Ödül Yönetmeliği” kural-
ları çerçevesinde, ödül vermektedir. 
2014 yılı ve sonrası yapılan bilimsel araştırma, tez ve yayınlar ile 
yukarıda belirtilen çalışmaları gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar, 
ödül türünü belirterek, bu ödüllere bizzat başvurabilirler veya 
başkalarını önerebilirler. 

Bu amaçla yarışmaya katılacak adayların en geç 31 Aralık 2016 
akşamına kadar Vakıf merkezine başvurmaları gerekmektedir. 
Bilim Ödülü: 7.000.-TL
Tez Ödülleri: Doktora Tezi: 4.000.-TL, Y.Lisans Tezi: 2.000.-TL, 
Bitirme Ödevi: 1.500.-TL
Hizmet ve Teşvik Ödülü: Madalya, plaket verilecektir.
Önemli Not: BİLİM ve TEZ ÖDÜLLERİ’nde adayın öz geçmişini, 
eserini içeren dosya, 4 kopya olarak teslim edilecektir. 
HİZMET ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ’ nde adayın yaptığı yenilikleri, ya-
tırımları ve hizmetleri içeren dosya önerenler veya aday tarafın-
dan hazırlanıp Vakfa teslim edilecektir.
Ödül yönetmeliği için ziyaret edebilirsiniz goo.gl/3EkDsn 
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Çevik Group Kimsesiz Çocuklara
Tatil Yapma İmkanı Tanıyor
Türkiye ve dünyada maden, mermer, inşaat ve turizm gibi alan-
larda faaliyet göstermekte olan Çevik Group’un Başkanı Halil 
İbrahim Çevik, grup bünyesinde yer alan otellerinde kimsesiz 
çocuklara ücretsiz tatil yaptırıyor. Her hafta devletin bakımını 
üstlendiği çocukları otelinde ücretsiz misafir ettiklerini belirten 
Halil İbrahim Çevik, “Bugüne kadar en çok heyecan duyduğum 
ve beni mutlu eden sosyal proje bu oldu. Şehit ve gazi çocuklarına 
da tatil yaptıracağız. Tüm işletmeler destek verirse, Türkiye’de tatil 
yapmayan, denize girmeyen çocuk kalmaz” diye konuştu. 
Bu yıl ilk kez başlattıkları proje ile bakımını devletin üstlendiği 
çocukları gruplar halinde otellerinde misafir eden Halil İbrahim 
Çevik, bir işadamı olarak bugüne kadar birçok sosyal projeye 
destek vermesine rağmen, en çok bu projenin kendisini heye-
canlandırdığını ve mutlu ettiğini kaydetti. Çevik, Türkiye gene-
line yayılmasının arzu ettiği projeyi şöyle anlattı: 
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü ile gerçek-
leştirdiğimiz proje ile her hafta Çocuk Evleri’nde kalan 10-15 çocu-
ğumuzu eğitmenleri ile birlikte otelimizde ağırlıyoruz. Bu çocuklar 
müşterilerimizin faydalandıkları tüm imkanlardan faydalanarak 
hem tatil yapıyor, hem de düzenlediğimiz yüzme, su altına dalma, 
İngilizce kursları gibi aktivitelerle de yeni bir şeyler öğreniyorlar. 13 
Haziranda başlattığımız proje ile bugüne kadar yaklaşık 80 çocuğu-
muz tatillerini burada geçirdi. Bu proje bundan böyle sürekli yapa-
cağımız bir proje olacak. En büyük isteğim bu proje diğer işletmeler 
tarafından da benimsensin ve çığ gibi büyüsün. Biz bunu -turizm 
sektörü bu noktada, atıl bir kapasite var da onu dolduralım- diye 
yapıyor değiliz. Yüzde yüz dolu olsak da bir kısım kapasitemizi ço-
cuklara ayıracağız. Yani Aydın’da, Nazilli de çocukların hepsi tatil 
yaptı diye bakmayacağız. Gerekirse, Manisa’ya, İzmir’e, Denizli’ye 
gideceğiz oradan çocukları getireceğiz. Bu projeden sadece devlet 
koruması altındaki çocuklar değil, şehit çocukları, gazi çocukları, 

kimsesiz çocukların da faydalanmasını istiyoruz. Ancak bizim hep-
sine yetmemiz mümkün değil. Bu projeye devletin de yönlendirmesi 
ile diğer turizm işletmelerinin de sahip çıkmasını, onların da destek 
vermesini istiyoruz. İnanıyorum ki bizi gören yüzlerce işletmemiz gö-
nülden bu işe destek verecektir. Zaten bir kere o çocuklarla bir araya 
gelip, onların mutluluğunu görsünler, mutlaka devam ederler.”
Proje paydaşlarından Aydın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlü-
ğü’nün eğitmenlerinden Selçuk Sağlam da yaptığı değerlen-
dirmede “Bize, otelden bölgemizdeki devletin bakımında olan ço-
cukların ücretsiz konaklaması, sosyal aktivitelerden faydalanması 
yönünde bir talep geldi. Üst makamlar ile görüştük bunu bir protokol 
haline getirdik. Çocuklarımız belli gruplar halinde bir hafta süreyle 
her şey dahil sistemliyle otelde kalıyorlar. Diğer müşterilerden ayırt 
edilmiyorlar, hatta personel tarafından ayrı bir kayırma bile gö-
rüyoruz. Buraya gelen çocukların kendine güvenleri arttı. İngilizce 
derslerine karşı ilgileri arttı. Hayatında hiç denize girmeyen çocuklar 
yüzme öğrendiler. Meslekleri merak etmeye başladılar. En önemlisi 
toplumun bir parçası olduklarını daha iyi anladılar” diye konuştu. 

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

ve “Tetis Tektoniği ve Metalojenisi” ana konusu işlenecek olan 
SEG 2016 Konferansı’na katılmak veya daha fazla bilgi almak 
için lütfen www.seg2016.org adresini ziyaret ediniz. 
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“Drägerman”e Holmes
Maden Kurtarma Birliğinden Övgü
Joseph A. Holmes Güvenlik Birliğinin [Joseph A. Holmes Sa-
fety Association] bir birimi olan Holmes Maden Kurtarma 
Birliği (HMRA), kıdemli Dräger çalışanı Kent Armstrong’u “Yı-
lın Kişisi” ilan etti. Armstrong bu ödülü Missouri eyaletinin 
Branson şehrinde verilen bir HRMA yemek davetinde Birleşik 
Devletlerdeki maden kurtarma faaliyetlerine olan katkıların-
dan dolayı aldı. 
HMRA “Yılın Kişisi” ödülü; maden kurtarma alanına üstün katkı-
lar sağlayan kişilere veya kuruluşlara verilmektedir. 20. yüzyılın 
başlarından bu yana maden güvenliği teknolojileri üretmekte 
olan Dräger’in, kurtarma ekipleri için ürettiği solunum koruyu-
cu cihazları o kadar başarılıdır ki, uzun yıllar önce Kuzey Ame-
rika madencilik endüstrisinde ortaya çıkan “Drägermen-Dräger 
Adamlar” kavramı bugün neredeyse sektördeki herkes tarafın-
dan bilinmektedir.
“HMRA Başkanı Jim Vicini “Bu yılın HMRA ödülünü alan kişi, bü-
tün zamanların en yetenekli ve vasıflı bireyleri arasındadır” dedi 
ve “Kent, HMRA’nın oluşumunda ve Birleşik Devletlerde maden 
kurtarma faaliyetlerinin desteklenmesinde çok yardımları ol-
muş bir kişidir. Maden kurtarma topluluğu ne zaman yardıma 
ihtiyaç duysa, Kent destek teklifinde bulunan kişilerin başında 
gelmektedir. O sadece bir lider değil, aynı zamanda dünyada 
önde gelen uzmanlardan biri olarak tavsiyeleri dinlenen bi-

risidir. Kent’in maden kurtarma camiasına olan hizmetleri, bu 
prestijli ödülle bir kez daha kanıtlandığı gibi her kesim tarafın-
dan takdirle karşılanmaktadır” diye ekledi.
23 yılı Dräger ile birlikte olmak üzere 35 yıldır madencilik sektö-
ründe çalışan Armstrong, “Bu ödülü aldığım için çok mutluyum 
ancak bunun benim için bir yetkinlik göstergesi olduğunu dü-
şünmüyorum. Aksine, bu ödül Dräger’in  madencilik sektöründe 
ne derece güvenilir bir firma olduğunu temsil etmektedir,” dedi.
“100 yıldan fazla bir süredir, Dräger maden güvenliğinin ak-
tif bir savunucusudur ve işte bu yüzden bu ödül çok anlam 
ifade etmektedir,” diyen Drager CEO’su Stefan Dräger, “Akıllı 
teknoloji ve pratik çözümler yoluyla madencilik güvenliğini 
daha da arttırmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma-
ya devam edeceğimize söz veriyoruz,” şeklinde konuşmasını 
tamamladı.
Dräger. Technology for Life®
Drager; medikal ve iş güvenliği teknolojisi alanlarında uluslara-
rası lider bir kuruluştur. Ürünlerimiz hayat korumakta, destek-
lemekte ve kurtarmaktadır. 1889’da kurulan Drager’in 2015 yılı 
gelirleri yaklaşık 2,6 milyar Avro olmuştur. Drager Grubu, hâli-
hazırda 190’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve dünya 
genelinde 13.000’den fazla çalışanı vardır. Daha fazla bilgi için, 
lütfen www.draeger.com adresini ziyaret ediniz. 

MT Mağaza, Mayeb Ltd. yayını olan Madencilik Türkiye, Mining 
Turkey ve Tünel Teknolojisi dergilerinin güncel ve geçmiş sayı-
larının satışının yapıldığı, ayrıca anlaşmalı yayınevleri ve yazarlara 
ait yer bilimleri alanındaki kitapların da satışa sunulduğu sanal 
mağazadır. Aşağıda yer alan ve sitemizde satışa sunulan kitapları 
ve daha fazlasını, online alışveriş imkanı ile hızlıca edinebilirsiniz. 
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.
Alet ve Makinelerin 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.

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. 

www.mtmagaza.com

MT Mağaza Okuyucularını
Kaliteli Yayınlarla Buluşturuyor

www.boratas.com.tr
TEL:0 232 853 85 95 GSM: 0 532 138 66 10
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Adroit 412 özellikle metro şaftlarında, merdiven çıkış tünel 
ve koridorlarında aşırı eğimden dolayı ıslak betonun ulaştırı-
lamadığı bölgeler için tasarlanmıştır. En önemli özelliği, 360° 
dönüşle püskürtme kabiliyetine sahip olduğu için konumlan-
dırıldıktan sonra uygulama bitene kadar bir daha hiç hareket 
etmesine gerek kalmamasıdır. 

Adroit 412, araç üstü, 4x4 ve çekili tip püskürtme beton pom-
paları ile beton mikserlerinin ulaşamadığı noktalara konum-
landırılarak püskürtme beton işlemini doğru, sağlıklı ve hızlı 
bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. 

Adroit 412 sayesinde ıslak beton püskürtme yapılamayan alan-
lara da ulaşılabildiği için kuru karışım püskürtmede meydana 
gelen malzeme zaiyatı ve uygulama esnasında oluşan aşırı toz 
engellenmekte, insan sağlığına olan zarar azaltılmaktadır. 

www.tunelmak.com.tr

kapak konusu

Dünyanın En Dar Maden ve 
Tünelleri için Tasarlandılar:
Adroit 510 ve Adroit 530

Tünelmak, iki yeni model 
makineyi maden ve tünel 
sektörlerinin hizmetine 

sundu. Özellikle dar kesit maden ve tünellere yönelik tasar-
lanan Adroit 510 isimli kavlak tarama makinesi, ölçüleri ile 
dikkat çekiyor. 

Genişliği yalnızca 1500 mm, yüksekliği ise 1800 mm olan 
Adroit 510 dünyanın en dar maden galerilerinde çalışabile-
cek şekilde tasarlandı.

Tünelmak’ın ikinci yeni makinesi ise Adroit 530 ismi verilen 
kaya delici. Dar kesit tüneller ve madenler için tasarlanan bu 
makinenin de ölçüleri yine Adroit 510 ile aynı. 

Adroit 510’un ve 530’un kontrolü kullanıcı olmadan da gerçek-
leşebiliyor. Operatör, makinenin kabininden veya radyo kont-
rol ile uzaktan kumanda ederek, yürüyüş dahil makinenin tüm 
fonksiyonlarını kullanabiliyor.

Her iki makine de belden kırma şasesi ile yüksek manevra kabi-
liyeti sağlarken uçlarına kırıcı, delici, forklift çatalı, riper, kepçe 
gibi ataşmanlar takılabiliyor. 

Püskürtme Beton Dağıtıcı 
Tünelmak’ın diğer bir yeni ürünü olan Adroit 412 ise tüneller-
deki püskürtme beton uygulamasına yeni bir boyut getiriyor. 
Tamamıyla Tünelmak’ın Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü olan 
Adroit 412’nin sektörde bir benzeri bulunmuyor.
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The Dodge MagnaGear XTR® engineered with Dodge proven planetary and helical 
gear technology is the ultimate advancement in speed reducers. MagnaGear XTR 
reducers are ideal for rugged environments and, with their universal housing, they 
can be configured and mounted to suit your application. With the MagnaGear XTR 
reducers’ standard, premium quality, tandem sealing system and improved cooling 
system, you can always depend on low-maintenance operation and maximum 
value for your money. 
www.abb.com/mechanicalpowertransmission

Handles the toughest environments 
without unplanned downtime
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Karotlu sondaj ekipmanlarının lider firması Atlas Copco, elmas 
matkaplar konusunda detaylı analizler ve saha çalışmaları son-
rası ortaya çıkan “AZURE MATRIX” kod adlı elmas matkabını 
sondaj sektörümüzün hizmetine sundu.

AZURE MATRIX elmas matkapların en önemli özelliği, orta sert 
ve sert  formasyonlara aynı anda hitap edebilmesi ve tek bir 
elmas matkap ile değişken kayaç sertliklerine sahip bir sondaj 
kuyusunu bitirebilmeyi sağlamasıdır.

AZURE MATRIX serisi ECF-EXFD-JET ve TAPER tip özelliklere 
sahip matris tipleri ile çok geniş bir seçim aralığı sunmaktadır.

AZURE MATRIX serisi 10mm-13mm-16mm matris yükseklikleri 
ve 8-9-10 adet su kanal tipleri ile her formasyonda başarı sağ-
lamak için tasarlanmıştır.

Karotlu sondaj için Atlas Copco’nun belirlemiş olduğu ve başa-
rı sağladığı 3 tip formasyon bölgesi mevcuttur.

Bunlar;

TanıTım

“King of The Blue Zone”
Atlas Copco AZURE Serisi
Emprenye Elmas Matkaplar 

Kaan Şimşek
Atlas Copco Karotlu Sondaj Bölümü 

kaan.simsek@tr.atlascopco.com

Yumuşak ve orta sert zeminler için 
belirlenmiştir.
Aşındırıcı ve kırıklı kayaçtan, sağlam 
kayaca kadar bu bölge özelliğine sahip 
elmas matkaplar kullanılabilir.

Orta sert ve sert zeminler için
belirlenmiştir.
Bir kısım ve az oranda kırıklı kayaçtan 
sağlam kayaca kadar bu bölge özelliğine 
sahip elmas matkaplar kullanılabilir.

Sert ve çok sert zeminler için
belirlenmiştir.
Sağlam kayaç ve sert zeminler için bu 
bölge özelliğine sahip elmas matkaplar 
kullanılabilir.

Bölge 1: Yeşil Bölge Bölge 2: Mavi Bölge Bölge 3: Kırmızı Bölge

Yumuşak ve orta sert zeminler için 
belirlenmiştir.
Aşındırıcı ve kırıklı kayaçtan, sağlam 
kayaca kadar bu bölge özelliğine sahip 
elmas matkaplar kullanılabilir.

Orta sert ve sert zeminler için
belirlenmiştir.
Bir kısım ve az oranda kırıklı kayaçtan 
sağlam kayaca kadar bu bölge özelliğine 
sahip elmas matkaplar kullanılabilir.

Sert ve çok sert zeminler için
belirlenmiştir.
Sağlam kayaç ve sert zeminler için bu 
bölge özelliğine sahip elmas matkaplar 
kullanılabilir.

Bölge 1: Yeşil Bölge Bölge 2: Mavi Bölge Bölge 3: Kırmızı Bölge

Yumuşak ve orta sert zeminler için 
belirlenmiştir.
Aşındırıcı ve kırıklı kayaçtan, sağlam 
kayaca kadar bu bölge özelliğine sahip 
elmas matkaplar kullanılabilir.

Orta sert ve sert zeminler için
belirlenmiştir.
Bir kısım ve az oranda kırıklı kayaçtan 
sağlam kayaca kadar bu bölge özelliğine 
sahip elmas matkaplar kullanılabilir.

Sert ve çok sert zeminler için
belirlenmiştir.
Sağlam kayaç ve sert zeminler için bu 
bölge özelliğine sahip elmas matkaplar 
kullanılabilir.

Bölge 1: Yeşil Bölge Bölge 2: Mavi Bölge Bölge 3: Kırmızı Bölge

Atlas Copco Elmas Matkap Seçim Tablosu
Atlas Copco Azure Serisi ve genel elmas matkap seçim kriter 
tablosu yan da gösterilmiştir.

Atlas Copco’nun elmaslı ürün grubundan en yüksek verimi almak 
için aşağıdaki parametreleri kullanmak önem arz etmektedir.

1. RPM & RPC 
Karotlu sondaj operasyonunda rotasyon ünitesinin dönme sa-
yısı ve bununla birebir ilişkili ilerleme hızı başarılı bir delginin 
olmazsa olmazıdır.

Atlas Copco elmas matkaplar yüksek devir ve hızlı ilerleme il-
kesine göre tasarlanmış olup, aynı zamanda en uzun matkap 
ömrünü sunmaktadır.

Bu parametrelere bağlı kullanım sonrası, en yüksek verim elde 
edilecektir.

RPM ve RPC parametreleri ile hesaplama yöntemi aşağıda en 
basit hali ile gösterilmiştir.

RPM: Rotation Per Minute (Rotasyon ünitesinin dakikadaki 
dönme sayısı)

PR: Penetration Rate (İlerleme Hızı)

RPC: Rotation Per Centimeter (1 Santimetrelik ilerleme için olu-
şan 1 tam tur dönüş sayısı)

RPC: RPM/PR
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Geniş Su Kanalli Dizayn (Standart Tip Matris) (Ecf)
•	Standart dizayn ve her tip for-
masyona uygun.
•	Kırıklı formasyondan, sağlam 
kayaca kadar her tip bölgeye uy-
gunluk.
•	Geniş uygulama yelpazesi.

V&Jet Dizayn

•	Yüksek performans için hızlı ilerle-
me ve yüksek kesme hızı.
•	Yüksek verimlilik.
•	Sert ve sağlam kayaca uygun.
•	Aşındırıcı olmayan zeminler için 
ideal.

Su, karotlu sondaj için “olmazsa olmaz” parametrelerden biri-
dir, çünkü matkabın soğutulması, matkap ömrünün en verimli 
şekilde kullanılması ve kuyuda oluşan sediman adı verilen kı-
rıntıların yukarı taşınması için, kullanılan çap’a uygun su debisi 
hayati önem arz etmektedir.

Genel literatür ve Atlas Copco’nun saha analizleri sonucu orta-
ya çıkan optimum su kullanım değerleri aşağıda en sade hali 
ile verilmiştir. 

www.atlascopco.com.tr

Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse;

2. Su Debisi
Sondaj operasyonunda RPM ve RPC kadar su debisi de kritik 
parametrelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Matkap Ebatı RPM Optimum
RPM

RPI
(RCP)

A 1500-1700 1650 250 (100)

B 1200-1450 1350 200 (79)

N 900-1200 1100 170 (67)

H 750-950 850 130 (51)

P 600-750 650 100 (40)

Ebat LPM (USGPM) RPM
A 15-20 (4-5) 1650

B 30-36 (8-10) 1350

N 38-45 (10-12) 1100

H 50-60 (13-16) 850

P 75-84 (20-22) 650

N Ebatlı Matkap için Örnek Hesaplama
Dakikadaki devir sayısı \ ilerleme miktarı = her cm\inch dedki devir sayısı

1200 / 8” dakikadaki ilerleme = 150 RPI

1200 / 20,3 cm dakikadaki ilerleme = 59 RPC

Rock Group

1-4

5

6

7

8

9

10

Kayaç Tipi Aşınma Eğilimi

Yumuşak, orta sert
Son derece aşınabilir
Son derece kırılabilir

Orta sert
Aşınabilir
Orta sertlikte kırılabilir

Orta sert
Kısmen aşınabilir
Kısmen kırılabilir

Orta sert-sert
Bir miktar aşınabilir
Az kırılabilir-sağlam

Sert
Az aşınabilir
Sağlam

Çok sert
Çok az aşınabilir yada aşınmaz
Çok sağlam

Çok sert
Aşınmaz
İnce taneli
Çok sağlam

Şeyl
Kumtaşı
Kireçtaşı

Kireçtaşı- Dolomit
Ayrışmış granit
Ayrışmış gnays
Serpantinit
Metaforit

Diorit
Gabro
Peridotit
Gnays
Bazalt
Andezit

Metabazalt
Amfibolit
Başkalaşım geçirmiş diorit
Başkalaşım geçirmiş gabro
Diyabaz

Kuartz içeriği yüksek skarn
Granit
Pegmatit

Başkalaşım geçirmiş granitik kayaç
Kuartz içeriği yüksek gnays

Çört
Jasperit
Kuarzit
Y. derecede başkalaşmış volkanikler

Kayaç Grubu Formasyon Özellikleri

Alından Su Kanallı Dizayn
•	 Suya hassas formasyonlar için özel 
tasarım.
•	 Kırıklı ve kum içerikli bölgelere 
uygun.
•	 Özellikle karot ile su temasını kes-
mek için ideal.

Sand Dizayn
•	Atlas Copco’nun en özel matkap tipi.
•	Çok sağlam kayaçtan, en kırıklı 
tip kayaca kadar her tip formas-
yonda kullanım.
•	3 tüplü sistem gibi çalışıp, iki 
tüplü sisteme uygunluk.
•	Karot randımanının arttıran dizayn. (Suya hassas formasyon-
lar için, standart ürünlere göre avantajlı.)
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Madencilik Türkiye: Shell’in işletmelere yönelik sunduğu ya-
kıtlar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Evren Diker Arın: Shell olarak dünya genelinde 18’den fazla 
ülkede, 5.000’den fazla müşterimize inşaat, taşımacılık, ma-
dencilik, petrol arama ve üretim ile şehir içi deniz taşımacılığı 
gibi farklı iş alanlarında endüstriyel tüketime yönelik yakıtlar 
tedarik ediyoruz. Müşterilerimize benzin, dizel, fuel oil, kalo-
rifer yakıtı, gazyağı kategorilerinde ürünler temin etmekteyiz. 

Temel amacımız, toptan akaryakıt müşterilerine yakıt tasarrufu 
sağlamak için tasarlanan Shell FuelSave Diesel gibi kaliteli ürün-
ler temin ederek, müşterilerimizin maliyetlerini azaltmalarına 
yardımcı olmak ve çözüm ortağı anlayışıyla hareket etmektir.

Ar-Ge organizasyonundan ve Shell bilim insanlarından bah-
seder misiniz?

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de artan nüfus ile birlikte artan 
enerji ihtiyacını daha çeşitli ve sürdürülebilir enerji kaynakla-
rı ile karşılayabilmek için innovasyon ve teknoloji çok büyük 
önem taşımaktadır. Shell bilim insanları da tam bu noktada ki-
lit rol oynayan başlıca unsurlardan biridir diyebilirim.

Shell olarak bugün Türkiye’de perakende, ticari ve endüstri-
yel akaryakıt satışlarından; petrol ve doğal gaz arama faaliyet-
lerine; kimya, denizcilik ve havacılık sektörlerine yönelik sa-
tışlardan; madeni yağ ihracatına kadar enerjinin her alanında 
hizmet vermekteyiz. 

Shell 100 yılı aşkın süredir teknoloji konusunda her zaman 
öncü olmaya çalışmaktadır; her yıl ortalama 1 milyar dolarlık 
Ar-Ge harcaması ile uluslararası enerji firmaları arasında araş-
tırma ve geliştirmeye en çok yatırım yapan firmalar arasında en 
üst sıralarda yer almaktadır. Dünya çapında 10 adet Ar-Ge mer-
kezinde 43.000 civarında Shell bilim insanı, araştırmacıları ve 
mühendisleri; üniversiteler, araç üreticileri gibi farklı sektörler-
den de konularında uzman olan kişilerle birlikte geleceğe yön 

TanıTım

Shell FuelSave Diesel Madencilik 
Sektörüne Tasarruf Ettiriyor

Yüksek maliyetli makinalar ve zorlu çalışma şartlarından dolayı madencilik 
sektöründe ekipman verimliliği en önemli konulardan birisidir. Operasyonların 

kesintiye uğramaması için ekipmanlar en verimli şekilde kullanılmalı, bu noktada da 
yakıt ve bakım masrafları ön plana çıkmaktadır. Madencilik sektörünün en çok tercih 
edilen yakıt tedarikçilerinden biri olan Shell de işletmelerin en önemli yatırımı olan 
bu yüksek maliyetli makinaların en verimli şekilde çalışabilmesi için sektöre çeşitli 

ürünler sunuyor. Shell&Turcas Petrol AŞ Ticari Yakıtlar Müdürü Evren Diker Arın’dan
Shell ve özellikle Shell FuelSave Diesel ürünü ilgili detayları öğrendik.

verecek çözümler oluşturma hedefiyle durmaksızın çalışmalar 
yürütmektedirler. Shell’in faaliyet gösterdiği yerlerde müşteri-
lerine sunduğu ürün ve hizmetler de tüm bu çalışmaların so-
nucunda ortaya çıkmıştır.

Shell FuelSave Diesel’in özelliklerinden bahseder misiniz? 
Ürünün yakıt Tasarrufu ile ilişkisi nedir?

Shell FuelSave Diesel, kullanıcılarına yakıttan ve dolayısıyla 
masraflarından da tasarruf etme imkanı sunmaya yardımcı 
olan bir üründür. Belirttiğim gibi Shell 100 yılı aşkın süredir 
yakıt teknolojisi ve yakıt ekonomisi konusunda yapmış olduğu 
araştırma ve geliştirme çalışmaları nedeni ile uzmanlaşmıştır. 
Shell tarafından 1960’lı yıllarda yakıt ekonomisi sağlayan ilk 
ürünler piyasaya sürülmüş ve zamanla yeni ihtiyaçlar, yeni 
çalışmalar ve yeni teknolojiler ile birlikte günümüzde kullan-
dığımız son teknoloji tasarruf yakıtımız Shell FuelSave Diesel 
geliştirilmiştir. Shell FuelSave Diesel, 2010 yılı sonu itibarıyla 
Türkiye’de müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Evren Diker Arın
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Daha önce de söylediğim gibi, Shell FuelSave Diesel yakıttan 
tasarruf etmek üzere geliştirilmiştir. Yakıt teknolojisi fark yaratır; 
Shell FuelSave Diesel’i standart dizellere göre farklılaştıran ve ta-
sarruf etmeye yardımcı olan özelliklerini şu şekilde sıralayabilirim:

•	Motorlarda yer alan enjektör memelerinde birikinti oluş-
masını önler: Ağır vasıta dizel motorlar eskidikçe, enjektör-
lerde karbon birikintileri oluşabilir; bu birikintiler, sprey şeklini 
ve yanma sürecini olumsuz etkileyebilir. Shell FuelSave Diesel, 
daha fazla birikinti oluşmasını önlemek için özel bir formül ile 
üretilmiştir. Bu formül, motorunuzun yakıtı daha verimli şekil-
de yakmasını ve neticede, aracınızın egzozundan daha az CO2 

ve duman yayılmasını sağlar.
•	Motor ve depolama tankında paslanmayı önler ve yakıt 
sisteminin temiz tutulmasını sağlar: Yakıtlar doğaları itibarıy-
la aşındırıcı değildir, ancak su ve oksijenle temas eden metal 
parçalarda pas oluşabilir. Shell FuelSave Diesel önemli yakıt 
sistemi bileşenlerini paslanmaya karşı korumak üzere tasar-
lanmıştır. Shell FuelSave Diesel’in gelişmiş formülü enjektör 
memelerinde birikinti oluşumunu engelleyebilir ve bu sayede 
motorun temiz tutulmasına yardımcı olur. Shell FuelSave Die-
sel’de bulunan özel katık maddesi, suyun iyi bir şekilde ayrış-
masını sağlayarak depodaki yakıtın nemlenmesini de önler.
•	CO2 emisyonu ve siyah duman üretiminin azalmasını sağ-
lar: Yüksek yakıt tüketimi, doğal olarak daha yüksek CO2 emis-
yonuna sebep olur. Düşük yanma performansı, kısmen yanan 
yakıtın egzozdan duman olarak atılmasına sebep olur. Shell 
FuelSave Diesel, yakıt tasarrufunu sağlayan ve neticede daha 
az CO2 emisyonu ve duman üretimini sağlayan daha verimli bir 
yanma performansını desteklemek için geliştirilmiştir.
•	Yakıt dolumu sırasında köpürmenin azalmasını sağlar: Di-
zel yakıtlar, doğası itibarıyla köpürmeye eğilimlidir. Bu köpük-
ler depoda yer kaplayarak yakıt dolum sürecini yavaşlatır. Shell 
FuelSave Diesel köpürmeyi azaltmak ve böylece daha temiz 
bir işlem yapılmasını ve daha az dökülme riskiyle deponun ta-
mamen dolmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Tüm bu özellikleri bir arada düşündüğümüzde Shell FuelSave 
Diesel, %3’e varan yakıt tasarrufu sağlamak üzere tasarlan-
mıştır. Ayrıca sadece yakıt tasarrufu değil; aynı zamanda te-
miz motor ve yakıt sistemleri ile bakım maliyetlerini de ciddi 
oranda azaltmakta ve düşük CO2 salınımı ile çevreye daha az 
etki eden Shell FuelSave Diesel ile yakıt dolumundan kazanılan 
zaman ile birlikte depolarda tam dolum sağlanarak daha planlı 
ve daha uzun süreli çalışma imkanı da sunmaktadır. 

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada çok farklı sektörlerden Shell 
FuelSave Diesel kullanan müşterilerin yaptıkları tasarruf miktar-
ları da oldukça çarpıcı. Bu anlamda birkaç örnek vermek isterim: 

Mesela, Shell FuelSave Diesel ve Shell Rimula R6 LME kullanan 
40 tonluk Mercedes Benz Actros 3, 12.728,94 km’lik test boyun-
ca 100 km’de ortalama 19,44 lt yakıt tüketerek Guinness Rekor-
lar Kitabı’na girdi. Bugüne kadar tasarruf konusunda Guinness 
Rekorlar kitabına giren tek yakıt Shell FuelSave Diesel’dir.

Catterpillar’ın iş makinalarında uygulanan 177 saatlik testin 
ardından Shell FuelSave Diesel kullanımı ile %8,8 yakıt tasar-
ruf sağlandı bununla birlikte motor performansı farklı basınç 
düzeylerinde de artış gösterdi. 

Elbette bu örnekleri çoğaltabiliriz. Burada bahsettiğimiz tasarruf 
miktarları hava koşulları, sürücü, yol koşulları, lastik basıncı, ekip-
man bakımı, yük miktarı gibi çok çeşitli etkenlerden de etkilene-
bilmektedir. Yakıt tasarrufu birçok konuda dikkatli olmakla birlikte 
doğru yakıtı tercih etmekten geçmektedir. Shell olarak hedefimiz, 
müşterilerimize standart yakıtların ötesinde, tasarruf sağlayan ya-
kıtlar da sunarak onların verimliliğine de katkıda bulunmaktır. 

Özellkle büyük ekipman ve araçlara nasıl bir fayda sağlıyor; 
çevreye etkisi nedir, konuyu biraz daha açar mısınız?

Aslında az önce detaylı bir şekilde bahsettiğim gibi Shell Fuel-
Save Diesel, Shell’in yüzyılı aşkın teknoloji tecrübesi ve araştır-
ma- geliştirme çalışmalarına yaptığı ciddi yatırımlar sonucunda 
geliştirilen özel formülü sayesinde motoru temiz tutuyor, enerji 
kayıplarının önlenmesiyle birlikte kullanıcılarına daha uzun sü-
reli ve verimli çalışma saatleri sunuyor ve de düşük tüketim ile 
daha az CO2 emisyonu da sağlayarak daha çevreci bir yakıt ola-
rak karşımıza çıkıyor. Tabii biz Shell&Turcas olarak öncelikle        
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bazılarıdır. Zorlu operasyonları kesintisiz yönetmek; yatırımı-
nızdan en iyi şekilde yararlanmak için makine, operatör, yakıt 
ve bakım masraflarını dikkatli bir şekilde dengelemek demektir. 
Bu konularda iş ortaklığı anlayışıyla hareket ederek madencilik 
işletmelerin verimliliğine katkıda bulunabilecek ürün ve hiz-
metleri sunuyoruz. Rafineriden araç ve iş makinalarının depola-
rına kadar tüm süreçlerde sunduğumuz üstün kaliteli ürün ve 
hizmetler ile müşteri memnuniyetini her zaman üst seviyede 
tutmayı hedefliyoruz. Bu da doğal olarak tercih edilmenizi sağ-
lıyor. Shell& Turcas olarak ürünümüz Shell FuelSave Diesel ile 
madencilik sektöründe kullanılan ekipmanlarda %3’e varan ya-
kıt tasarrufu, daha az bakım gereksinimi yani daha fazla çalışma 
saati sağlıyoruz.

Madencilik sektörüne özel olarak sunduğunuz avantajlar 
nelerdir?

Shell & Turcas olarak emniyetli ikmal operasyonlarımız, yay-
gın ve etkin bayi ağımız, ihtiyaca yönelik çözüm odaklı ve 
inovatif yaklaşımımız ile kurumsal müşterilerimizin mem-
nuniyetini sürdürülebilir şekilde en üst seviyede tutmak 
öncelikli hedefimizdir.

Bu anlamda çözüm ortağı anlayışıyla kaliteli ürün ve hizmet-
lerimiz, sunduğumuz öncelikli avantajlardır. Bununla birlikte 
elbette müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik değer katan ak-
tiviteleri çözüm ortağı anlayışıyla planlamaktayız; teknik des-
tek ve eğitimler, güvenli akaryakıt ikmali, akaryakıt muhafazası 
konusunda uzman kişilerce bilgilendirme ve yönlendirmeler, 
yakıt kalite garantisi ve kalite kontrolleri, müşterilerimizin ih-
tiyacına yönelik benzer özel çözümlerimiz de madencilik sek-
törüne yönelik mevcut müşterilerimizde gerçekleştirdiğimiz 
uygulamalarımızdan bazılarıdır.

Gelecek dönem hedefleriniz neler?

Diğer çalıştığımız tüm iş kollarında olduğu gibi madencilik 
alanında da endüstriyel tüketime yönelik yakıtlar tedarik et-
meye devam edeceğiz. Temel amacımız ise, toptan akaryakıt 
müşterilerine yakıt tasarrufu sağlamak için tasarlanan Shell 
FuelSave Diesel gibi kaliteli ürünler temin ederek, müşterile-
rimizin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak ve çözüm 
ortağı anlayışıyla çalışmaktır. Önümüzdeki süreçte maden-
cilik alanında sürdürülebilir büyüme anlayışıyla satışlarımızı 
arttırmayı hedefliyoruz.

Eklemek istedikleriniz….

Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan ve bizler için de baş-
lıca sektörlerden biri olan madencilik sektörü ile bizleri bu 
platformda buluşturduğunuz için teşekkür ederim. İşletme-
lerin verimliliği arttırıcı ve maliyet yükünü hafifletici önemli 
bilgiler verdiğimi ve bu bilgilerin sizlere faydalı olacağını 
umuyorum. 

www.shell.com.tr 

madencilik,inşaat sektörleri başta olmak üzere, birçok farklı sek-
töre ticari yakıtlar alanında da hizmet vermekteyiz. Bunu yapar-
ken de rafineriden müşteri sahasına kadar güvenli bir şekilde 
yakıt tedariği çok önemli. Hatta yakıt tedariği sonrası, yakıtın 
muhafaza edilmesi ve bu anlamda müşterilerimize danışman-
lık yapılması da ayrı bir önem taşımaktadır. Yakıtın kullanımı ile 
ilgili her türlü teknik bilgi ve desteği de müşterilerimize sunarak 
çözüm ortağı, iş ortağı anlayışıyla hareket etmekteyiz. 

Shell FuelSave Diesel, ilk damladan itibaren tasarruf etme-
ye yardımcı olmayı hedeflemektedir, kaldı ki Shell FuelSave 
Diesel kullanan İş ortaklarımız da bu ürünümüzü kullandıkça 
farkını daha fazla gördüklerini ifade etmektedir. Diğer tüm sek-
törlerde olduğu gibi madencilik sektöründe de ekipmanlar ol-
dukça değerlidir. Dolayısıyla ekipman ömrü ve kullanım süresi 
de maliyetleri düşürmek için çok ciddi yer tutmaktadır. Shell 
FuelSave bahsettiğim özellikleriyle ekipmanların ömrünü de 
uzatmaya yardımcı olmakta ve bu boyutuyla da tasarruf sağ-
lamaya katkıda bulunmaktadır. 

Madencilik sektöründe yaşanan zorluklar nelerdir? Buna 
karşı ne tip önlemler alıyorsunuz?

Özellikle madencilik sektöründe ekipman dayanıklılığı her şey-
den önce gelir. Zorlu çalışma koşulları, artan işletme masrafları 
ve yüksek ekipman yatırımı günümüzde madencilik sektörü-
nün karşı karşıya olduğu zorluklardan sadece birkaçıdır. Büyük 
ölçekli faaliyetler gerçekleştirmek demek; yatırımınızdan en iyi 
şekilde yararlanmak için makine, yakıt, personel ve bakım mas-
raflarınızı dikkatli bir şekilde dengelemek demektir. Biz Shell 
olarak madencilik işletmelerin verimli bir şekilde çalışabilmele-
ri için ürünlerimiz ve bilgi birikimimiz ile müşterilerimizi birer iş 
ortağımız olarak görüyoruz. 

Madencilik sektöründe neden Shell FuelSave tercih edil-
melidir? 

Madencilik sektöründe ekipman verimliliği çok önemli. Zorlayıcı 
çalışma koşulları, yüksek ekipman yatırımları günümüzde ma-
dencilik sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklardan sadece 

www.ardef.com

ARDEF MADEN MAKİNE ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
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Tel: +90 (312) 284 11 75 | Faks: +90 (312) 284 11 76 |       info@ardef.comTel: +90 (312) 284 11 75 | Faks: +90 (312) 284 11 76 |       

MIBRAG Consulting International GmbH
www.mibrag-consulting.de

VPC Sustainable Engineering & Consulting 
www.vpc-group.biz

RungePincockMinarco Limited
www.rpmglobal.com

Runge Pincock Minarco

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ ORTAKLARIMIZ

BECKER MINING SYSTEMS
www.becker-mining.com

BECKER WARKOP
www.becker-mining.com.pl

BECKER VARIS
www.varismine.com

THIELE GmbH & Co. KG
www.thiele.de

Esco Hydra Ltd.
www.escocorp.com

WICHARY Technologies Sp. z o.o.
www.escocorp.com

Elgor+Zamet Sp. z o.o.
www.elgor.biz.pl

Herkules Sp. z o.o.
www.herkules-rydultowy.pl

Urządzenia i Konstrukcje S.A.
www.uiksa.pl

Breuer-Motoren GmbH & Co KG.
www.breuer-motoren.de

DLK Sp. z o.o.
www.dlk.net.pl

THYSSEN SCHACHTBAU GmbH.
www.thyssen-schachtbau.com

OLKO Maschinentechnik GmbH.
www.thyssen-schachtbau.com/

olko-maschinentechnik/ueber-uns 

CFE Technology GmbH.
www.cfe-technology.de

Wikov Industry-Wikow Gear
Wikow MGI

www.wikov.com
Cable Factory BITNER

english.bitner.com.pl

IF Friedrich Maschinenbau GmbH.
www.friedrich-maschinenbau.de

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
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33. Yıla Doğru Yünel
Her şey “Biz neden yapa-
mayalım?” sorusu ile 1984 
yılında başladı. Bugün Yünel 
Elektromekanik Ltd. Şti., 10 
ayrı üretim dalında ve tekno-

lojik olarak her tür üründe dünyanın önde gelen birkaç firması 
arasına girdi. Halen elektromekanik konusunda geliştirilerek 
ortaya çıkartılmış ekipmanlar, Türkiye ile birlikte Malezya’dan 
Venezuela’ya kadar 30’dan fazla ülkede yüksek verim ve tam 
müşteri memnuniyeti ile hizmetini sürdürmektedir. 

Yünel Kuruluşları, ilk çalışma gününden itibaren bütün kazanç 
ve birikimlerini temel üretim yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarına 
harcamış, bu uygulamayı ana ilke olarak kabul etmiştir.

Halen 30.000 m2’lik saha üzerinde, genel, idari ve üretim ünite-
leri ile her gün yarınlar için hazırlanmaktadır. Katı malzeme ile 
uğraşan ve üretim yapan tüm sektörler bizim iş ortaklarımızdır.

Üretim konularımız:

1- Katı malzemelerin depolandığı silo, bunker gibi yapılarda, bu 
malzemelerin akıp, geçtiği siklon, baca, şut, kanal gibi kısımlar-
da, yapışma ve tıkanmayı önleyen; 

- SÜPER ŞOK HAVA PATLAÇLARI

2- Katı malzemelerin depolandığı silo ve bunkerlerde otomatik 
olarak seviyeyi ölçen, yüklemeyi ve boşaltmayı kontrol eden;

- TAM OTOMATİK SİLO SEVİYE ÖLÇERLER

3- Ürün kalitenizi yakaladığı demir özlü metaller sayesinde yük-
selten kırıcı, elek, konveyör bant gibi proses içerisindeki maki-
neleri demir özlü metallerin zararlarından koruyan, ihtiyacınıza 
tam uygun olarak dizayn edilmiş, eşsiz ve rakipsiz;

- ELEKTROMANYETİK VE DAİMİ MANYETİK METAL SEPARA-
TÖRLERİ

4- Ürününüz içerisinden sadece demir özlü metalleri değil her 
türlü metali algılayabilen, Avrupa Standartlarına uygun metal 
uzaklaştırma seviyesine ulaşmanızı sağlayacak;

- LANDMARK® SERİSİ METAL DETEKTÖRLERİ

5- Her Endüstriyel tesisin ihtiyacı olan vakumla temizlik ve yığı-
lan tüm malzemelerin ıslak ve kuru olarak toplanmasını sağla-
yan, sabit, mobil tahrikli;

- ENDÜSTRİYEL VAKUMLA TEMİZLİK VE YÜKLEME TESİSLERİ

6- Konveyör bantlarda taşınan malzemenin debisini kontrol et-
mek, yükleme miktarını ayarlamak ve envanter bilgilerini topla-
mak için kullanılan;

- KONVEYÖR BANT DEBİ KONTROL VE AYARLI DOZAJLAMA 
SİSTEMİ

7- Konveyör bant üzerinde taşınan malzemeden standartlara 
uygun, ana malzemeyi tam temsili nitelikte numune alan;

- BANT ÜZERİ VE BANT DÖKÜŞ NOKTASINDA NUMUNE ALMA 
SİSTEMİ 
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8- Numune alımından sonra standartlara uygun halde bu nu-
munenin hazırlanıp, depolanmasını sağlayan;

- KIRICI, TAKSİMATLANDIRICI, OTOMATİK NUMUNE TOPLA-
MA SİSTEMİ, NAKİL BANTLARI, ATIK BANTLARI

9- Termik santrallerinde ve kömür tesislerinde ürünün proses 
ilk giriş noktasından uçucu kül hattına kadar olan bölgede sis-
tem optimizasyonu için kullanılan;

- ATIK KARBON ANALİZÖRÜ, PFS-A SİSTEMLERİ, AKIŞ DENGE-
LEYİCİ DAMPER, UÇUCU KÜL NUMUNE SİSTEMLERİ, OTOMA-
TİK AKIŞ MONİTÖRÜ

10- Tesis içerisindeki ürünü borular vasıtası ile nihai noktaya 
düşük enerji ve hava gereksinimleri ile naklini sağlayan;

- YOĞUN FAZ PNÖMATİK NAKİL SİSTEMLERİ

11- Basınçlı veya içerisinde vakum olan yapılardan sorunsuz bir 
şekilde malzeme akışını sağlayan ve aşınmaya mukavim;

- HAVA KİLİTLİ ÇIKARICILAR

12- Konveyör Bant üzerinde bulunan;

- ACİL DURDURMA ANAHTARI, BANT KAYDI ŞALTERİ, DEVİR 
BEKÇİLERİ, BANT SIYIRICILARI, BANT YIRTIK DETEKTÖRLERİ

Firmamız güçlü kadrosuyla ‘’PROUDLY MADE IN TURKEY’’ 
(GURURLA TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİŞTİR.) parolası ile geleceğe gü-
venle bakmakta ve değerli müşterilerimizin hizmetinde olmaya 
devam etmektedir. 

www.yunel.com

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 30TL
Yıllık Dijital Abonelik: Ücretsiz

2 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 100 TL
Yıllık Dijital Abonelik: 60 TL

Yer Altı Kaynakları 
Konulu Bilimsel Yayın

Fuar ve Etkinlik 
Organizasyonları

Madencilik Ürünleri 
Online Mağazası

Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni

Türk Maden Endüstrisi 
Seçkin Tanıtım Platformu

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik Dergisi

1 Madencilik Türkiye ve Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:

Yıllık Standart Abonelik:120 TL
Yıllık Dijital Abonelik: 60 TL

1
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www.mayeb.com.tr/abonelik
abonelik@mayeb.com.tr
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Hızla gelişen teknoloji ve bu 
gelişime paralel olarak artan 
yer altı ulaşım ihtiyacı ile be-
raber insan yaşamının daha 
konforlu olabilmesi için gerekli 
enerji ihtiyacı, dünya üzerinde 
bir çok tünel projesinin haya-
ta geçirilmesi anlamına gel-
mektedir. Kara ulaşımında zor 

arazi şartlarını pas geçerek, gidilmek istenen yere en kısa sürede 
ulaşabilmek süratin çok önem kazandığı insan hayatında tünel ile 
ulaşımın önem kazanmasına yol açmıştır. Dünya üzerinde kulla-
nılan elektrik enerjisinin önemli bir bölümünü karşılayan baraj ve 
hidroelektrik santrali projelerinde de yönlendirme ve enerji elde 
etme anlamında tünellerin önemi oldukça artmıştır. 

Tünel projelerinin hayata geçirilmesi için hatırı sayılır bir bütçeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yani dünya üzerinde bu denli çok tünel 
ihtiyacının olması, bu işler için çok büyük bütçelerin ayrılması an-
lamına gelmektedir. İhtiyaç yoğunluğundan dolayı bir projenin 
en az sürede bitirilmek istenmesi de tünel projelerinin yapımında 
önemli olan bir diğer husustur. Bütün bu ihtiyaçların karşılana-
bilmesi adına tünel inşasında kullanılan ekipmanların mümkün 
olabilecek en yüksek seviyede verimle çalışması beklenmektedir.

Neden Kazı Otomasyon Sistemleri ve Yardımcı 
Ofis Yazılımları?
Eğer bir tünel inşasında kazı yöntemi olarak delme ve patlatma 
yöntemi seçilmiş ise, kuşkusuz kullanılacak jumbonun yukarı-
da bahsi geçen gereksinimlere cevap vermesi beklenecektir. 
Seçilecek jumbonun güvenilir, sağlam, kaliteli olmasının ve 
hızlı çalışmasının yanında satış-sonrası hizmetleri anlamında 
da her zaman hızlı, güvenilir ve kaliteli olması şarttır. Tünel pro-
jesinde çalışacak jumbonun olmazsa olmaz bu özelliklerinin 
yanında, daha hızlı ve daha az maliyetli tünel inşası için gerekli 

Sandvik Tünel Kazı Otomasyon 
Sistemleri ve Ofis Yazılımları

TanıTım

Erdinç Çetin
H. Oğuz Arslan

Burak Özgür
Sandvik Madencilik ve

Kaya Teknolojileri Türkiye

jumbo otomasyon sistemleri ve ofis yazılımları Sandvik tarafın-
dan geliştirilmiş, bir tünel için istenilen hızlı ve daha doğru tü-
nel kazıları ve bunlarla ters orantılı olarak daha az kazı ve beton 
maliyetleri hedeflenmiştir. Jumbonun önceden hazırlanmış bir 
plana göre otomatik olarak hareket ederek, mümkün olabile-
cek en az hata ve en fazla verim için, operatör bilgi ve deneyim 
eksikliğinden kaynaklanabilecek sıkıntıların asgariye indiril-
mesi hedeflenmiştir. Ayrıca patlayıcının da ofiste delgi planı 
ile beraber planlanabilmesi, patlatma verimin arttırılmasının 
yanında, patlatma sonrası etkinin önceden görülebilmesine ve 
çevreye etkinin azaltılmasını sağlamakta, böylece daha güven-
li bir çalışma ortamı sağlanabilmektedir. Yer altı projelerinde 
kalitesiz kazıdan kaynaklı olarak çalışan personel için karşılaşı-
lacak tehlikeli durumların azaltılmak istenmesi ve bu tarz teh-
likeli projelerde otomasyonu fazlalaştırarak personel sayısının 
azaltılmak istenmesi bu tarz çalışmaların bir diğer sebebidir.

Doğru hazırlanmış bir delgi planı, tünel kazısında geçilecek her 
aşamanın (Delgi, şarj etme, patlatma, pasanın taşınması, tarama 
işlemleri, shot-crete, bulon işlemleri ve bir sonraki ayna için navi-
gasyon) doğruluğuna ve maliyetine olumlu yönde etki edecektir.

Şekil 1. Tünel Kazı Çevrimi
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Amaç Şekil 1.’de gösterilen tüm tünel kazı çevrimini oluştu-
ran her bir aşamanın hemen hemen hepsinde verimliliğin 
arttırılmak istenmesi olup, en verimli patlatmayı yaparak 
mümkün olabilecek en uzun atımı sağlayabilmek, gereksiz 
fazla kazıları (over-break) azaltabilmek, delik adetlerini ve 
buna bağlı olarak patlayıcı miktarını optimum düzeyde tuta-
bilmek, hatalı ve gereksiz patlatmaları azaltmak ve bitirmek, 
tünel içi yükleyici ve taşıyıcı giderlerini azaltmak, daha kolay 
ve en uygun delgi planını yapabilmek, patlatma sonrası tara-
ma ve tahkimat gerekliliğini ortadan kaldırmak için gereksiz 
kaya parçalanmasını azaltmak gerekmektedir.

Delik Açı Doğruluğu :
Delme ve patlatma yöntemi ile yapılan tünel kazısında ilerle-
medeki verim için, jumbonun deldiği deliklerin düzgünlüğü 
ve açı doğruluğu çok büyük önem arz etmektedir. Deliklere 
yerleştirilecek patlayıcı maddenin etkisini tam olarak göste-
rebilmesi için, yapılan delgiler arasındaki mesafenin planlan-
dığı gibi yani mümkün olduğunca eşit kalması gerekmekte 
ve Şekil 2.’de gösterildiği gibi delgiye başlanılan ayna yüze-
yindeki delik konumlarının, delgi sonunda da aynı şekilde 
olması beklenmektedir. Yapılan her bir delginin uzunluğuna 
oranla, patlatmadan sonra ilerlemenin en yüksek seviyede 
olabilmesi için bu en önemli şartlardan birisidir. Sökü oranı, 
yapılan delgi uzunluğu ve fiili ilerleme uzunluğu arasındaki 
ilişki ile belirlenmektedir. Delik son konumlarının Şekil 3.’de 
gösterildiği gibi başlangıçta planlandığı gibi olmaması duru-
munda tünelde ilerleme miktarı azalacaktır.

Şekil 2. Doğru delik açısı iyi ilerleyebilme demektir.

Şekil 3. Hatalı delik açısı tünelde ilerleme miktarını azaltır.

Deliklerin başlangıç ve bitiş konumlarının doğruluğu, pat-
latmadan sonra çıkan malzeme boyutunun homojen dağıl-
masına katkıda bulunur. Ayrıca bir sonraki ayna yüzeyinin 
düzgünlüğünde etkili olacaktır. Düzgün bir ayna ve homo-
jen boyuttaki patlatılmış malzeme yükleyicinin ayna önünde 
daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Ayrıca bir sonraki ayna 
yüzeyinin düzgünlüğü bir sonraki delgi planının daha verimli 
uygulanmasını sağlayacaktır.

Tünel ilerleme miktarının olması gerekenden daha az olması 
demek, belirli bir mesafede yapılacak atım adetinin fazla olma-
sı anlamına gelmektedir. (Bkz:Şekil 4.) Bu durum hem zaman 
kaybına hem de tünel kazı maliyetlerinin artmasına sebep ola-
caktır. Tünel kazısında kullanılan tüm ekipmanların yakıt ve/
veya elektrik enerji ihtiyaçları ile sarf malzeme sarfiyatlarının 
artmasının yanında, işçilik maliyetlerinin de olması gereken-
den fazla olmasına sebebiyet verecektir.

Tüm tünel kazı çevriminin sadece delgi aşaması dikkate alındığın-
da bile, ilerleme anlamında yaşanan başarısızlık Şekil5.’de görüle-
ceği üzere delgi maliyetlerinin çok yükselmesine sebep olacaktır. 

Şekil 4. Sökü miktarının az olması atım adetini etkiler.
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Planlanan ayna kesitine nazaran dışa doğru gereksiz yere faz-
ladan yapılan açılmalar, inşaat projelerinde tünel kaplama ma-
liyetlerinin artışında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Dü-
zensiz ve planlanandan daha büyük kesitlerde, istenilen tünel 
çapına ulaşmak için fazla shot-crete ve beton kaplama işlemi 
yapılır. Ayrıca fazladan kırılmış her kaya parçasını tünel dışına 
taşımak ekstra maliyet yaratacaktır. Ayna kesitinin planlanan-
dan küçük olması ise ekstra hidrolik kırıcı-ekskavatör, yükleyici 
maliyetlerine yol açacaktır. (Bkz:Şekil 6.)

Tünel delgisinde amaç doğru delgi planı ve bu delgi pla-
nına uyabilmek için gerekli ortamı sağlamak kadar, yapılan 
delgilerin istenilen yani doğru noktada bitmesini sağlaya-
bilmek olmalıdır. Eğer ayna delgilerinin başlangıç ve bitiş 
konumları planlandığı gibi olursa, verimli bir patlatma ve iyi 
bir sökü başarısı ile patlatılmış malzemenin yükleme-taşıma 
işlemleri kolaylaşacaktır. İyi patlatma ile düzgün ayna profili 
sağlanacak ve bu sayede hidrolik kırıcı ile tarama işlemine 
ihtiyaç azalacaktır. Bu bir sonraki delgi işlemi için gerekli ha-
zırlık işlemlerini hızlandıracaktır. Patlayıcının etkisini doğ-
ru bir şekilde kayaya iletmesi ekstra tahkimat masraflarını 
azaltacaktır. Ayrıca doğru yönlendirilmiş delikler sayesinde 
tünel hattı projeye sabit kalacak ekstra tünel hattı düzelt-
me maliyetleri oluşmayacaktır. Verimli bir patlatma ile ani 
tahkimat işlemleri azalacaktır. Düzgün ayna kesiti sayesinde 

Şekil 5. Sökü miktarının az olması maliyetleri etkiler.

Şekil 6. Delik başlangıç ve bitiş noktaları

jumbo bom ve kızak hareketleri kısıtlanmayacak ve bu sa-
yede makine uzun vadede daha verimli çalışacaktır. Ayrıca 
projede bulon desteğine ihtiyaç azaldıkça Jumbolar sadece 
ayna delgisi için kullanılacak ve bu sayede hız ve işletme 
masrafları azalacaktır.

Tüm bunların dışında ayrıca delgi planının aynaya işaretlen-
mesi her zaman kolay olmamakla birlikte, gerekli delik açıla-
rının operatör deneyimi ile orantılı olarak manüel olarak belir-
lenmesi oldukça zordur. 

iSURE Tünel Kazı Ofis Yazılımı :
iSURE, tünel kazı sürecinin kontrolünü ve jumbo için ge-
rekli delme & patlatma verilerinin en verimli şekilde belir-
lenmesini sağlayan bir ofis yazılımıdır. Delgi aşamasında 
toplanan verinin görüntülenmesinde, delme ve patlatma 
çevrimi ve buna bağlı olarak  tüm tünel sürecinin geliştiril-
mesinde yardımcı olur. iSURE tünel kazı süreci kontrol sis-
temi, doğru sistemler ile donatılmış bir jumbo ile beraber 
kullanıldığında, projede kullanıcı için önemli ölçüde mali-
yet düşüşleri sağlar.

iSURE en verimli tünel kazısı için gerekli 4 önemli süreci kontrol 
eder:
•	Modül 1 : Tünel, Delgi ve Patlatma Dizaynı
•	Modül 2 : Raporlama
•	Modül 3 : Analiz
•	Modül 4 : Bulon

iSURE Modül 1: Tünel, Delgi ve Patlatma Dizaynı
Proje verileri programa aktarılabilmekte ve Şekil 7.’de görüle-
bileceği üzere bir projede bulunan birden fazla tünel için aynı 
anda çalışma yapılabilmektedir. Komple tünel hattı yazılım 
üzerinde belirlenebilmektedir.

Yazılım Şekil 8.’de görülebileceği gibi, tünel hattı üzerinde ge-
rekli olacak tünel kesitinin dizaynına müsaade etmekte olup, 
kesit tamamen kullanıcı tarafından sıfırdan dizayn edilebile-
ceği ve yazılım içerisinde hazır kesit şekilleri kullanılabileceği 
gibi, autocad gibi bir programda çizilmiş kesitlerin taşınmasına 
sistem izin vermektedir. 

Şekil 7. Komple tünel projesinde belirlenmiş tünel hatları
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Tüm delme ve patlatma süreçleri Şekil 9.’da görülebileceği 
üzere iSURE yazılımında dizayn edilebilmekte olup, delgi sırası, 
delik açıları, jumbo bom devrilme açıları (Bkz: Şekil 10.) dizayn 
edilebilmektedir. Her bir delik için deliğin ayna üzerindeki rolü 
belirlenebilmekte, patlayıcı çeşitleri ve miktarları rolü tanım-
lanmış bu delikler için ayarlanabilmektedir. Sistem patlatma 
simülasyonuna müsaade etmekte olup, patlatmanın verimi 
önceden izlenebilmektedir. Ayrıca patlayıcılar için grupsal ge-
cikmeler de ayarlanabilmektedir. 

iSURE Modül 2: Raporlama
Delgi sonunda kazı sürecini daha da geliştirebilmek için jum-
bodan yapılan iş ile ilgili geri bildirim alınabilmektedir. Alınmış 
veriler ile ilgili her atım sonunda  görseller ve sunumlar içeren 
çok detaylı rapor oluşturulabilmektedir. (Bkz:Şekil 11.) Her bir 
delik ile ilgili bir tam sayfa görsel grafik eklenmiş detaylı bilgi 
alınabilmektedir.

iSURE Modül 3: Analiz
MWD (Measurement while drilling) sistemi delgi sırasında her 
bir delgi ve delinen kayaya göre makine davranışı ile ilgili de-
taylı verileri kayıt eder ve bu veriler 3 boyutlu olarak bilgisa-
yar ortamında gözlemlenebilir. Bu delinen kayanın özellikleri 
hakkında kullanıcıya bilgi verir ve kazı süreci gelişimine katkı 
sağlar. Sökü analizi yapılarak bir sonraki ayna profil ve yüzey 
şekli bilgileri hakkında ön bilgi alınabilmektedir. 

Şekil 8. Tünel profil dizaynı.

Şekil 9. Delgi ve patlatma dizaynı

Şekil 10. Delgi sırası ve bom devrilme açısı dizaynı

Şekil 11. Raporlama örnekleri

Şekil 12. MWD analizleri
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Makine iSURE programı ile önceden planlanmış delgi dizaynı-
na göre delgi işlemine otomatik olarak başlatılır. Sistem oto-
matik delgi esnasında ihtiyaca göre delgi sürecini durdurma, 
delik atlama yada bir önceki deliğe geri dönme gibi aksiyon-
lara müsaade etmektedir. Operatör otomatik delgi esnasında 
ihtiyaca göre ayrıca, delgi basıncına, özellikle delgi başlangı-
cında besleme basıncına ve rotasyon basıncına müdahale ede-
bilmektedir. (Bkz:Şekil 15.) 

Makinenin tam otomatik çalışma durumunda bir bom için ha-
reket sırası şu şekildedir,
Pozisyonlama: Makine hedef delik için bom hareketini otomatik 
olarak yaparak kızak konum ve açısını otomatik olarak belirler,
İleri Besleme: Kızak doğru konumu oluşturulduktan sonra oto-
matik olarak ileri itilerek kaya ile tam temas sağlanır. Doğru bir 
delgi için kızağın kayaya teması delgide en önemli prensiptir.
Yavaş başlangıç (collaring): Delgide sapmaları engellemek ama-
cı ile otomatik olarak düşük delgi basınçları ile delgiye başlanır.
İvmelenme: Düşük basınçlar ile başlangıç hataları önlenen del-
gide takım kaya içerisine doğru olarak girdikten sonra hızlı del-
gi amacı ile delgi basınçları yavaş bir şekilde arttırılır.
Tam Güç: Delgi hızı için makine otomatik olarak tam güç mo-
duna geçer.
Bitirme: İstenilen delik boyuna geçildikten sonra bitirme işle-
mine geçilir. 

iSURE Modül 4: Bulonlama
Şekil 13.’de görülebileceği gibi, bulonlama planı dizayn 
edilebilmekte ve sistematik bulonlama yapılabilmektedir. 
Bulon delgilerinden işlem sonrası delgi ile ilgili veriler alı-
nabilmektedir. Alınan bilgiler ve yapılan işlem ile ilgili rapor 
oluşturulabilmektedir.

Sandvik iDATA Kontrol Sistemli Tam Otomatik 
Jumbolar
Doğru ve verimli delgi için daha önce “3. iSURE Tünel Kazı Ofis 
Yazılımı” başlığı altında anlatılmış iSURE yazılımı ile önceden 
ofis ortamında hazırlanan ve makineye aktarılan bilgiler ile del-
gi çevrimini operatör kullanımından bağımsız olarak tamamen 
otomatik yapabilen jumbolardır. 

Sandvik iDATA Jumbo Çalışma Prensibi
Total station veya lazer metodu ile makinenin ayna önündeki 
konumu belirlenir ve sisteme tanımlanır. Bu işlem 5-10dk süre 
içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.

Şekil 13. Bulon dizaynları ve analizleri

Şekil 14. Total Station ve lazer metodu

Şekil 15. Operatör kontrol ünitesi
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iDATA ve TCAD+ Kazı Otomasyon Sistemleri ve 
iSURE Ofis Yazılımı Faydaları 
Daha Fazla İlerleme Başarısı
“2.1.Delik Açı Doğruluğu” başlığı altında daha önce bahsedildiği 
gibi, ayna delik açı yanlışlığından kaynaklı olarak yapılan fazla atım 
adedi, daha fazla delgi anlamına gelmekte olup, sarf malzeme gi-
derlerinin yanında,  jumbonun fazla kullanılmasından kaynaklı ma-
liyet ve zaman kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu durum sadece 
Jumbolar için düşünülmemelidir. Deliklerin düzgün delinememe-
sinden kaynaklı daha yüksek patlatma giderleri, bozuk profil şekli 
ve kavlak oluşumu sebebi ile tarama için kullanılan ekskavatör-hid-
rolik kırıcı giderleri, bulonlama ve betonlama için gerekli tahkimat 
giderler, yükleyici ve taşıyıcı giderleri ile zamandan kaynaklı işçilik 
giderleri tüm tünel projesinde büyük kayıplara sebep olacaktır. 

Ters Delgi: Tabanca otomatik olarak kızak üzerinde geri çekile-
rek takımın delikten çıkması sağlanır.
Geri Besleme: Kızak otomatik olarak geri çekilerek takip eden 
delgi işlemi için bomun rahat hareket etmesine müsaade eder 
ve yeni delgi işlemine geçilir. 

Tüm bu delgi çevrimi tam otomatik olarak operatörden ba-
ğımsız bir şekilde makine tarafından yapılır.(Bkz:Şekil16.) Her 
bir delgide sistem otomatik olarak ayna üzerindeki engebeyi 
algılar ve bu engebe bilgisine göre bir sonraki aynanın düzgün 
yüzeyli çıkabilmesi için delinecek her deliğin bitiş metrajı oto-
matik olarak belirlenir. 

Sandvik TCAD+ Operatör Kılavuz Sistemli
Jumbolar
Sandvik TCAD+ sistemi doğru ve verimli delgi için iSURE yazı-
lımı ile önceden ofis ortamında hazırlanmış ve makineye akta-
rılmış bilgiler ile delgi işleminde operatöre kılavuzluk ederek 
delgi verimini ve böylece kazı verimini arttıran sistemdir.

Dizayn edilmiş delgi planı, 
mevcut bit konumu ve kızak 
yönü ile birlikte operatörün 
önündeki ekranda gösterilir. 
Sistem doğru ve düzgün de-
lik delinebilmesi için opera-
törü yönlendirir. Makinenin  
iDATA Jumbolarda olduğu 
gibi total station ve lazer 
metodları ile ayna önündeki 

konumu belirlenir. Aynaya boya ile delgi planının işaretlenme-
sine gerek yoktur. Dokunmatik ekranda ayrıca delgi derinliği 
ve ilerleme hızı bilgileri de görülebilmektedir. (Bkz: Şekil 17.)

Sandvik iDATA ve TCAD+ sistemli Jumbolarda 
raporlama ve analiz
Her iki operasyon sisteminde de iSURE yardımı ile yapılan iş so-
nunda raporlama ve analiz yapılabilmekte böylece kazı süreci-
nin verimi arttırılabilmektedir. (Bkz:Şekil18. ve Şekil19.)

Şekil 16. Tam otomatik delgi çevrimi

Şekil 17. TCAD+ kontrol ünitesi

Şekil 18. Atım sonu detaylı analiz

Şekil 19. Atım sonu detaylı raporlama
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BARKOM aracılığı ile DAT INSTRUMENTS 
sayesinde projelerde veri toplama 
kolaylaşıyor... 

DAT Instruments; 
·K azık, 
·J et Grouting,
·C FA, (Auger)
·D iyafram duvarları, 
·S ondaj, 
·Ç imento enjeksiyonu, 
·T oprak ve çimento karıştırma,
·  Vibroflotasyon

gibi özel temellerde kullanılan 
VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ ve YAZILIMLARIN üretimi 
ve dizaynı üzerine uzmanlaşmış bir firmadır. Eş zamanlı 
verilerin kaydıyla, toprağın jeomekanik karakteristiklerini 
analiz etmek mümkündür. Dat Instruments, derinlik bazlı 
diyagraf, farklı stratigrafik toprak kademelerine dikkat 
çeker. Sondaj ve enjeksiyon verilerinin toplanıp,
kaydedilmesinin yanı sıra birçok farklı sektörde de 
kullanılabilmektedir. 

Detaylı bilgi için lütfen 
satış ekibimizle 
irtibata geçin!



www.barkomltd.com

KAYA DELGİ EKİPMANLARI 
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15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin belki de en önemli 
gecesi olarak tarihe geçti. Asker üniforması giyen hainler tara-
fından ülkemizin birlik ve beraberliği ortadan kaldırılmak iste-
nerek vatansever askerler, polisler ve vatandaşlar hedef alındı. 
Ülkemiz o gece adeta bir kabusu yaşadı. 

Yüzlerce vatandaşımızın şehit, binlercesinin de gazi olduğu 
saldırılar, Cumhurbaşkanından vatandaşına kadar ülkenin bü-
tününün sergilediği dik duruş sayesinde püskürtüldü. Vatanı-
mızın bütünlüğünü korumak adına hayatlarını kaybeden ve 
gazi olan tüm vatandaşlarımıza sonsuz minnet duyuyoruz. 

Yaşanan olayların ardından madencilik sektörü de adeta tek yü-
rek oldu. Dergimizin hazırladığı bildiri altında toplanan STK’lar 
hain saldırıyı kınadılar. Bunun yanı sıra bazı STK’larımız kendi 
özel mesajlarını da dergimizle paylaştılar. Aşağıdaki satırlarda 
dergimize iletilen bu mesajları alfabetik sırayla okuyabilirsiniz. 

“Vatana İhanetin Nedeni Olmaz, Er ya da Geç 
Bedeli Olur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale Madenciler Derneği olarak; 
15 Temmuz akşamı, büyük Atatürk’ün 
kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni 
ortadan kaldırmak amacıyla bazı asker 
üniformalı hainlerin, “Egemenlik kayıt-
sız şartsız milletindir” diyerek 23 Nisan 
1920’de kurulan TBMM’ne, milli kurum-

larımıza, demokrasimize, halkımızın iradesini yok sayarak gerçek-
leştirdikleri saldırıyı, darbenin her türlüsünü asla kabul etmeyerek, 
şiddetle kınıyoruz. Hainler, vatansever Türk askerinin, polisinin ve 
halkının karşı duruşuyla karşılaşmaları neticesinde başarıya ula-
şamamışlardır. Ülkemize ve Milletimiz iradesine karşı yapılmaya 
kalkışılan darbe girişimini tanımıyoruz! Milletimizin iradesine ve 
demokrasimize vurulmuş bu hançeri kabul etmiyoruz.

15 Temmuz Türkiye tarihinde kara bir gün olarak yer almıştır. 
Cumhuriyet rejimini yıkarak ülkemizi iç savaşa sürüklemeye, 

Demokrasiye Evet!

Ortadoğu bataklığına ve Orta çağ karanlığına çekmek isteyen-
ler, ne yazık ki bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve bu ülke-
den maaş alan vatan hainleridir.

Millet iradesi ve Devlet kurumlarının takdire şayan dayanışma-
sı sonucu, halkın iradesine karşı yapılmış gayri meşru ve hain-
lik boyutundaki bu kalkışma çok şükür amacına ulaşamayarak 
bertaraf edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti “Söz ko-
nusu vatansa gerisi teferruattır” diyerek gücünü göstermiştir. 
Milletimiz demokrasimize sahip çıkmanın eşsiz bir örneğini 
sergilemiştir. Milli irade, günümüz ve geleceğimiz için haya-
ti öneme sahip bu çok zorlu süreçten her zaman olduğu gibi 
haklı ve galip çıkmıştır. Milli iradenin kazanacağına hep yürek-
ten inandık, inanmaya da devam edeceğiz. 

“Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere 
yem olurlar” Mustafa Kemal ATATÜRK

ÇAMAD - Çanakkale Madenciler Derneği
Yönetim Kurulu Adına Başkan Mehmet Naci Tülek

Demokrasimize Sahip Çıkıyoruz
Bir grup hain tarafından gerçekleştiril-
mek istenen 15 Temmuz 2016 darbe giri-
şimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın diraye-
ti, cesareti ve liderliği ile halkımızın ortaya 
koyduğu fedakarlık sonucu amacına ula-
şamamıştır. Bu girişimi lanetliyoruz. Tüm 
üzüntümüz yakınları bize emanet olan 

ve rahmetle andığımız şehitlerimizedir. Kahraman gazilerimize 
ise acil şifalar diler, her an yanlarında olduğumuzu tekrar belirtiriz.

O günden sonra; ülke içinde siyasette, yargıda, sanayide, eko-
nomide ve finansta ülkemizin atmosferi değişmiştir. Dış med-
yanın basiretsizliği bir yana en önemli konu, kredi değerlen-
dirme kuruluşlarının ülkemizin kredi notu ve görünümüne dair 
olumsuz açıklamaları olmuştur.

Güncel
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İçeride oluşan, toplumun tüm kesimlerinin, beraberlik, demok-
rasiye olan bağlılık ve bunların tüm dünyaya ısrarla haykırılma-
sı, dünyada bir örneği olmayan tepkidir. Yedi düvelin bile bu 
milletin hakkından gelemediğini, bunu da Çanakkale’de, Kur-
tuluş Savaşı’nda gösterdiğini unutan gafiller, bir meczubu kul-
lanarak tekrar bir denemede bulunmuştur. Milletimiz ise buna 
yek vücut olarak gereken cevabı vermiştir.

Ülkemizin bünyesine sızmış olan bu mikroplar, Allah’ın takdiri ve 
yardımı, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile ülkemizin yek vücut 
oluşu sonucu atılacak olup, ülkemizin bundan güçlenerek çıkacağı-
na inanıyor ve bu inancımızı yabancı dostlarımızla da paylaşıyoruz.

Toplum üzerine düşeni yapmış, darbeye engel olmuş, de-
mokrasiye bağlılığını da tuttuğu demokrasi nöbetleri ile tüm 
dünyaya kanıtlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
demokrasi nöbetlerine şimdilik virgül konmuştur.

Bundan sonraki aşama ise yatırım ve üretim nöbetleri olacaktır. 
Kömür Madencileri ve Yerli Kömüre Dayalı Elektrik Üretim Yatırım-
cıları olarak, halkımızdan nöbeti devralarak virgül ve nokta koy-
madan, yatırım ve üretim nöbetine başlamış bulunmaktayız. Ülke 
kaynaklarımızı en verimli ve güvenli şekilde değerlendirerek, üreti-
lecek kömürü başta elektrik santralları olmak üzere, evsel ve sanayi 
kullanımına uygun kalitede zenginleştirerek tüketime sunacağız.

Yerli kömür madenciliğine ve yerli kömüre dayalı termik sant-
rallara getirilen teşviklerle yatırımlar hız kazanmış olup, çalış-
malarını geçici süre durdurmak zorunda kalan işletmeler hızla 
devreye alınmaktadır.

Hedefimiz, ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak, 
hammadde talebindeki arz güvenliğini sağlamaya katkıda 
bulunmak, istihdamı arttırmak ve katma değer yaratarak, cari 
açığın azaltılmasında rol oynamaktır.

Tüm milletimize geçmiş olsun.
Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. 
Demokrasimiz sonsuza kadar yaşasın.

KÖMÜRDER - Kömür Üreticileri Derneği 
Yönetim Kurulu Adına Başkan Muzaffer Polat

Demokrasi, Her Zaman
15 Temmuz hain FETÖ darbe 
girişiminin ardından sektör 
STK’larının ayrı ayrı açıklama-
larının yanı sıra ortak bir dek-
larasyonun dergisinde ve web 

sitesinde yayınlanmasını sağlayan, bunun yanı sıra sayfalarını da 
bize açan Madencilik Türkiye dergisine, derginin kurucusu ve 
editörü Sayın Onur Aydın’a teşekkür ederiz. 

O günün cumhuriyet ve demokrasi tarihimizdeki yeri muhakkak 
ki çok farklı olacaktır. Darbe girişiminin öncekilerden farklı olarak 
“komuta kademesi” tarafından değil de çok uzun zamandır toplu-
mun her kesiminde din kisvesi altında örgütlenen, karar sahibinin 
“siviller” olduğu bir örgüt tarafından yapılması, tehlikenin boyut-
larını felaket düzeyine çıkarmıştır. Allah’tan bu ahlak dışı ihanet 
şebekesinin girişimi başta Sayın Cumhurbaşkanı, Hükümetimiz 
ve canı pahasına sokağa çıkan vatandaşlarımız sayesinde önlene-
bilmiştir. Ülkemiz büyük bir yıkımın eşiğinden dönmüştür. 

Böylesi bir yapının deşifre olması bile ülkemiz adına büyük ka-
zançtır. Ancak bu musibetten ders çıkararak FETÖ’nün nasıl bu 
hale gelebildiğinin ve sistemin buna nasıl izin verebildiğinin 
çok iyi analiz edilmesi halinde bir kazanç sayılabilecek ve asıl 
bundan sonrası için çok önemli olacaktır. 

Bu tarz yapıların önüne geçmenin yolunun şeffaflık olduğu bir 
gerçektir. Şeffaflık tek başına zayıf bir ifade gibi dursa da burada 
şeffaflık daha çok demokrasi, daha çok basın özgürlüğü, daha çok 
yargı bağımsızlığı, daha çok eşit vatandaşlık ve daha çok barış 
anlamında kullanılmıştır. Batılı demokrasilerde böyle bir girişimin 
hayal bile edilememesinin temelinde, yukarıda saydığımız değer-
lerin anayasalara ya da yasalara laf olsun diye değil, toplumların 
asgari müşterekleri olarak hayata geçirilmiş olmaları yatmaktadır. 

“Bir musibet bin nasihatten evladır” ata sözünün değer ka-
zandığı günlerden geçmekteyiz. Hem iktidar hem muhalefet 
durumun önemini kavramış görünüyorlar. Ümidimiz bu badi-
reden ülkemizin ve demokrasimizin güçlenerek çıkmasıdır. 

Sektörümüz açısından bu günlere baktığımızda beklentilerimizin 
karşılanması ile ümidimizin arttığını söyleyebilirim. Bunun başlıca      

Madencilik Türkiye Dergisi ve diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com  •  info@madencilik-turkiye.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

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

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...
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nedeninin yeni Hükümetimizin ekonomiyi önceleyen, yatırımları teş-
vik eden, yapısal reformları hedefleyen, dış politikada “dost ülkelerin 
sayısını artırma”yı hedefleyen politikalara yönelmesidir. 

Bu arada Türkiye’nin Rusya anlaşmazlığının ardından yerli 
enerji kaynaklarına yönelmesi ve kömüre dayalı santrallerinin 
önemli ölçüde teşvik edilmesi ise son derece olumludur

Ancak bunun dışında genel olarak Madencilik sektörüne yöne-
lik her hangi bir adım henüz atılamamıştır. 

•	Halen 2012 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi yürürlük-
tedir. Buna bağlı olarak ruhsat edinme, orman izinleri, ruhsat 
devirleri işlemleri kilitlenmiş durumdadır,
•	Halen orman bedelleri fahiş düzeyini korumaktadır,
•	Halen izin süreçleri çok fazla zaman almaktadır,
•	Her gün çıkarılan tebliğ, yönetmelik bombardımanından sek-
tör bunalmış haldedir. 

Hükümetimizin ekonomiye yönelik yeni yaklaşımı çerçevesin-
de bu sorunlarımıza çözüm getireceğine inanıyoruz. 

Bu fırsattan yararlanarak Türkiye Madenciler Derneğinin 5-6 
Aralık 2016’da İstanbul’da düzenlediği. “II. Uluslararası Maden-
lerde İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Konferansı ve Sergisi” kapsamın-
da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan yardımcısı Sayın 
Ali Rıza Alaboyun’a ve diğer bakanlık yetkililerine büyük des-
tekleri ve katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

15 Temmuz’da şehit olan yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı-
larımıza acil şifalar diler, sektörümüz adına en derin şükranlarımızı 
sunarım. Daha güzel ve güneşli günlerde birlikte olmayı diliyorum,

TMD-Türkiye Madenciler Derneği
Yönetim Kurulu Adına Başkan Atılgan Sökmen

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
15 Temmuz akşamı Demok-
rasiye, insan haklarına ve 
Milli İrademize karşı girişilen 

kalkışmanın bastırılmış olması, Anayasal sistemimize büyük 
güç kazandırmıştır. 

Yakın tarihimiz darbe ve darbe girişimleriyle doludur. Yöneti-
mi ele geçirmeyi başaran her darbe girişimi, demokrasimiz ve 
ekonomimizi yıllarca geriye atmıştır. 

Bütün darbeci yapıların en karanlığı ve acımasızı olan son kal-
kışma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın 
Başbakan ve Bakanlarımız, siyasi partilerimizin Sayın Genel 
Başkanları, Devlet kurumlarımız ve halkımızın birlik olması 
sonucu kısa sürede akamete uğratılmıştır. Birlik ve beraberliği-
miz, ülkemizi iç savaşın eşiğinden döndürmüştür. Darbecilere 
yaşatılan bu hezimet siyasi irademizin sonsuza kadar yaşatıl-
masına önemli bir kapı aralamıştır.

Bu kalkışmanın son olacağına olan ümidimizi vurgularken, ül-
kemize bu acıyı yaşatanları lanetliyor ve sorumluların hukuk 
önünde hesap vereceklerine inanıyoruz.

Darbecilere karşı mücadele ederken hayatını kaybeden şehit-
lerimize rahmet, yaralılara Allah’tan şifa diliyoruz.

TÜMMER-Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Yönetim Kurulu Adına Başkan Raif Türk

15 Temmuz Kabusunu Yaşadık, Birlik Olup, Güçlü 
Türkiye’yi Yaratalım

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 
tarihinde uçurumun kenarın-
dan döndü. Türkiye Cumhu-
riyeti devleti ve vatandaşları-

mıza geçmiş olsun. Ülkemize yapılan bu hain saldırıya milletçe 
karşı konularak, ülkemizin bütünlüğüne kast edenlere, unu-
tamayacakları bir ders verildi. Dost ve düşmanlara bu ülke in-
sanlarının böylesi saldırılar karşısında nasıl bütünleştiği, İstiklal 
Savaşı’ndan sonra, bir kez daha gösterildi. Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı ve madencilik camiası olarak, birliktelik ve da-
yanışmamızın sonsuza kadar sürmesini, şehitlerimize rahmet, 
milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 

Kuşkusuz menfur girişim ülkemizin, özellikle silahlı kuvvetlerimizin, 
itibarını ve ekonomimizi önemli ölçüde zedelemiştir. Bizlere düşen 
bundan böyle kardeşliğimizi pekiştirerek, daha çok çalışıp, daha 
fazla üreterek, yaraları kısa zamanda sarmak, ülkemizi yüceltmektir. 

Bu dönemde madenciliğimiz yeniden değerlendirilmelidir. 2014 
yılı enerji hammaddeleri ile maden ürünleri dış alımının 88 milyar 
dolar olduğu hatırlanırsa, madenciliğe önem verilmesi, daha özlü 
olarak anlaşılır. Ülkemiz kömürlerinin doğrudan veya gazlaştırılarak 
enerjide üst düzeyde kullanımı ayrıca bakır, kurşun, çinko, alümin-
yum üretim kapasitelerinin yeni izabe veya hidrometalurji tesisleri 
kurularak arttırılması, demir-çelik üretiminin hurda yerine entegre 
tesislerden sağlanması, önceliği olan konulardır. Bunların yanı sıra, 
otomotiv endüstrisinde yerli hammadde kullanımı özendirilmeli, 
nükleer hammadde ve yakıt üretimi için acil adımlar atılmalıdır. 
Ülkemizin bulunduğu coğrafya, enerji ve metal ürünlerinde dışa 
bağımlılığı en aza indirmeyi ve güçlü olmayı gerektirmektedir. 

Yukarda özetlenenlerin gerçekleşmesi için yeni stratejiler oluş-
turulması ve kömür ile ilgili özendirmelerin, diğer stratejik 
hammaddelere de uygulanması yerinde olacaktır. Bankaların, 
maden ve metal üretimi yatırım projelerine kredi sağlaması da 
Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve Madencilik camiası ola-
rak, çok güçlü Türkiye’yi yaratmanın bilincinde ve inancında 
olduğumuzu bir kez daha vurgular, saygılarımızı sunarız. 

YMGV - Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
Yönetim Kurulu Adına Başkan Prof.Dr. Güven ÖNAL 
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Türk Madencilik Sektörü Kamuoyuna Saygı ile Duyurur

15 Temmuz 2016 günü, ülkemizi gerçek anlamda bir felakete sürükleyecek olan, demokrasiye,
insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan

darbe girişimini nefretle kınıyoruz.

Bu hain girişimi birlik ve beraberlik içinde engelleyerek dünyanın takdirini kazanan aziz milletimizin 
bundan sonra sergileyeceği davranışlarla da yine tüm dünyaya örnek olacağına inanıyoruz.

Madencilik sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşları olarak  ülkemizin bu olaydan güçlenerek 
çıkması için demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasında yer alan bir ülke olmaya yönelik
hedefimizi gerçekleştirmek için demokrasinin, hukukun ve  yatırım ortamının evrensel kurallarını

yaşatarak üretmeyi ve yeni yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz.

Bu menfur girişimin engellenmesi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet,
yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türk Madencilik Sektörü Adına
Agrega Üreticileri Birliği 

Altın Madencileri Derneği 

Bims Sanayicileri Derneği

Çanakkale Madenciler Derneği

Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi

Ege Bölgesi Madenciler Derneği

Genç Maden İşletmecileri Derneği

Kireç Sanayicileri Derneği

Kömür Üreticileri Derneği

Maden Jeologları Derneği

Madencilik Araştırma Merkezi Derneği 

Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği

Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  

Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği

Türkiye Madenciler Derneği

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

Türkiye Seramik Federasyonu

 Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

  Bu kamuoyu bilgilendirmesi Madencilik Türkiye dergisi tarafından hazırlanmış olup Türk Madencilik Sektörü’nün en önemli bileşenleri olan listedeki sivil toplum kuruluşlarımız tarafından onaylanmıştır.
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UMREK-Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeoloji Mühen-
disleri Odası yönetim kurulları Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek Genel Kurul gündemine 
gelen “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının” 
31. maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu`na Eklenen “Ek Mad-
de 14”ün tasarıdan çıkarılması için ortak basın açıklaması yaptı. 

Ancak tasarı 20 Ağustos 2016 tarihinde meclisten geçerken 
Cumhurbaşkanı’nın onayı bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın 
onaylamasının ardından Kanun yürürlüğe girecek.

Madencilik sektöründe çalışan jeoloji ve maden mühendisle-
ri için yeni sorunlara neden olacağı düşünülen düzenlemeleri 
daha yakından irdeleyebilmek adına JMO ve MMO’nun ortak 
basın bültenini ilginize sunuyoruz.

Basına ve Kamuoyuna
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda gö-
rüşülmekte olan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının”, 31. maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu`na iki 
ek madde eklenmesi öngörülmektedir.

Söz konusu tasarının 31. Maddesinde yer alan, Ek Madde 14 
ile “Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu” 
kısaca UMREK adı altında bir komisyon kurulmaktadır. Her ne 
kadar komisyonun madenlerin aranması, araştırılması ve üre-
tilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv 
bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartları ve 
kriterler belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve 
yayımlamak, bu faaliyetler ile ilgili strateji ve hedefler oluştur-
mak amacı ile kurulacağı belirtilmiş olsa da; aslında amaçlana-
nın yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişi adı altında, yet-
kin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri 
belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve 
sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri as-
kıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara 
üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren 
konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak 
ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak 
olduğu Kanunun tasarı metninden anlaşılmaktadır.

6592 sayılı değişiklik ile Maden Kanunu`na eklenen “Yetkilendi-
rilmiş Tüzel Kişi” kurumunun, Anayasa`ya aykırılığı ortada iken; 
Anayasa Mahkemesi`ne yapılmış olan başvurunun sonucunu 
beklemeksizin, yapılan bu düzenleme hukuk devletinin temel 
ilkelerine de aykırıdır. Anayasanın 135. ve 130. maddelerine ay-
kırı şekilde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarını 

dışlayan, öngörülen teşkilat yapısını yok eden, üniversitelerce 
verilen lisans ve lisansüstü eğitimleri ve diplomalarımızı yok 
sayan bir sistemin kurulmasını öngören tasarı maddesinin ka-
bul edilebilmesi mümkün değildir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunun’da yapı-
lan değişiklikler gereği çıkarılması gerekli yönetmelikleri bir 
buçuk yılı aşkın süredir çıkaramamıştır. Bu sebeple sektörü ve 
üyelerimizi mağdur eden uygulamalar ortada dururken, Mes-
lek Odalarımızın görüşleri alınmaksızın kapalı kapılar ardında 
hazırlanan ve bir torba kanun içerisine yedirilerek TBMM`sine 
sunulan bu düzenleme kabul edilemez niteliktedir.

2012 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile cendere içine 
alınan madencilik sektöründe geçen 4 yıllık süre içerisinde 
%35 oranında küçülme yaşayan, düşen emtia fiyatları nedeniy-
le her gün işletmelerin kapandığı, binlerce mühendis ve işçinin 
işsiz kaldığı bir dönemde üretim ekonomisine dayalı sektörel 
çözümler üretmek yerine var olan işsizliği daha da artıracak bu 
düzenlemenin gündeme taşınması da anlaşılamamaktadır. 

Bu tasarıya göre; ülkemizde ki mühendislik fakültelerinin ma-
den ve jeoloji mühendisliği bölümlerinde lisans, yüksek lisans 
ve doktora programlarını tamamlayarak 3458 sayılı mühendis-
lik kanunu uyarınca almış oldukları diplomalar ile mühendislik 
yapmaya hak kazanmış olan mühendislerimiz yetersiz olarak 
değerlendirilmektedir. 

Yine bu tasarıya göre mühendislerimiz; kimlerden oluşacağı 
bilinmeyen, tamamı Bakanlık tarafından atanacak ve yetkinlik-
lerinin neler olduğu bilinmeyen komisyon üyeleri tarafından 
ikinci bir kez yetkilendirilmek istenmesi hem hukuken hem de 
vicdanen doğru değildir. 

Bu tasarının yasalaşması durumunda; üniversitelerimizin mü-
hendislik bölümlerinden mezun olmaya hak kazanmış, meslek 
ve mühendislik eğitiminin gerektirdiği tüm derslerde başarılı 
olmuş ve gerek üniversite sistemi gerek ise 3458 sayılı mühen-
dislik kanunu ile tanınmış diplomaya sahip olan mühendisler 
madencilik alanında belge ve rapor üretemeyecek ve hazırla-
yıp imzalayamayacaklardır. 

Yine bu yasa taslağa göre, üniversite diploması sahibi olmanın 
ötesinde ayrıca 5, 10 veya 15 yıl gibi belirlenecek sürelerde ma-
denciliğin aynı alanında çalışmış olan, açılacak olan ücretli kursla-
ra giden ve ücretli sınavlardan başarılı olan çok sınırlı sayıda mü-
hendis bu işleri yapmaya yetkili kılınacaktır. Üniversite eğitiminin 
sağlayamadığı yetkinliğin, verilecek kısa süreli eğitimlerle sağla-
nacağı öngörülmektedir. Günümüz koşullarında, deneyimsizliğin 

değerlendirme
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tüm hizmet kusurlarının tek nedeni olmadığı, piyasa koşulları ve 
daha fazla kar elde etme anlayışının ve eksik, yetersiz kamusal de-
netimin asıl olarak olumsuz sonuçlara yol açtığı da bilinmektedir. 

Diğer taraftan, yabancı mühendislerin çalışma koşullarına hiç-
bir kısıt getirilmez iken, kendi mühendislerimizin önemli bir 
kısmı niteliksiz ve yetersiz olarak sınıflandırılacaktır. Bunun so-
nucunda mühendis imzası çok az sayıda seçkin mühendise ta-
nınırken, rapor hazırlama ve imza hakkı tanınmayarak yetersiz 
olarak sıfatlandırılmış nitelikli işgücü ya önemli oranda maden-
cilik sektörünün dışına atılarak işsiz kalacak ya da bu az sayıda 
seçkin ve yetkin mühendisin hizmetine sunulacaktır. Herhangi 
bir mühendislik hizmeti ifasında yetkinlik esas ölçüt haline ge-
tirilecek ve bu koşullar içinde dahi gerek yabancı gerekse yerli 
mühendisler arasında rekabet koşulları yok edilecektir.

Bu tasarı ile mühendislik hizmetlerinde kamu denetimi de yok 
edilmiş olacaktır. Yetkin mühendis olarak belgelendirilerek 
tecrübe ve yetkinliğe sahip olduğu varsayılan kişilerin her yap-
tığı iş ve hazırladığı her rapor doğru kabul edilerek işin ve hiz-
metin yerinde denetim ve kontrolü ciddi zafiyete uğrayacaktır. 

Bu yasa tasarısıyla getirilen düzenlemenin gerçekte uzmanlık ve ile-
ri düzeyde bilgilenmeyi sağlayacak ve kaliteyi arttıracak hiçbir yanı 
bulunmamakta; tam tersine mühendislik hizmetlerinin daha acı-
masız koşullarda daha kalitesiz gerçekleştirilmesine yol açacaktır. 

Yine bu tasarı ile en çok zararı genç, işsiz ve yoksul mühendis-
ler görecektir. Eğitim öğretim alt yapısı ve kadroları yeterli ol-
mayan üniversitelerde, eşit koşullarda eğitim şansı olmayan 
ve ancak kendilerine sunulan imkânlarla mühendis unvanı-
nı alabilen genç mühendisler yeniden bir değerlendirmeye 
tabii tutulacak ve bu unvanı da kullanamaz hale gelecektir. 
Bu ayıklama, var olan eşitsizliği daha da derinleştirerek, do-
ğumundan itibaren eşitsiz koşullarda yaşam mücadelesi 
vermek zorunda olan genç mühendislerin, eğitimini aldıkları 
meslek alanından da dışlanmasına neden olacak ve yaşam 
mücadelesinde umutsuz bırakılmasına yol açacaktır.

Madencilikte mevcut sorunların kaynağına inmeyen, mühen-
disler ve mimarlar arasında kastlaşma oluşturacak olan yetkin 
mühendis uygulamasını getiren bu tasarı maddesinin “Tür-
kiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 31 
inci maddesinin geri çekilerek yapılan yanlıştan dönülmesi 
gerekmektedir.

Biz madencilik alanında faaliyet gösteren mühendis oda-
ları olarak, ülkenin ve toplumun yararına olan madencilik 
politikalarının hayata geçirilmesine ve üyelerimizin hakla-
rını korumak için yaşamın her alanında mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 
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Maden şirketlerinin başarılı 
projeler ile bilinmediği bir sır 
değildir. Madencilik projeleri 
genellikle planlanan bütçeyi 
%62 oranında aşarak yürütü-

lürler ve açıkçası bu kabul edilemez bir durumdur.

Madencilik şirketleri sermaye yatırımları ile büyürler. Küçük, 
büyük, mega, greenfield (sıfırdan oluşturulan projeler), brown-
field (devir alınıp geliştirilen projeler) projeleri hepsi sermaye 
gerektiren projelerdir ve bunların hepsi madencilik endüstrisi-
ne paraya mal olurlar. 

Ve bu para azımsanmayacak kadar büyük miktarlardadır.

2016’da 150 milyar dolar harcamanın yapıldığı bir endüstri dü-
şünürsek, bu harcamanın yapıldığı yılda toplam bütçe aşımı, 
Freeport, Vale, Newmont ve Barrick firmalarının Temmuz 2016 
itibarı ile New York borsasındaki hisse değerleri toplamına eş-
değer miktardadır!

Projeler Neden Başarısız Oluyor?
Madencilik projelerinin neden başarısız olduğunun nedenlerini; 
Acenture, EY, BCG ve Haubrich gibi kaynaklarda bulabilirsiniz. 
Bu kaynaklara göz gezdirdiğiniz zaman ortak bir senaryo dikkat 
çekmektedir: “İnsana yeteri kadar yatırım yapılmamaktadır.”

İnsan kaynakları projelerdeki hataların kaynağıdır ve projeler 
üzerinde her açıdan etkisi vardır. Çalışmaların kalitesi, aşama-
lar arası kontrol mekanizması, finansal modeller, planlama gibi 
proje tasarımından, proje sonlandırılana kadar gerçekleşen her 
aşamada insan kaynaklarına yapılan yatırımın etkisi vardır.

Madencilik Projeleri
Neden Başarısız Olur? 

Antonios Maragakis
Project Controls Manager

Freeport McMoRan 
antonios.maragakis@fmi.com

değerlendirme

Yetenekler Nerede? 
EY raporuna göre insan kaynaklarında yüzde 10-15 oranında 
açık olduğu tahmin ediliyor. Bunun anlamı; projeler için gerekli 
olan tecrübeli, kalifiye ve yetenekli insanları bulmak zor yada 
bu kişileri çalıştırmanın maliyetli olmasıdır.

Peki, Neden Böyle Oluyor?
Bu sorunun birçok nedeni olmasının yanında, maden sektö-
ründeki insan kaynaklarındaki yetersizliğin nedenlerini üç ana 
gruba toplayabilirim. Bu liste tabi ki bütün sorunları içerme-
mektedir ancak sektördeki belli başlı sorunları listelememiz 
için yeterlidir:

1. Bütün sektörlerde mühendis eksikliği göze çarpıyor. Maden-
cilik endüstrisinde ise bu başlı başına bir kriz olarak düşünüle-
bilir. Mühendislerin maden projeleri için doğal bir proje yöne-
ticisi olmadığını düşünsem de, mühendislerin maden projeleri 
için hayati bir önem taşıdığını kabul ediyorum. Mühendis kad-
rolarındaki nitelik boşluğu, bütün maden projesini hatalara 
karşı savunmasız durumda bırakıyor.
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2. İnşaat ve madencilik endüstrilerinde verimlilik düşüşü göz-
leniyor. Verimliliğin düşmesi madencilik operasyonlarında iş 
gücü talebinin devamlılığına ve inşaat piyasasında daha fazla 
baskı yaşanmasına neden oluyor.

3. Madencilik endüstrisi, çalışmaktan en az mutluluk duyulan en-
düstrilerden biri olarak görülüyor. Madencilik şirketlerinin emtia 
fiyatlarını esas alması çalışanların durumunun piyasaya bağlı 
olmasına ve kimi zaman üzerlerinde sert yaptırımlar uygulan-
masına neden oluyor. Bu durum maden şirketleri için iki taraflı 
bir sorun çünkü kalifiye çalışanları elde tutmak için yanlış kariyer 
planlaması yapılmasının yanında zorlu bir sürece girildiği zaman 
ilk vazgeçilenler de aynı zamanda kalifiye çalışanlar oluyor.

Madenciler Ne Yapmalı?
Madencilik firmalarının, proje süreçlerinde karşılaştıkları so-
runları bertaraf etmek için birçok alternatifleri bulunuyor. Ma-
dencilik endüstrisinde kullanılan yöntemlere dayanarak vere-
bileceğim tavsiyeler ise şu şekildedir:

1. Firmalar proje yürütme yeterliliğine sahip olmalılar: Madenci-
liğin gelişimi sermaye yatırımlarının başarılı yürütülmesine da-
yanır. Her firma, proje süresince, proje yönetimi için dünya ça-
pında bir ekip kurma hedefi ile yatırım yapmalıdır. Kalabalık bir 
ekip oluşturulmasına gerek olmamakla birlikte çalışanlar uzun 
vadeli bir çalışma için ikna edilmeli ve gerçekten hatalarından 

ders alarak gelecek sorunlarda bu tecrübelerinden faydalanabil-
meli. Bu şekilde hissedarların kar oranını da arttırmalıdırlar.

2. Firmanın stratejisi ve takımın yetkinliklerine dayanan bir ürün 
geliştirme süreci uygulamak: İstikrarlı ve tek merkezden yönetilen 
proje ekipleri olmayan firmalar ürün geliştirme aşamalarında bek-
lentilerin ötesine geçme eğilimindedirler. Bu süreç organizasyon-
da baskı yaratır ve alınacak sonuçlara zarar verir. Yetkin bir ekip, 
yürütülen projede firmanın isteklerini kazanç sağlama garantili, 
sürdürülebilir bir işletme uygulamasına dönüştürmelidir.

3. Güvence sağlayan sözleşme stratejileri izlemek: EPC, bütün 
sözleşme problemleri için bir çözüm sunmaz. Merkezi bir pro-
je yönetim ekibi projeyi etkileyen bireysel çeşitli etkenleri göz 
önüne alarak en iyi sözleşme stratejisini tespit edebilir. Etkili 
bir ürün geliştirme süreci ile desteklenen proje ekibi doğru 
sözleşme stratejisini belirleyebilir ve projenin başarıya ulaşma-
sına yardımcı olabilir.

4. İnovasyon: Proje süresince kullanılabilecek yenilikçi teknikle-
rin hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Günümüzde arttırılmış 
gerçeklik, uzaktan proje yönetimi gibi yöntemler uygulanabilir 
durumdadır ve gelişmelerin bir limiti bulunmamaktadır. Giri-
şimci bir anlayışa sahip proje yönetim takımı proje süresince 
yenilikler yapabilir ve bunun sonucunda madencilik şirketine re-
kabetçi, şirkete özgü ve avantajlı bir anlayış kazandırabilirler. 
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söyleşi

Madencilik Türkiye: Diaspor kristali nasıl keşfedildi?

Murat Akgün: Diaspor minerali ilk kez 1801 yılında Rusya’nın 
Ural dağlarında ve sonraları ABD’nin Colorado ve Massachu-
setts eyaletlerinde gözlemlenmiştir. “Gem Quality” dediğimiz 
şeffaf kristal halinde ve takı tasarımında kullanılan cinsi ancak 
70’li senelerde Muğla’nın Milas ilçesi, Bafa gölü yakınlarında 
bulunan boksit ocaklarının o zamanki adıyla Etibank tarafın-
dan üretime açılmasıyla ilk kez gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Diaspor kristali ile tanışmanızdan bahseder misiniz?

70’li senelerde ilk kez fark edilen bu kristallere maalesef ge-
reken değer verilmediğini görüyoruz. Az miktarda rastlanan 
bu kristaller, tonu 20-25 dolarlara satılan boksit cevherinin 
tenörünü düşürdüğü veya kirlettiği düşünüldüğü için geli-
şi güzel bir şekilde kenara atılmış ve daha sonra da ortadan 
kaybolmuşlardır! Öğrendiğimiz kadarıyla kenara atılan kristal-
lerin, bunların değer teşkil edebileceğini fark eden şahısların 
dışarıdan yönlendirdiği bazı kötü niyetli çalışanlar tarafından 
madenden çıkarıldığı ve takip eden 20 yıl içerisinde değişik ka-
nallardan dünyaya yayıldığı biliniyor. Etibank’ın 80 öncesi bu 
ocakları kapatmasından sonra daha da başıboş kalan eski ga-
leriler, benim ruhsatı almama kadar olan süreçte kötü niyetli, 
ruhsatsız çalışan kişiler tarafından tabiri caizse yağmalanmıştır. 

Kendisinin “maden sahibi” olduğunu söyleyen bir şahıs gibi 
birçok insanın ellerinde bu kristallere kilolarla rastlamak 

mümkündü. Bilinçsizce kesilmeye çalışılan çok kötü görü-
nümlü taşlar internette ve yurt dışı fuarlarda cüzi fiyatlara 
sergilenmekteydi. Ayrıca bu şahıslar tarafından şu veya bu 
şekilde yanlış bilgilendirilen ve yönlendirilen birçok yerli ve 
yabancı taş sevdalısı insanın zihninde de kötü bir imaj oluş-
muştu. Uzun lafın kısası, dünyada tek bir maden ocağından 
çıkan diaspor kristalimiz hiç de hak ettiği bir noktada değildi. 

Ben de 1998 senesinde karşıma çıkan ve maden sahibi olduğu-
nu iddia eden, kötü niyetli birisi olduğunu sonradan anladığım 
bir kişiyle tanıştıktan sonra bütün bunlardan haberdar oldum. 
O yıllarda bir arkadaşımla birlikte Kapalı Çarşı’da kuyumculuk 
ile iştigal ediyorduk. Mücevher imalat, ihracat işi ile toptan ve 
perakende olarak uğraşmaktaydık. Bu işlerin değerli taşlarla 
ilgili kısmı benim sorumluluğumdaydı ve taşlara ayrıca özel 
bir ilgim de vardı. Tabi ki ülkemizden böyle bir taşın çıktığını 
duymam ile birlikte bu işe gönülden bağlanmam bir oldu. O 
günden bu güne de hayatım 7/24 bu taş oldu diyebilirim…

Peki bu taş nasıl meşhur olup markalaştı?

Mütevazı olamayacağım belki de tek konu diaspor kristalinin 
dünyada meşhur olmasıdır. 1998’de tanıştığım ve ortaklık yap-
tığım şahsın ruhsatın asıl sahibi olmadığını ve niyetinin bozuk 
olduğunu öğrenmem bir iki yılımı aldı. Bundan sonra 2005 
senesinde elimdeki ruhsatı ihale ile alana kadar çok yoğun bir 
araştırma süreci geçirdim. Doğru bilgilere ulaşmak ve işin aslını 
öğrenmek bayağı zamanımı aldı. Ama titiz ve kararlı bir çalış-
ma sonunda ruhsatı devlete yüklü bir ihale bedeli ödeyerek, 
tüm vergi ve harçlarını yatırdıktan sonra almayı başarmıştım. 

Dünyada şu ana kadar eşi benzeri bulunamamış bir kristal diaspor.
Mineral olarak varlığı biliniyor olsa da ekonomik değeri olan kristalleri bir tek 
ülkemizde, Muğla-Milas’ta çıkarılıyor. Elmastan çok daha nadir bulunuyor ve

şöhreti git gide artıyor. Ruhsat sahibi olduğu boksit ocağından
diaspor kristali üretimi gerçekleştiren Milenyum Metal Madencilik şirketinin 
kurucusu Murat Akgün’den ender bulunan kristallerinin hikayesini dinledik.

Dünyada Tek! O da Türkiye’de:
Diaspor Kristalleri
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Zaten o güne kadar gece gündüz planladığım tanıtım kampan-
yasına da hemen start verdim. Taşın adını 36 Osmanlı sultanına 
atfen ZULTANİTE® olarak markalaştırarak, dünyanın en büyük 
taş fuarı olan Tucson Gem Fair’da, 2006 yılında tanıtımlarıma 
başladım. Zaten taş ile tanışmamdan beri birçok firma ve sektö-
rün önemli isimleriyle irtibata geçerek hazırlık yapmıştım. Şubat 
ayındaki bu fuarda çok büyük ilgi gören taşımız bir anda meşhur 
oldu diyebilirim. Standımıza birçok gazete ve dergi muhabiri ge-
lerek makaleler yazdılar. GIA, AGTA, Gem-A, ICA gibi dünyanın 
bu konuda lider kurumları ile irtibata geçerek ve bağışlar yapa-
rak “Gemology” eğitimi alan herkesin bilgilenmesini sağladım. 
Smithsonian gibi dünyanın belki de en büyük mineral koleksiyo-
nuna sahip müzesine sergilenmesi için taş verdim ve bugün de 
NATURE GUIDE GEMS adı altında her sene yayınlanan meşhur 
rehberlerine diasporu dahil etmelerini sağladım. 

Tabii bunları başarmamdaki, taşın kötü imajını silebilmemdeki 
en büyük etken kestirdiğim taşların mükemmel olması idi. Dün-
yanın en deneyimli kesim ustaları tarafından cilalanan bu taşlar 
ağırlık için değil, mükemmel parlaklık ve proporsiyon için kesildi. 

Yani markalaşırken hep mükemmeliyete önem vererek çalış-
tık ve kesicilerimizi de bu yönde eğittik. Bütün bu saydıklarım 
çalışmalarımızın çok küçük bir kısmı olmakla birlikte önem teş-
kil etmektedir. Ancak şu da bir gerçek ki yeni bir taşı meşhur 
etmek ve 100 yıllardır kesilen, bilinen yakut, zümrüt, safir gibi 
taşlar kadar istenir hale getirmek ancak maddi güç ile olabile-
cek bir şey. Üstelik bu taşın yeşil renkli olması işimizi daha da 
zorlaştırıyordu çünkü yeşil taşlar hem en az talep olan hem de 
doğada renk olarak alternatifi en fazla olan taşlardı.

Bundan sonra da mücevher ve taş piyasasından bulduğum or-
taklarla bu tanıtımlara devam ettim. Ta ki 2008’deki ekonomik 
krize kadar. O güne kadar yolunda giden her şey durma nok-
tasına gelmişti. Ortaklar ile yaşadığımız görüş ayrılıkları ve on-

ların Türkiye’den çıkan bu taşa ve madene benim kadar yakın 
olamamaları, bu işe sadece maddi getiri olarak bakmaları, an-
laşmamızı imkânsız kıldı ve uzun süren yargı süreci sonucunda 
ben markamı kaybettim. 

2010’dan beri CSARİTE® markası altında tanıtımlarıma devam edi-
yorum. Yani taşı ikinci kez dünyada meşhur ediyorum diyebilirim.

Oldukça ilginç bir hikaye. Peki taşın maddi değeri konusun-
da bilgi verir misiniz? 

Taşın değeri markanıza harcadığınız para ile doğru orantılı 
olarak artmaktadır. Aslında taşımız “diaspor” olarak meşhur 
olsaydı bunu konuşmayacaktık ama maalesef kötü niyetin 
eksik olmadığı bir sektör olan değerli taş madenciliğinden 
bahis ediyoruz ve dünyadaki her madenci gibi bizim de taş-
larımız isteğimiz dışında başka ellere geçiyor. Rızamız dışında 
taşımızı ele geçiren kişiler de kesmeyi bilmediği bu taşları 
orada burada bilinçsizce sergiliyor ve bunu yaparken fiyat 
politikası da gözetmiyor. Bu tür insanlar, taşları zaten para ve 
emek harcamadan elde ettiği, işçi maaşı, vergi, devlet hakkı, 

sigorta, malzeme bedeli, vs. 
vs. ödemediği için bugün 
10 liraya diğer gün 1 liraya 
taşları elden çıkartmaya yö-
neldikleri için bizim de işleri-
mizi haliyle etkiliyor. Kanun-
lardaki boşlukları kullanarak, 
konu hakkında yeterince 
bilgisi olmayan kamu görev-
lilerini aldatarak, işleyiş an-
lamında birbirinden kopuk 
çalışan çeşitli kurumların art 
niyetli çalışanlarını bu işlere 
alet ederek, yaptıkları yol-
suzluklara yasal görüntüsü 
vermeyi de başararak bizim 
gibi bu işe yıllardır emek ve 
para harcamış dürüst işlet-
melerin hak ettikleri yere 
gelmesini geciktiriyorlar. 

Milenyum Metal Madencilik şirketinin kurucusu Murat Akgün
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Şimdi bu konulara neden girdim? Çünkü benim markam adı 
altında satılan taşların karat fiyatı 100 dolar ile 10 binlerce 
dolar arasında değişebiliyor. Bunun belirleyicisi taşın ebat-
ları, ağırlığı, şekli, kimin tarafından kesildiği olabilir. Ayrıca 
bizden taş alan tasarımcı, imalatçı, taş toptancısı, kuyumcu 
firmalarının da kendilerine göre fiyat politikaları olması taş 
fiyatlarının perakende seviyesinde çok değişiklik gösterme-
sine neden olmaktadır. Bugün Milas’ta benden taş alan bir 
kuyumcunun 100 dolar bedelle müşterisine sunduğu aynı 
taş için Los Angeles’ta stüdyosu olan ve film yıldızı Jennifer 
Lawrence’a mücevher sunan bir tasarımcı 10.000 dolar talep 
edebilmektedir. 

Biz de hem rızamız olmadan taşlarımızı ele geçirenlerden ken-
dimizi koruyabilmek hem de tanıtıma harcadığımız milyonlar-
ca doların başkaları tarafından kullanılmasına izin vermemek 
adına marka koruma şemsiyesine ihtiyaç duyuyoruz. Belki yük-
sek belirlediğim fiyatlar yüzünden şu an çok taş satamıyorum 
ancak taşı ucuza satmamak ve değerini düşürmemek için de 
elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum.

Dünya Türk diasporları hakkında ne düşünüyor?

Daha önce de belirttiğim gibi dünyada diaspor kristallerinin 
çok özel bir taş olduğu düşünülüyor. Tanıtım sloganımız da 
“Pırlantadan 10.000 kez daha nadir!”. Diaspor kristalleri %100 
doğal ve hiçbir işleme maruz kalmadan satışa sunduğumuz bir 
doğa harikası. Ayrıca renk değiştirme özelliği, parıltısının fazla-
lığı, dünyada şu ana kadar sadece tek bir madende bulunması 
gibi özellikleri ile dünyanın ilgisini çekiyor.

Taşın madenciliği konusunda da bilgi almak isteriz. Şu an 
nasıl yapılıyor? 

Maalesef sadece taş satarak madeni finanse etmek günümüz-
de mümkün değil. Ocağımızda diaspor kristallerinin yanı sıra 
boksit üretimi de gerçekleştiriyoruz. Taşın boksit madeninden 
ayrı bulunmaması ve yüksek tonajlı bir kapalı işletme zorunlu-
luğu dezavantajlarımız arasında sayılabilir. Ayrıca açığa çıkan 
boksit cevherinin uzun vadede değerlendirilmesi de ekonomik 
ve lojistik bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle iki 
tarafı da dengelemeye çalışan bir üretim politikası geliştirmek 
zorunda kaldık. 
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Nadir Diaspor Kristallerinin Çıkarıldığı
Bölgenin Jeolojisi ve Diaspor Madenciliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr Semih Gürsu tarafından hazırlanan jeolojik rapora göre; 
Şirketin ruhsat sahasında yer alan Küçükçamlık Tepe, Büyük-
çamlık Tepe ve Orta Tepenin kuzeyinde, yüzeysel mostra 
veren boksit oluşumları Jura-Kretase yaşlı meta-karbonatlar 
içerisinde gelişmiştir. Orta Tepenin kuzeyinde yüzey mostra-
sı veren boksit cevherleşmesi, dolomitik karbonatların karstik 
boşluklarında geliştiğini göstermektedir. İşletme sahasının 
bulunduğu alanda boksit mineralizasyonunun, karbonatla-
rın oluşumu sonrası karstik erime boşluklarında post-jenetik 
karst uyumsuz tip (karst unconformity type) olarak geliştiği 
ve daha sonra metamorfizma süreçlerine bağlı olarak boksit 
cevherleşmesine dönüştüğü çeşitli çalışmalar ile ortaya kon-
muştur. Oldukça kalın boksitik seviye içerisinde genellikle 
cep seklinde-zayıf çatlak zonlarında yer yer ikincil kalsit mi-
neralizasyonunun eşlik ettiği nadir kesimlerde, ince kristaller-
den (0,5 cm’den küçük) iri kristallere (3 cm’den büyük) kadar 
değişen, kristal formunu korumuş, serbest büyüme gösteren 
diaspor kristalleri, belli kesimlerde hematit, spekülarit kris-
talleri, belli kesimlerde ise margarit, muskovit kristalleri ile 
yer yer de hematit-spekülarit-margarit-muskovit kristalleri 
ile birlikte izlenmektedir. Bu durum, hidrotermal minerali-
zasyona eşlik eden akışkanların aluminyum, potasyum ve 
demir element konsantrasyonlarına bağlı olarak gelişmiştir. 
Diaspor ve eşlik eden hematit-spekülarit  margarit-muskovit 
kristallerine inceleme alanında sadece Küçükcamlı Tepe ve 
Büyükçamlı Tepe sahalarında gözlenir. Bu bulgu, öncel çalış-
malarda da belirtilmiştir. Serbest büyüme özelliği gösteren 
kristalli zon, Geç Kretase (65 milyon yıl) döneminden sonra 
bu alanda meta-karbonatlar ve meta-karbonat/metasedi-
manter birimler arasında gelişen günümüzde aktif olmayan 
tektonik zon boyunca izlenmektedir.

MİLENYUM Metal Madencilik AŞ tarafından işletilen maden 
sahasında, boksit üretimi esnasında çatlaklı zonlarda hid-
rotermal mineralizasyona rastlandığında kristalli seviyeler-
de elle üretim yapılmaktadır. Bu zonlarda kristal üretimini 
artırmak amacıyla matkap uçlarıyla kısa delikler açılarak 
inceleme alanı detaylı incelenmekte ve hidrotermal mine-
ralizasyonun izlerinin gözlendiği bu alanlarda küçük çaplı 
patlatma yapılarak diaspor kristalleri elle üretilmektedir. 
İşletmenin son yıllarda kristalli seviyeleri korumak amacıyla 
geliştirdiği üretim tekniklerine bağlı olarak, boksit üretimi-
nin yanı sıra, nadir olarak izlenen diaspor kristallerinin üre-
timi de devam etmektedir. İşletmenin son dört yıllık üretim 
kotası incelendiğinde diaspor kristalleri, toplam üretiminin 
sadece yaklaşık % 0,002’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
kapalı işletmenin yapıldığı sahada, yılda yaklaşık ortalama 
47.500 ton boksit üretimine karşın yalnızca 0,95 ton diaspor 
kristali üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’deki tek yer altı boksit işletmesi biziz. Sadece boksit ol-
saydı yer altı işletmesinin ayakta kalması mümkün olmazdı. Di-
ğer yandan her kristal görüldüğünde boksit üretimi durdurulu-
yor ve konusunda deneyimli çalışanlarımız elle ve zedelemeden 
bütün kristalleri topluyorlar. Ancak bunların alındığına emin ol-
duğumuzda tekrar delgi işlemine başlanıyor. Ayrıca ürettiğimiz 
tüm boksit silolarla bantlara veriliyor. Burada tavuklama yapan 
bayan elemanlarımız var. Bu da boksit üretimine hem ekstra bir 
maliyet getiriyor hem de üretimi büyük oranda yavaşlatıyor. 

Sırası gelmişken değinmek isterim, son dönemde çalıştığımız 
galerilerin içerisinde kristal hırsızları yakalamaya başladık. 
Vardiya aralarında ve hatta elemanlarımız içerideyken bile 
hırsızların içeri girmeye çalıştıklarına şahit olmaya başladık. Bu 
nedenle ocak ağızlarına elektrik çekerek kamera, garaj kapısı, 
alarm vs… koymaya kadar iş ilerledi. Şu an bize ekonomik yön-
den ek bir yük olan 16 güvenlik personelimiz var ki aslında 1 
güvenliğin yeterli olabileceği bir işletmeyiz. 

Kanunlardaki boşluklar ve bürokrasi bizi en çok yıpratan konular. 
Az önce bahsettiğim ve çalıştığımız galeriler içerisinde geçen ay 
yakaladığımız 3 hırsızı savcı aynı gün salıverdi. Üstelik soru işareti 
olmasın diye kendimiz de yakalamadık, fark ettiğimizde Jandar-
mayı çağırdık ve onlar galeri içerisine girerek suçüstü yaptılar. Sav-
cı bey “Kanunen yaptıkları, tutuklamayı gerektiren bir suç değil” 
dedi ve tutuksuz yargılanacaklarını söyledi. Bu konuda yetkililerin 
kanunları madencileri koruyacak şekilde yorumlamalarını ve ka-
nundaki gerekli düzeltmelerin bir an önce yapılmasını diliyoruz. 
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söyleşi

Özdoğan Grup, MG Mineral Şirketi ile 
Maden Aramacılığına Başladı

Madencilik Türkiye: Sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz? 

Mahmut Özdoğan: Grubumuzun geçmişi malum. Yeni şirketimize 
gelirsek; ben Jeoloji Mühendisiyim. Geçmişte altın ve baz metaller 
konusunda gerek akademik gerekse endüstri içinde doğrudan ça-
lışmalarda bulundum. Yurt içi-yurt dışında 30 yılı aşan tecrübemizle 
MG Mineral’i kurduk. Bünyemizde çeşitli mühendislik dallarından 
arkadaşlarımız yer alıyor. Ayrıca çeşitli üniversitelerden uzmanlarla 
da birlikte çalışıyoruz.

Bir süredir, Türkiye’de madencilik sektöründe çoğu zaman im-
kansızlıklar içerisinde, fizibl ve en önemlisi bilimsel olmayan 
şekilde çalışıldığını gözlemliyoruz. Babadan kalma yöntemlerle 
yapılan maden işletmeciliği Türkiye’ye yeteri kadar katkı sağla-
mıyor. Hükümetimizin de vermiş oluğu teşvikler ve motivasyon 
ile bir süredir durağan hale gelmiş olan madencilik sektörünün 
kısa zamanda canlanacağı kanaatindeyiz. Emtia fiyatlarında da 
bir kıpırdanma söz konusu. Bu kapsamda bilimsellik ve mühen-
dislik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. 

Genel olarak maden arama konusundaki planlarınız nelerdir?

Ana hedefimiz ilk etapta metalik madenler ve değerli madenler. 
Eş zamanlı olarak danışmanlık hizmeti vermeyi de düşünüyo-
ruz. Sadece yurtiçi değil yurt dışında da faaliyet göstereceğiz. 
Özellikle MTA’nın yapmış olduğu son protokol çerçevesinde ve 
bizlerin o bölgedeki tecrübeleri doğrultusunda G. Afrika ülkeleri 

hedefimizde. Diğer bir hedefimiz de Asya ülkeleri. Şu an Türki-
ye’de bazı sahalarda çalışmalara başladık. G. Afrika’da anlaşma 
aşamasında olduğumuz ruhsat sahipleri mevcut. 15 Temmuz’da 
yaşanan girişimin ardından ülke genelinde hükümetimiz bazı 
güvenlik çalışmaları yürütüyor. Önümüzdeki haftalarda, hayatın 
normale dönmesi ile birlikte bizler de sahada olacağız.

Özdoğan Grup olarak ilklere imza atmayı seviyorsunuz. MG 
Mineral’de de bu şekilde mi devam edeceksiniz?

Biz bu zihniyetimizi MG Mineral’de de kaybetmeyeceğiz. Bütün iş-
lerimize bunu yansıtıyoruz. Mevcut çalışma alanlarımızda kaliteden 
ödün vermeden, işleri olması gerektiğinden daha iyi bir şekilde yap-
maya çalışıyoruz. Özdoğan’ı bu şekilde bir marka yaptık. MG Mineral 
olarak Özdoğan kalitesini madenciliğe de aktaracağız. Bizim başarı-
larımızın temelinde yatan şey hem istemek hem de hedeflemek-
tir. Aynı zamanda bildiğini/bilgini kullanmaktır. Bu yeterlilikleri en 
doğru şekilde kullanacağımıza eminim. Özellikle metalik madenler 
konusunda, birçok madenimiz satılırken içerisinde başka değerli 
madenlerin de gittiğini biliyoruz. Bunların tespitini yapıp madenleri 
ülkemizde ayrıştırıp ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz. 

Bu hedefiniz doğrultusunda Ar-Ge yatırımları yapacak mısınız?

Türkiye’de her sektörde olduğu gibi madencilikte de en önem-
li eksik Ar-Ge yatırımları. Ar-Ge’ye yeterli zamanın ve gerekli 
mali kaynağın sağlanamaması maalesef şimdiye kadar bu hu-
susta zayıf kalmamıza neden oluyor. Dünyada Ar-Ge’ye yatırım 
yapanın kazandığını çok iyi örnekler ile görebiliyoruz. 

Ülkemizde yerli şirketlerin yaklaşımlarını siz de iyi biliyorsunuz 
arama safhasına yani Ar-Ge’ye para ayırmıyor. Kriz oldu mu kena-
ra çekiliyor. İçinde bulunduğumuz dönemde yerli şirketlerin ma-
den aramaya girip elini taşına altına koyuyor olması çok önemli. 

Elbette yabancı ruhsat sahipleri, yatırımcılar, danışmanlar da 
olacak bu ülkede ama bir teraziye koyduğumuzda yerlinin sek-
törde ağır basması temennimiz. Yabancılardan çok bilgi edindik. 
Ama bir yerden sonra bizi ilerletmeleri çok zor. Artık yerli yatı-
rımcıların bu işe ciddi para harcaması, yatırım yapması lazım. MG 
Mineral olarak bu konuda en iyisini yapacağımıza inanıyorum. 

İnşaat, enerji, turizm gibi alanlarda uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan Özdoğan 
Grup, kurduğu MG Mineral şirketi ile maden aramacılığına başladı. MG Mineral 

Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdoğan bu ülkenin maden kaynaklarını 
gerçek anlamda bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı 
hedeflediklerini belirtiyor. Mahmut Özdoğan’dan yeni şirketleri hakkında bilgi aldık.

MG Mineral Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdoğan
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2015 yılında dünyada en çok altın üretilen ilk 10 maden ise şu 
şekilde sıralandı:

10- Boddington Altın Madeni - Avustralya

2015 Yılında Dünyada
En Çok Altın Üretilen İlk 10 Maden

araşTırma

Binlerce yıldır insanoğlunun bıkmadan usanmadan ulaşmaya 
çalıştığı, bu uğurda toprakları aşındırdığı altın, günümüzde ta-
rihsel önemini hiç yitirmeden insanları peşinden koşturmaya 
devam ediyor. Halen küresel ekonominin önemli bir parçası 
olan altın, varlığı ile devletlerin zenginliğini ortaya koyarken 
insanların da en önemli, en güvenilir yatırım araçlarından birisi 
olmaya devam ediyor. 

Dünyada binlerce yıldır üretilen altın dünyanın yüzey diyebile-
ceğimiz gözle görülebilir üst tabakasında artık neredeyse bulun-
muyor. Bu sebeple de insanlar bu sarı metali bulmak için artık 
daha derinlere iniyor. Dünyada altın üretimi genellikle devasa 
operasyonlarla gerçekleştirilirken yıllık altın ihtiyacına yetişe-
bilmek için, satış fiyatlarını da gözeterek, yeni altın yataklarının 
aranması çalışmaları da sürüyor. 

Dünyada yıllık altın ihtiyacı tonlarla ifade edilir durumda... 2015 
yılında dünya genelinde bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış ile 
3.211 ton altın üretimi gerçekleşti. 2015 yılında dünyada en çok 
altın üretimi yapan ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken üretim bir 
önceki yıla göre yüzde 8,8 artışla 490 ton oldu. 2015 yılında al-
tın üretiminde Çin’i sırasıyla yıllık 300 ton üretimle Avustralya ve 
242 ton ile Rusya takip etti.

Altın üretiminde ilk on içinde yer alan ülkelerin neredeyse ya-
rısı 2015 yılında bir önceki yıla göre altın üretim miktarında 
düşüş yaşadı. Tablo 1’de de görüleceği üzere ilk on içinde yer 
alan on ülkeden 4 tanesi altın üretiminde düşüş yaşarken bu 
düşüşün altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin sonucu kapa-
nan altın madenlerinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Altın Üretimi (Ton)
Ülke 2014 2015 % Değişim

Çin 450 490 8,8

Avustralya 274 300 9,4

Rusya 247 242 2,0

ABD 210 200 -4,7

Peru 140 150 7,1

Kanada 152 150 -1,3

Güney Afrika 152 140 -7,9

Meksika 118 120 1,7

Özbekistan 100 103 3,0

Gana 91 85 -6,6

Tablo 1. Dünyada en çok altın üreten ülkeler ve üretim miktarları

Grasberg Madeni - Endonezya
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Altın ve bakır üretimi gerçekleştirilen maden, Avustralya’nın 
Perth şehrine 75 mil uzaklıkta bulunmaktadır. Boddington, 
Avustralya’nın en büyük altın madenidir. Newmont tarafından 
işletilen madende ilk altın 2009 yılında dökülürken 2011 yılın-
da ilk milyon ons üretimi gerçekleştirildi. Projede üretim kapa-
sitesinde artış sağlanması için yarım milyar dolar daha yatırım 
yapılması planlanıyor. Madende 2015 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 14,3 artışla 24,7 ton altın üretimi gerçekleştirilirken 
projede 1.750 kişi istihdam ediliyor.

9- Lihir Altın Madeni - Papua Yeni Gine 

Papua Yeni Gine’nin Aniolam Adası’nda 1982 yılında keşfe-
dilen maden sahasında ilk altın dökümü 1997 yılında gerçek-
leştirildi. 2010 yılında yapılan satın alma ile Rio Tinto tarafın-
dan işletilmeye başlanan madende 2015 yılında 25 ton altın 
üretimi gerçekleştirildi. 2014 yılında altın üretimi 20,3 tondu. 
Şirket yakın zamanda, yeni yapacağı yatırımla sülfür açısından 
zengin cevherin daha düşük maliyetlerle üretimi için çalışma-
lara başlayacak. Projede 5.000 kişi çalışıyor. Madende 2015 yılı 
sonu itibarıyla 28 milyon ons altın rezervi mevcut.

8- Penasquinto Madeni - Meksika

Kanadalı maden şirketi Goldcorp’ ait Penasquinto Altın-Gümüş 
Madeni Meksika’nın Zacatecas Eyaleti’nde yer alıyor. Maden, 
Meksika’nın en büyük açık ocak işletmesi olurken aynı zaman-
da dünyanın en büyük beşinci gümüş madenidir. Madenden 
altın ve gümüşün yanı sıra çinko ve kurşun üretimi de yapıl-
maktadır. Madenin 2015 yılı altın üretimi 26,8 ton olurken 2014 
yılında bu rakam 17,7 tondu. 

7- Carlin Madeni - Amerika Birleşik Devletleri

ABD’nin altın ile özdeşleşmiş eyaletlerinden Nevada’da yer 
alan Carlin Altın Madeni, Newmont tarafından işletilmektedir. 
Carlin Madeni 3 açık ocak ve 4 yer altı sahasından üretim yapan 
dev bir işletmedir. 2015 yılında işletmede 27,6 ton altın üreti-
lirken bu rakam 2014 yılında 28,2 tondu. 2015 yılında üretim 
rakamında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 bir düşüş yaşandı. 

6- Yanacocha Madeni - Peru

Peru’nun kuzey bölgesinde deniz seviyesinden 4.500 metre yük-
seklikte And Dağları’nın tepelerinde yer alan Yanacocha Madeni, 
kapladığı alan bakımından Latin Amerika’nın en büyük altın ma-
denidir. 1993 yılında üretime başlanan sahada bugün itibarıyla 5 
adet açık ocak üretim sahası mevcuttur. Maden bir konsorsiyum 
tarafından işletilirken Newmont, Dünya Bankası ve birkaç Perulu 
şirket bu konsorsiyumu oluşturmaktadır. 2015 yılında 28,6 ton al-
tın üretilen madende bu rakam 2014 yılında 30,2 tondur.

5- Pueblo Viejo Madeni - Dominik Cumhuriyeti
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Kanadalı Barrick Gold ve Goldcorp ortak girişimi olarak işletilen 
Pueblo Viejo Altın Madeni, Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti 
Santa Domingo’nun 90 kilometre kuzeyinde yer alıyor. 2015 
yılında Kanadalı iki şirket tarafından işletilmeye başlanan ma-
dende 2015 yılında 29,7 ton altın üretimi gerçekleştirildi. 2014 
yılında üretim 34,5 ton olarak gerçekleştirilmişti.

4- Cortez Madeni - Amerika Birleşik Devletleri

ABD’nin Nevada Eyaleti’nde bulunan bir diğer altın madeni 
olan Cortez Altın Madeni, 4.000 çalışanı ile üretime devam 
ediyor. Barrick Gold’a ait madenin kapasite artırım çalışmaları 
devam ederken 2020 yılına kadar gerçekleştirilecek yatırımla 
yıllık üretim kapasitesinin 300 bin onsa çıkarılması planlanıyor. 
2015 yılında dünyanın en çok altın üretimi yapılan dördüncü 
madeni olan Cortez Madeni’nde 31,1 tonluk üretim yapıldı. 
2014 yılında ki üretim rakamı ise 28,1 tondu. 

3- Goldstrike Madeni - Amerika Birleşik Devletleri

1987 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Barrick Gold’a ait 
Goldstrike Altın Madeni yaklaşık 1.700 kişiye istihdam sağ-
lamaktadır. ABD’nin Nevada Eyaleti’nde yer alan bir diğer 
altın madeni olan Goldstrike Kuzey Amerika’nın en büyük 
altın madenidir. 2015 yılında 32,8 ton altın üretimi gerçek-
leştirilen madende 2014 yılında da 28,1 ton altın üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

2- Grasberg Madeni - Endonezya

Endonezya’nın Papua Eyaleti’nde yer alan Grasberg Altın ve 
Bakır Madeni, dünyanın bilinen en büyük altın ve ikinci bü-
yük bakır rezervine sahip madenidir.  Yüzde 90 hissesi Free-
port-McMoRan, yüzde 10’u Endonezya Hükümeti’ne ait olan 
projede toplam 18.000 kişi çalışmaktadır. Yer altı ve açık ocak 
işletmeciliği ile üretim yapılan madenin 2021 yılında bitecek 
olan ruhsat süresi için Freeport-McMoRan yetkilileri Endonez-
ya Hükümet yetkilileri ile müzakerelerini sürdürmektedir. 2015 
yılında madende 42,3 ton altın üretimi gerçekleştirilirken bu 
rakam 2014 yılında 38,8 tondu.

1- Muruntau Madeni - Özbekistan

1958 yılında Özbekistan’ın kurak Kızıl Kum Çölü’nde keşfedilen 
altın madeni 1967 yılından bu yana işletilmektedir. Dünyanın 
en derin beşinci madeni (açık ocak) olan Muruntau, yüksek 
miktarda turkuaz ve arsenik cevheri de içermektedir. Bu ma-
dende rezerv tespit çalışmaları halen devam ederken kesin 
olmamakla birlikte 2.500 ila 5.300 ton arasında altın varlığı 
olduğu tahmin edilmektedir. Özbekistan Devleti tarafından 
işletilen madende 2015 yılında 61 ton altın üretimi gerçekleş-
tirilirken bir önceki yılda da aynı rakamda altın üretimi gerçek-
leştirildiği belirtiliyor. 
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Dünyanın En Zengin 10 Madencisi

araşTırma

10. Alberto Bailleres Gonzales (Meksika)
6,9 milyar dolar (2015-7,8 milyar dolar ile 9. Sırada)

Meksika’daki ikinci en büyük 
maden şirketinin (Peñoles) 
ve dünyanın en büyük gü-
müş madenciliği şirketinin 
(Fresnillo PLC) başkanı olan 
Gonzales bu sene 10. Sıra-
da yer alıyor. 84 yaşındaki 
Gonzales aynı zamanda Pa-
lacio Grupo de Hierro alış-
veriş zincirinin de kontro-
lünü elinde bulunduruyor. 
Alışveriş zincirinde Burbery 
and Hermes gibi markalar 
yer alıyor. Bireysel emeklilik 

firması Grupo Profutura and İnsurance Company’de hissesi 
bulunan Gonzalez’in Meksika’nın Coca cola şişeleme firması 
FEMSA’da da hissesi bulunuyor.

9. Wang Wenyin (Çin)
7,2 milyar dolar (2015-
13,6 milyar dolar ile 10. 
Sırada)

Wang Wenyin dünyanın en 
büyük bakır ve kablo üre-
ticilerinden biri olan Amer 
International’ın yönetim 
kurulu başkanlığını yapıyor. 
Çin’de bir depoda çalıştıktan 
sonra kendi şirketi ile güç 

kablosu işine başlayan Wenyin’in şirketinde şu an 15.000’den 
fazla insan çalışıyor. Çin’de 1000 km2 büyüklüğünde maden 
sahasına sahip olan şirketin tüm dünyadaki toplam maden 
sahası büyüklüğü ise 10.000 km2 olarak biliniyor. 2014 yılında 
43,6 milyar dolar satış yaptığı kayıtlara geçen firma 20 milyon 
dolara Colorado’daki molibden madenciliği firması General 
Moly’nin hisselerinin bir kısmını satın aldı.

Her yıl çeşitli kuruluşlarca dünyanın en zenginleri sıralaması yapılmaktadır.
Bu sıralamalar içerisinde madencilik faaliyetleri ile ilgilenen, madenleri olan

insanlar da yer almaktadır. 2015 yılı verileriyle tespit edilen en zengin
10 madencinin kim olduğu, zenginliklerinin nerden geldiği veya zenginliklerini 

nerelere kullandıklarını aşağıdaki satırlarda okuyabilirsiniz.
Bu sene ortaya çıkan listenin çoğunlukla önceki yıllarda ismini duyuran insanlardan 

oluşmasına rağmen bu 10 kişinin mal varlıklarındaki düşüş dikkat çekiyor.
Gözle görülebilecek düşüşün sebebinin ise piyasalardaki belirsizlikler,
dalgalanan maden fiyatları ve dış politikalar olduğu tahmin ediliyor.

8. Lakshmi Mittal (Hindistan)
8,4 milyar dolar (2015-9,8 milyar dolar ile 5. Sırada)

Dünyanın en büyük çelik 
üretim firması olan Arcelor-
Mittal’in başkanı olan Mittal 
düşen piyasa fiyatlarının şir-
ketin gelirlerini etkilemesinin 
de etkisi ile 5. sıradaki yerini 
kaybetti. 2015 gelirlerindeki 
%20 düşüş ile 64 milyar do-
lar gelir açıklayan şirket. 7,9 
milyar dolar net zarar açık-
ladı. Mal varlığı 2008 yılında 
tavan yaparak 69,1 milyar 
dolara ulaşan Mittal, şu an 
Hindistan’ın 6. en zengini ko-
numunda bulunuyor.

7. Gina Rinehart (Avustralya)
8,8 milyar dolar (2015-9,8 milyar dolarla 7. Sırada)

Hancock Prospecting firma-
sının başkanı olan Gina  Ri-
nehard 5 yıldır elinde tuttu-
ğu Avustralya’nın en zengin 
insanı unvanını bu sene Har-
ry Triguboff’a kaptırdı. Gina 
Rinehart aynı zamanda de-
mir fiyatlarındaki düşüşten 
de fazlasıyla etkilendi. Ri-
nehart’ın gelirlerinin büyük 
kısmı Rio Tinto ile kurduğu 
ortaklıktan geliyor. Ünvanını 
kaybetmesine rağmen Rine-
hart hala Avustralya’nın en 
zengin madencisi unvanını 

koruyor. Rinehart’a en yakın mal varlığına sahip kişinin ise 
Fortescue’nin sahibi Andrew Forrest olduğu biliniyor.
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6. German Larrea Mota Velasco (Meksika)
9,2 milyar dolar (2015-10,5 milyar dolarla 3. Sırada)

Velosco ve ailesi Meksika’daki 
en büyük alt yapı ve maden-
cilik şirketi olan Grupo Mexi-
co’nun neredeyse yarısının 
sahibi... Şirket dünyadaki en 
büyük 3. bakır üreticisi konu-
munda bulunuyor. Maden 
zengini Velasco geçen sene 3. 
sırada bulunurken 2016 itiba-

ri ile 6. sıraya kadar geriledi. Firma üç ana faaliyet alanına sahip; 
ITM firmasına bağlı iki demiryolu hattı, Meksika ve ABD’de maden 
sahalarına sahip olan Amerikas Mining Corporation ve bunların 
yanında firmanın havalimanı işletmelerinde de hissesi bulunuyor. 
Meksika’daki 40000 m3’lük zehirli atık kaçağından sonra firması, 
kaçaktan etkilenenlerin zararlarını karşılamak adına 150 milyon 
dolarlık bir anlaşmaya imza attı. 

5.Vladimir Lisin (Rusya)
9,3 milyar dolar (2015-10,3 milyar dolar 8. Sırada)

Lisin geçen sene bulunduğu 
8. Sıradan 5. Sıraya yüksel-
di. Rusya’nın en büyük çelik 
üreticisi olan Novolipetsk 
çelik şirketinin yönetici olan 
Lisin aynı zamanda Universi-
al Cargo Logistics Holding’in 
de kontrolünü elinde bulun-

duruyor. Limanlar ve gemicilik firmaları ise iş adamının sahip 
olduğu diğer malvarlıkları arasında bulunuyor.

4. Iris Fontbona (Şili)
10,1 milyar dolar (2015-10,7 milyar dolarla 4. Sırada)

Madencilik ve meşrubat 
zengini Fontbona bu sene-
de 4. sıradaki pozisyonunu 
korumayı başardı. 2005 yı-
lında kanserden dolayı ha-
yatını kaybeden Andronico 
Luksic’in 1950’ların başın-
da kurmuş olduğu Luksic 
Group’un ana faaliyet alanı 
bakır üretimiydi ve zamanla 

metal işleme, üretim ve nakliye gibi diğer faaliyet alanların-
da da varlığını hissettirmeye başladı. Luksic vefatından son-
ra malvarlığını karısına ve 3 çocuğuna bıraktı. Şili’deki bakır 
madenlerini kontrol eden Antofagasta’nın sahibi Fontbona 
ve üç oğlu aynı zamanda üretim, nakliye, bankacılık gibi faa-
liyetleri bulunan Şili’nin en büyük şirketlerinden de biri olan 
Quineco‘nun da çoğunluk hissesine sahip durumdalar. Aile 
Şili’nin en zengin ailesi olarak biliniyor.

3. Alexey Mordashov (Rusya)
10,8 milyar dolar (2015-13 milyar dolar ile 6 sırada)

Rus çelik firması Severstal’nin 
eski CEO’su olan Mordashov 
sıralamada ilk 3’e girmeyi ba-
şardı. 19 yıllık çalışma hayatı 
sonrası işinden istifa eden 
Mordashov hala şirketin ço-
ğunluk hissesini elinde bu-

lunduruyor ve şirket yönetiminde söz sahibi olduğu biliniyor. 
Mordashov aynı zamanda Nordgold Mining ve turizm firması TUI 
Group ve enerji mühendisliği şirketi Silovye Mashiny şirketlerinde 
hissesi bulunuyor. Mordanuv aynı zamanda Rusya’nın en zengin 
altıncı insanı olarak biliniyor.

2. Vladimir Potanin (Rusya)
12,1 milyar dolar (2015-15,4 milyar dolar ile 1. Sırada)

Zirvedeki yerini kaybeden 
Norilsk Nickel’in sahibi Vladi-
mir Potanin’in Norilsk şirketi 
nikel haricinde platinyum ve 
paladyum da üretiyor. Ameri-
kan beysbol takımı Brooklyn 
Nets’in de sahibi olan Mikhail 

Prokhorov ile 1993 yılında Uneximbank’ı kuran Potanin daha son-
ra Norilsk Nickel ve petrol firması Sidanco’nun kontrolünü eline 
aldı. İkili aynı zamanda metal madencilik ve bankacılık sektörle-
rinde varlık gösteren Interros firmasını da kurdu. 1998 yılında çok-
tan 1,6 milyar dolar ile 10 haneli mal varlığı miktarına ulaşmıştı. 
Ortaklıklılarını 2007 yılında bitiren ikilinin kurduğu Interrros aynı 
zamanda Russian International Olympic Universty’nin de kurul-
masında rol aldı. Potanin, mal varlıklarının büyük kısmını yaşam-
ları süresince ya da vasiyetlerinde hayır kuruluşlarına bağışlayan 
insanların arasında bulunan ilk Rus yönetici oldu. Malvarlıklarını 
bağışlamayı kabul eden insanlar arasında Mark Zukerberg, Priscil-
la Chan ve Elon Musk gibi isimlerde bulunuyor. 

1. Alisher Usmanov (Özbekistan/Rusya)
12,5 milyar dolar (2015-13,9 milyar dolar ile 2.)

2015’te yerini kaybettikten 
sonra bu sene tekrar 1.liğe 
yükselen Usmanov demir 
çelik devi Mettalloninvest, 
Rusya’daki en büyük gazete 
olan Kommersant ve ülkenin 
en büyük ikinci mobil şebeke 
dağıtım şirketi olan Megafon 

şirketlerinde hisselere sahip. Özbekistan’da Doğan Usmanov aynı 
zamanda Arsenal futbol kulübündeki hisselerini %30 arttırarak en 
fazla hisseye sahip ikinci kişi konumuna geldi. Çin’deki online satış 
mağazası Alibaba ve telefon üreticisi Xiaomi şirketlerine yatırım-
ları bulunan Usmanov Rusya’nın 3. en zengini olarak biliniyor. 
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makale

İnsanoğlunu taş devrinden 
kurtarılmasını sağlayan ve in-
sanlık tarafından keşfedilen 
ilk metaller bakır ve altındır. 
Eski çağlardaki bilgi ve bel-
gelere dayanarak bakır meta-
li insanoğlu tarafından bulu-

nan ilk metaldir. Diğer bir değişle, bakırın kullanımı tarihte taş 
devrinden maden devrine (Bronz Çağı) geçişi sağlamıştır. Eski 
çağlarda doğada saf olarak bulunan bakır ilk olarak çekiç ile 
şekil verilerek kullanılmıştır. İlk kez bakır çömlekçi fırınlarında 
eritilerek farklı şekiller ve amaçlarla kullanılmıştır. Daha sonra, 
bakır ve kalay cevherleri birlikte ergitilerek tarihteki ilk alaşım 
olan bronz (tunç) meydana gelmiştir. Özetle, bakır altından 
sonra insanlar tarafından kullanılan ilk metal, çağlar boyunca 
kullanım açısından da demirden sonra ikinci önemli metaldir. 
Tarih öncesi dönemde bulunmuştur ve yaklaşık M.Ö. 7000’den, 
hatta daha önceden başlayarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Bakır-kalay bronzunun M.Ö. 3700-2400 yılları arasından bu 
yana kullanıldığı bilinmektedir. Bakır çinko alaşımı olan pirin-
cin ise Roma İmparatorluğundan önce kullanılmaya başlandığı 
tahmin edilmektedir4,2,7,9,5.

Bölgesel olarak Anadolu, tarihi çağlarda metal ve özellikle de 
bakırın keşfi, üretimi ve kullanımı açısından önemli gelişme-
lere sahne olmuştur. Bakır metaline dair en eski bulgular, gü-
nümüzden 9000-10000 yıl öncesine (M.Ö. 8000-7000) aittir ve 
Anadolu’nun güneyinde Konya yakınlarındaki Çatalhöyük’te 
bulunmuştur. İran’ın Tepe Sialk bölgesinde bulunan 6000 yıl 
öncesine ait bakır kalıntıları, son yıllara kadar dünyadaki en 
eski bakır kalıntıları olarak bilinmekteydi. Anadolu’dan sonra 
İran, Mısır, Mezopotamya, Hindistan, İspanya ve Çin bakır me-
talini eski çağlarda keşf eden ve kullanan uygarlıklar arasında 
yer almaktadır4,7,9,6.

Bu çalışmada, Anadolu bölgesindeki bakır madenciliği ve kul-
lanımının tarihsel ve kronolojik gelişimi ele alınacaktır.

Tarihsel Gelişimi
Bakırın Etimolojik Kökeni
Etimolojik olarak, Yunan mitolojisine göre Venüs veya Afrodit, 
Kıbrıs (Yunanca Kypros) adasında (bakırın milattan önceki yıl-
larda çıkarıldığı ve kullanıldığı bölge) doğmuştur. Dolayısıyla ilk 
olarak Romalılar bakırı, Cyprium ve daha sonrada Cuprum ola-
rak adlandırmışlardır. Bu isim, bakır (copper) isminin kökenini 
teşkil etmiştir. Ayrıca diğer Avrupa dillerinde de bu isim bakır 
kelimesinin kökenini oluşturmuştur. Örneğin; cobre (İspanyolca 
ve Portekizce), cuivre (Fransızca), kupfer (Almanca), koper (Hol-
landaca) ve kopar (İsveççe) isimleri kullanılmaktadır4,7,9.

Bakırın Anadolu’da Tarihsel Gelişimi ve Kullanımı
Anadolu’da metale dair en eski bulgular yaklaşık M.Ö. 10000 
yıllarında Paleolitik (Eski Taş Devri) ve Neolitik (Cilalı, Yontma 
Taş Devri) dönemlerine ait Karain ve Beldibi mağaralarında 
(Antalya bölgesi) rastlanmıştır. Rastlanan bu bulgular ışığın-
da bir nevi ilk madencilik faaliyetlerinin bu dönemden itiba-
ren başladığı tahmin edilmektedir (Akçil, 2006). Bu dönemde, 
bakır saf olarak doğada bulunmaktadır ve sarı-turuncu parlak 
renginden dolayı altın ile birlikte dikkat çekmektedir.

Bakır metali ile ilgili dünya ve Anadolu da ilk bulgular ise Çatal-
höyük (Konya, Çumra ilçesi)’ de M.Ö. 8000-7000 yılları arasında 
rastlanmıştır. Doğu Höyük (Çatalhöyük (Doğu)), muhtemelen, 
bugüne kadar bulunmuş en eski ve en gelişmiş Neolitik Çağ yer-
leşim merkezidir. 1958 yılında James Mellaart tarafından keşfe-
dilmiş, ilk kazıları 1961-1963 ve 1965 yıllarında yapılmıştır. Kazı 

Şekil 1. Anadolu’da ilk yerleşim yerleri10
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çalışmaları ağırlıklı olarak “ana höyük” olarak görülen Doğu Hö-
yükte yürütülmüştür. 9000 yıl önce ikamet edilmiş olan bu geniş 
kentte yaklaşık 8000 kişinin yaşadığı düşünülmektedir. Doğu ve 
batı yönlerinde yan yana iki höyükten oluşmaktadır. Doğudaki 
Çatalhöyük (Doğu) olarak adlandırılan yerleşme Neolitik (Cilalı 
Taş Devri) Çağ’da, Çatalhöyük (Batı) olarak adlandırılan batıdaki 
höyük ise Kalkolitik (Bakır) Çağ’da iskân görmüştür10,11.

Saf bakır metali nispeten yumuşak olduğundan ve özellikle de 
silah yapımında uygun olmaması sebebi ile insanoğlunu ba-
kır kullanımı için başka yöntemler sevk etmiştir. Bakır çağında 
Anadolu da yaşayan insanlar bakır metalinin sertliğini çekiç ile 
döverek (soğuk işlem), iki katına çıkarabilir olmasını keşfetmiş-
tir (M.Ö. 7000). Bu işlemden sonra bakır çok kırılgan bir yapıda 
olsa bile, saf demir sertliğine eşittir. Bununla birlikte, hafif ısıt-
ma (tavlama işlemi) ve tekrar çekiç ile dövülerek şekillendiri-
lebilir ve nispeten sert bir yüzeye sahip olabilmekteydi. Daha 
önce değinildiği gibi, tarihte bilinen en eski metal nesnelerine 
Anadolu’ da rastlanmıştır. Bu nesnelerin en iyi bilineni ise Ça-
yönü Tepesi’nde (Diyarbakır- Ergani) bulunan bakır kanca ve 
tığdır. Çayönü Tepesi’ndeki bakır, Ergani maden yatağının (20 
km uzaklığında) geldiği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, 
Dünyada bilinen ilk soğuk işlem ile şekil verilen bakır metali 
Çayönü tepesinde rastlanmıştır. Ayrıca Anadolu da bilinen ilk 
pirometalürjik işleme (muhtemelen bir seramik-çömlek fırı-
nında) Çayönü ve Ergani bölgesinde rastlanmıştır (M.Ö. 6500-
4000, tam olarak bilinmemektedir). Bakır izabesi ise muhte-

melen tamamen tesadüf eseri ve Ergani bölgesinden getirilen 
Malakit (Malahit, yeşil renk) veya Azurit (mavi renk) cevherinin 
bir çömlek fırınında oluşması ile gerçekleşmiştir3.

Bakır döküm işlemi ile yapılan eşyalara ise ilk olarak Güney 
Anadolu’da ve Can Hasan Höyüğünde (Karaman) rastlanmıştır 
(M.Ö. 5000; Neolitik ve Kalkolitik (Bakır) Çağ). M.Ö. 4500 yılların-
da ise Ege ve Balkanlarda bakır işletmeciliğine rastlanmıştır3,8.

Daha önce değinildiği üzere saf bakır oldukça yumuşak ve da-
yanımı az bir metal olarak göze çarpmakta idi. Dolayısıyla daya-
nıklılık ve sertlik gerektiren araç ve gereçlerin (özellikle silah ve 
savaş aletleri) yapımında kullanımı uygun değildi. Bu nedenden 
dolayı dayanımı daha yüksek olan bronz, bakır ile yaklaşık olarak 
%12 kalayın seramik fırınlarında ergitilerek meydana gelmiştir. 
Bu alaşım kompleks cevherlerden direk olarak elde edilmiştir. 
Anadolu da M.Ö. 3700-3300 yılları arasında Bronz (Tunç) Çağı 
başlamıştır. Bronz alaşımı tarihte bulunan ilk alaşım özelliğini 
taşımaktadır. Anadolu da bulunan ilk bronz analizi %87 Cu, %11 
Sn ve %1 Fe içermektedir. Bu alaşımdan sonra yaklaşık olarak 
3000 yıl sonra (M.Ö. 300) Romalılar tarafından pirinç (bakır-çin-
ko) Anadolu’da üretilmiştir. Bu nedenden dolayı bronz, mede-
niyetlerin tarihsel ve teknolojik gelişiminde büyük bir rol oy-
namaktadır. Bu evrede Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda 
ortaya çıkarılan en önemli yerleşim yerleri Troia I, Demirci höyük, 
Sema höyük, Beycesultan, Tarsus, Alişar, Alacahöyük, Karaoğlan, 
İkiztepe, Kültepe ve Norşuntepe olarak sayılabilir3,8. 
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•	Oksitli bakır cevherlerinden bakır metali eldesi aynı işlemle ger-
çekleştirilmiştir.
•	Aynı işlemle, sülfürlü bakır cevherlerinden bakır metali elde 
edilememiş, onun yerine mat bakır (sülfürlü yarı ürün) elde edil-
miştir. Ancak M.Ö. 2000 yıllarında (bakır kullanılmaya başlan-
dıktan 3000 yıl sonra) mat bakır, kavurma ve ergitme ile bakıra 
dönüştürülmüştür.
•	 İlk çağlarda (Bronz Çağı, M.Ö. 3300-2800) ise bronz (bakır ve ka-
lay alaşımı) kompleks cevherlerden direkt olarak elde edilmiştir. Bu 
çağda bakır ve kalay cevherleri birlikte ergitilmekte idi. Pirinç (bakır 
ve çinko alaşımı) ise M.Ö. 1000’li yıllarda kullanılmaya başlamıştır. 
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Anadolu’da yaşayan krallıkların neredeyse tamamı bakır maden-
ciliği ve metalürjisi (bronz üretimi ve döküm teknolojisi) ile ilgili 
büyük gelişmeler kaydetmiştir. Sümerliler (M.Ö. 4000-2000) ba-
kır metalürjisinin gelişiminde büyük pay sahibi olan ilk kavimler-
dendir. Bu dönemde mat, bakır oksitli cevherlerden (Malakit-A-
zurit) kavurma ve ergitme ile bakıra dönüştürülmüştür. Ayrıca 
Sümerliler bakır işletmeciliğini de geliştirmişlerdir. Bu dönemin 
en önemli bakır eseri ise aslan başlı kartal (M.Ö. 2500 mitolojik 
Anzu, Şekil 2) bakır kabartmasıdır. Aynı zamanda bu dönem içe-
risinde bakır şekillendirme ve döküm tekniği gelişmiştir3,1,8.

Asurlular (M.Ö. 2000-1750) Gutları gümüş başta olmak üzere 
bölgedeki maden kaynaklarına (Ergani bakır madeni) sahip çık-
tı. Hititliler (M.Ö. 1680-1200) bakır metalürjisini geliştirmişlerdir. 
Hititliler zamanında Demir Çağı başlamıştır ve özellikle de Hitit-
liler demir dövme ve haddeleme işlemlerinde ustalaşmışlardır. 
Urartulular (M.Ö. 859-595) bakır işletmeciliğini ve metalürjisini 
büyük ölçüde geliştirmişlerdir. Lidyalılar (M.Ö. 685-547) özellikle 
batı Anadolu’da bakır madenciliğini geliştirmişlerdir3,1,8.

Anadolu’da Roma İmparatorluğu döneminde (M.Ö. 150- M.S. 
700) ise madencilik faaliyetleri ve özellikle de bakır madencili-
ği en üst seviyeye ulaşmıştır. Romalılar Ergani bakır madenini 
işletmişlerdir. Ayrıca Kıbrıs adasında bakır üretimine başlamış-
lardır. Bakırın etimolojik kökeni bu dönemden gelmektedir.

Daha önce belirtildiği üzere Anadolu da bilinen ilk madencilik 
faaliyeti M.Ö. 7000-6000 yıllarında Ergani (Diyarbakır) yöresinde 
yer alan bakır yataklarında gerçekleşmiştir3,1. Bu bakır yatakları, 
M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren önce Asurlular (M.Ö. 2000-600), 
daha sonra Romalılar (M.Ö. 150- M.S. 700), Araplar (Abbasiler, 
M.S. 700-1200) ve Osmanlılar tarafından 1915 yılına kadar işle-
tilmiştir. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ise 1924 
yılında Almanlar tarafından yeniden işletilmeye başlanmış ve 
1936 yılında Etibank’a devredilmiştir9. Kısaca Anadolu’da bakırın 
tarihsel gelişimini Tablo 1’deki şekilde özetleyebiliriz.

Sonuçlar
Genel bir bakışla, eski çağlarda bakır üretimi aşağıdaki aşama-
larda gerçekleşmiştir.
•	Doğadan nabit (metalik) olarak elde edilen bakır çekiç ile dövme 
işlemi (soğuk şekillendirme) ile sertleştirilmiş ve aynı zamanda hafif 
ısı vermek suretiyle (tavlama işlemi) yumuşatılarak şekil verilmiştir.
•	Daha yüksek ısılarda (odun kömürü ve körük kullanımı ile) bakır 
ergitilerek çeşitli formlara dönüştürülmüştür.

Yıl Yer Buluş-Kullanım
M.Ö. 10000 Karain ve Beldibi Mağaraları İlk metal bulgular

M.Ö. 7000-8000 Çatalhöyük (Konya) İlk bakır metal süs eşyaları

M.Ö. 7000-6500 Çayönü Höyük (Ergani) İlk bakır madencilik ve dövme ve 
tavlama-kanca-tığ

M.Ö. 6500-4000 Çayönü Höyük (Ergani) Muhtemelen Malakit cevherinden 
Bakır izabe işlemi.

M.Ö. 5000 Can Hasan Höyük (Karaman) Bakır dökümü

M.Ö. 3700-3300 Bronz Çağı (Orta Anadolu) Bakır ve Kalay Kompleks cevherden 
Bronz eldesi.

M.Ö. 4000-2000 Anadolu Sümerliler, Bronz Çağı gelişimi, Bakır 
eldesi.

M.Ö. 2000-1750 Anadolu Asurlular, Ergani Bakır madeni, Gümüş 
Madenciliği

M.Ö. 1680-1200 Anadolu (Hattuşaş-Çorum) Hititler, Bakır Metalürjisi- Demir Çağı 
başlangıcı

M.Ö. 860-540 Anadolu Lidyalılar ve Urartulular bakır maden-
ciliğin gelişimi

M.Ö. 150- M.S.700 Anadolu-Kıbrıs-Ege-Balkanlar Bakır madenciliğin ve ticaretin gelişimi

Tablo 1. Anadolu da Bakırın Tarihsel Gelişimini

Şekil 2. Aslan başlı kartal, Anzu12

Bilgilendirme
Bu makale ilk olarak Mayeb Ltd. yayınlarından birisi olan MTBi-
limsel dergisinin Ocak 2016 tarihli 9. sayısında yayınlanmıştır. 
MTBilimsel dergisinin 9. Sayısı ise 1. Türkiye Tarihi Madenler 
Konferansı’nın bildirilerini içeren özel bir sayıdır.
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Bir işyerinin iletişim kanal-
ları vücuttaki damarlar gi-
bidir; açık oldukları sürece 
bulundukları sistemin uç 

noktalarına kadar ulaşır ve hayat verirler. Doğal iletişim ka-
nallarının kusursuz çalıştığı işyerlerinde ilişkiler güçlenir, 
birlik ruhu gelişir, güven duygusu kökleşir. Personel mutlu 
ve üretken, işyeri başarılı ve itibarlı olur. İletişim akışının çe-
şitli engellerle tıkanması halinde ise tüm bu yaşam belirtileri 
kaybolmaya yüz tutar.

İletişim kanallarının açık ya da tıkalı olması işyerlerindeki genel 
davranış biçiminin bir sonucudur. Davranışlar algıların -kimi 
zaman da ön yargıların- etkisiyle şekillenir ve sistematik bir ta-
vır olarak hedefe yönelir. Amacını aşan bazı tavırlar personelin 
kariyerinde, hatta tüm yaşamında derin kırılmalara yol açabilir.  
O yüzden insan onurunu hedef alan tavır ve sözler kolay kolay 
unutulmaz ve affedilmez.

Madencilik sektörünün değişik alanlarında geçen kırk yılı aşkın 
iş hayatının gösterdiklerine dayanarak, işyerlerinde iletişim ve 
ilişkilerin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz 
davranışlar hakkında önerilerimizi paylaşmak istedik. Umulur 
ki, ‘talimatla iş yaptırma’ yerine  ‘birlikte çözüm arama’ yönetim 
anlayışına biz de katkı vermiş oluruz.

1. Arkadaşlarınıza tebessümü, selamı, hal hatır sormayı, kolay-
lık ve başarı dilemeyi, iletilerine karşılık vermeyi önemseyin. 
Yardım edene, bilgi paylaşana, evrak taşıyana, telefon bağlaya-
na, kısaca işinize dokunan herkese teşekkür edin. İncittikleriniz 
olursa gecikmeden gönüllerini alın.

İş Yerinde Mutluluk ve Başarının 
Yolu Etkin İletişimden Geçiyor

Recep Balcı
Maden Mühendisi, İşletmeci

rbalci60@gmail.com

insan kaynakları

2. İşyeri mutluluğunuz için günün çoğunu bir arada geçirdiği-
niz arkadaşlarınızı geniş iş ailenizin bireyleri olarak görün, bir-
birinize karşı hoşgörülü olun, farklarınıza değil ortak noktala-
rınıza yoğunlaşın, şikâyet seçeneğine itibar etmeyin, aranızda 
uzlaşma ve dayanışma kültürü oluşturun.  

3. İlişkilerinizde ilke ve mantık sınırlarını koruyun ama vicdanın 
sesine de kulak verin. Eksik iletişim ve yanlış anlamadan kay-
naklanan çoğu kırgınlıklar kendinizi de, iş ortamını da olumsuz 
etkiler. Elinizi uzatarak, özür dileyerek, arkadaş yardımı alarak 
en kısa sürede barışmaya çalışın.

4. Dolaylı ve gizli iletişimler işyerinde kuşkuya ve güvensizlik 
duygusuna yol açar. Buna karşı doğal iletişim kanallarını daima 
açık tutun ve yalnız bunları kullanın.

5. Ekip ruhuyla çalışın. Başkalarından daha yetenekli olduğunuz 
alanlarda birlikte emek verip, ‘Bu bizim eserimiz!’ diyeceğiniz ve 
ortak gururunu yaşayacağınız yeni şeyler üretin veya geliştirin.

6. Hisleriniz ilişkilerinizi de etkiler. İyi hissetmek için işinize na-
sıl değer katacağınıza odaklanın; üretmeyi ve başarmayı amaç 
edinin; görevinizi tutkuyla yapın, verimi ve kaliteyi önceleyin. 

7. İlgi duyduğunuz, faydalı gördüğünüz konularda araştırma, 
inceleme ve özgün çalışmalar yapın. Bunları rapor, sunum 
veya proje halinde arkadaşlarınızla paylaşarak hem bilgi ışığını 
yayın, hem ilişkilerinizi güçlendirin.

8. Kuruluşunuzun -varsa- üretim birimlerini, atölyelerini, şantiye-
lerini ziyaret edin. İşin zorluğunu, çalışanın alın terini, emeğin de-
ğerini görün ve takdir edin; bunları iş ilişkilerinizde dikkate alın. 
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9. İhtiyacı olan her arkadaşınızın yardımına koşun; ama bir karşı-
lık beklemeyin, asla hatırlatmayın ve başa kakmayın. Hatta yap-
tığınız iyilikleri unutun; size yapılan iyilikleri ise aklınızda tutun.

10. ‘Diklenmeyin ama dik durun!’, ‘Söylenmeyin; söyleyin!’ Ken-
dinize güvenin, idealleriniz için mücadele edin ama başkasını 
karşınıza almayın; fikrinizi çekinmeden, direkt ve açık söyleyin. 

11. İşyerindeki tatlı rekabetler size de, işinize de katkı sağlayabi-
lir; ama bunu alınganlık ve dargınlık noktalarına getirmeyin. Er-
demli bir insan olarak arkadaşlarınızın başarısına da alkış tutun. 

12. Yönetimle sorun yaşayan yahut makamını kaybeden bir arka-
daşınızla aranıza mesafe koymayın, ilişkinizi kesmeyin. Empati ya-
pın ve size en çok ihtiyaç duyduğu süreçte onu yalnız bırakmayın.

13. Kendisinden bir şey öğrenilmeyen iş arkadaşı yoktur. Her 
fırsatta ya onlara bir şeyler öğretiyor ya da onlardan bir şeyler 
öğreniyor olun; hem ilişkilerinize, hem zamana değer katın.

14. Edindiğiniz dostlukları yıllara ve makamlara feda etmeyin. İş 
hayatınızın ömür boyu sürebilecek eşsiz kazanımı olan arkadaş-
larınızı çok arayacağınız günlerinizin de geleceğini unutmayın.

15. Kuruluşundan beri her çalışanın işyerinizdeki emeğini 
takdir edin; sizden öncekileri iyilikle anın. Kurum hafızasını 
yaşatın; bir iletişim ağıyla dün ve bugünün çalışanlarını bu-
luşturmaya çalışın.

16. Görev devri sırasında işyeri geleneklerine, etik değerlere 
ve arkadaşlık hukukuna saygı gösterin. Acil işleri görüşün, 
personelle bir araya gelin, el sıkışın ve medeni şekilde devri 
gerçekleştirin.

17. ‘Kapıyı sert kapama; tekrar girmen gerekebilir.’ derler. Kim-
seye tekrar yüzüne bakamayacağınız sözler etmeyin. Geriye 
doğru baktığınızda asıl pişmanlığı kırdığınız kalpler için duya-
cağınızı bilin; bu ağır yükü taşımamak için arkadaşlarınıza karşı 
duyarlı ve nazik olmayı karakter edinin. 

18. Mükemmel ilişki ve iletişimin anahtarı olan şu hadisi ya-
şam rehberiniz edinin: ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı 
olanıdır.’

Bundan sonraki maddeler çalışanların amirlik ve yöneticilik 
dönemleriyle ilgilidir…

19. Personelle asla yüksek sesle, kaba üslupla, küçük düşürü-
cü ifadelerle konuşmayın. Bir personel hata yaparsa onu de-
ğil hatasını eleştirin; amacınız utandırmak değil hatadan ders 
alınması olsun.

20. Hiçbir zaman personelinizin açığını aramayın ve ufak-tefek 
kusurlarını görmezlikten gelin. Ama yaptıkları iyi işleri daima öne 
çıkarın ve övün; daha iyisini yapabilmeleri için onları teşvik edin. 

21. Geleceğiniz yere bilgi, deneyim ve yeteneğinizle gelin. Per-
sonelin sizden öğreneceği farklı birikimleriniz, örnek alacağı 
farklı özellikleriniz olsun. Eksikleriniz olursa, kısa sürede giderin.

22. Amir olarak asıl önceliğiniz personelinizin mutluluğu-
dur. İçten ve doğal olan her şey, küçük bir jest, biraz ilgi, kısa 
bir diyalog bile onlarda karşılık bulur; ama siz daha fazlasını 
vermeye çalışın. 

23. Yeteneği ve çalışkanlığıyla öne çıkan bir personelinizi 
zenginliğiniz olarak görün, elinden tutun. Potansiyel bir rakip 
gibi görerek pasifleştirme veya uzaklaştırma fikrini aklınıza 
bile getirmeyin.

24. Bir personelle sorununuz olursa hemen yetkinizi kullan-
maya kalkışmayın; zorunluluk olmadıkça kendi meselenizi üst 
makama da taşımayın. Olgun bir amire yakışanı yapın; perso-
nelinize yine de siz sahip çıkın ve sorunu aranızda konuşarak 
çözmeyi deneyin.

25. Bir bölümde göreve başlarken, duyuruyla veya sözlü ola-
rak, önceki amire yaptığı katkılar için teşekkür edin, hedeflerin 
başarılması için personelin desteğini isteyin, görevden ayrılır-
ken de personele şükranlarınızı belirtin ve aynı desteği yeni 
amire de göstermelerini öğütleyin. 

26. Astınıza bağlı bir personelle astınız hakkında asla görüş-
meyin, eleştirel söz etmeyin, ettirmeyin. Bir birimi ararken ve 
ziyaret ederken birim amirini atlayıp astını muhatap almayın. 
Bu zaafların astla üstü birbirine mahcup ederek ilişkilerde çok 
derin yaralar açacağını aklınızdan çıkarmayın.

27. Sıradan bilgi alış verişi veya nezaket amacıyla herkes birbiriy-
le görüşebilir; ama ilke olarak her personel ancak bir amire karşı 
sorumludur. Başkasına bağlı personele talimat verip iş istemeyin. 

28. İş yaptırırken talimatçı değil katılımcı bir dil kullanın. ‘Şöyle 
yap.’ yerine ‘Şöyle yapalım mı?’ demek isteğin etkisini azalt-
maz. Emir vermek yerine rica etmeniz de öyle. ‘Siz’ sözcüğü 
güvenlidir ama yakın arkadaşlar ‘sen’ diyebilir; ancak, karşılıklı 
olarak aynı sözcüğü kullanın.

29. Telefonda sert tonda ve eleştirici üslupla konuşmayın. Stre-
se giren personelinizle sağlıklı iletişim kuramazsınız. Sadece 
konuşmayın; karşıyı da dinleyin. Kızgın da olsanız telefonu ya-
rıda kesmeyin ve sert kapamayın.

30. Kendinizi personelden yalıtmayın, kolay ulaşılabilir olun. Gö-
rüşmek isteyeni geri çevirmeyin; ayakta ve güler yüzle karşılayın, 
elini sıkın, oturtmasını isteyin, rahat hissettirin, sabırla dinleyin.

31. Amirlik pozisyonunuzu fikirlerinizi kabul ettirmek, planla-
rınızı uygulatmak için değil; personele yol göstermek, destek 
olmak, onların sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek 
için kullanın. 
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32. Her bireyin yetenekli olduğu alanlar vardır. Personele rast-
gele görevler vermeyin, yeteneklerini ortaya koyabileceği, iş 
tatmini duyabileceği ve değer üretebileceği işleri yapmalarına 
fırsat verin.

33. Astlarınızla periyodik toplantılar yapın; bazılarına tüm per-
soneli çağırın. Her çalışanın kendisini sorumlu ve çözümün bir 
parçası olarak hissetmesini sağlayın. Bir personele görev verir-
ken kesin sınır çizmeyin; kendi bilgisini ve yeteneğini kullana-
bileceği serbest bir alan bırakın.

34. İşleri sadece kendinize yakın gördüğünüz personelle yürüt-
meyin; aksi halde çalışanlar arasında husumetler doğabilir. Ben-
zer pozisyondaki personelle ilişki ve iletişim düzeyiniz aynı olsun.

35. Personelin önemli günlerini hatırlayın, sorunlarıyla ilgile-
nin, acılarında ve sevinçlerinde yanlarında olun, iş amacı dı-
şında da bir araya gelmeye çalışın. Bir sosyal pano oluşturun 
ve insana, işe, hayata dair yazım, çizim ve resimleri paylaşın; iş 
atmosferine biraz başka renkler, başka tatlar katın.

36. Amir olarak bölümünüzdeki başarıları personelinize mal 
edin; hataları ise kendiniz üstlenin. Bu yüzden bedel ödemek 
zorunda kalsanız bile bunun tersini yapmayın.

37. Bir asli göreviniz astları üst pozisyona hazırlamaktır; bundan 
yüksünmeyin. Onları, birikiminizi paylaşarak, yetki ve sorumlu-
luk vererek, karar süreçlerine katarak, vekâlet bırakarak yetiştirin.

38. Geçmişte bazı iş arkadaşlarınızla ters düşmüş olabilirsiniz; 
bunları ya unutun, ya olduğu zamana bırakın. İleri taşırsanız per-
sonelle ilişkileriniz olumsuz etkilenebilir, buna fırsat vermeyin.

39. Kritik konularda sorumluluk almak istemeyen personel evrak 
imzasını üst veya asta aktarabilir. Çekincelerini önlemek için her 
şartta personelin arkasında olacağınıza dair tam güven sağlayın. 

40. Maddi değeri yüksek olan hiçbir hediyeyi kabul etmeyin, 
siz de teklif etmeyin; reddedilemeyen tüm küçük hediyeleri 
-demirbaş sayılamıyorsa- personelinize dağıtın. 

41. Uyum sonradan da kazanılabilir bir tavır, yetenek ise derinliği 
olan bir değerdir. Belki uyumlu kimselerle çalışmayı düşünebilir-
siniz; ama sırf bu yüzden yetenekli olanları gözden çıkarmayın. 

42. Her personelin kapasitesini keşfedin ve titizlikle değerlen-
dirin. Önemli kararlarda deneyimli iş arkadaşlarınıza danışın, 
başkasının beyin gücünden yararlanma gibi büyük bir şansı 
kaçırmayın. 

43. Bir insana yapılacak en büyük kötülük ona hiçbir sorumlu-
luk vermemektir. İnsan israfına karşı duyarlı olun, herkesin iş 
yapıp değer üreterek ülkesine borcunu ödeme hakkına saygı 
gösterin. Hızlı personel devirlerinin performansı düşüreceğini 
ve iş güvencesi algısını zayıflatacağını hatırlayın. 

44. Özellikle müşteri ve tedarikçilerle yapılan toplantılara ilgili per-
soneli de çağırın ve görüşmelerde aktif rol almaları için cesaret-
lendirin; onlara özgüvenlerini artıracak çeşitli sorumluluklar verin.

45. Personelinize bir söz verirseniz yerine getirin; yerine getire-
meyeceğiniz bir konuda ise asla söz veya ümit vermeyin. Ne on-
lara hayal kırıklığı yaşatın, ne de kendi saygınlığınıza zarar verin. 

46. Personeli işinden, ailesinden veya yaşadığı çevreden kopa-
racak bir karar alırken çok iyi düşünün. Çalışanınıza ve onların 
ailelerine yapacağı sosyal, ekonomik ve ruhsal etkileri dikkate 
almadan ve vicdanınızın denetimine başvurmadan bu tür ka-
rarlarınızı uygulamaya koymayın. 

47. Bir personelle yolunuzu ayırmak isterseniz bunu sürpriz 
bir bildirimle yaparak insan onurunu ve kurumsal vefayı hafi-
fe almayın. Personelinizle konuşun, mümkünse bu kararınızın 
gerekçesini anlatın, yaptığı hizmetler için teşekkür edin ve se-
çeneklerini düşünmesi için biraz zaman tanıyın.

48. Personelin pozisyon ve görevlerini belirlerken iş barışına, 
birlik ruhuna, iyi ilişkilere ve doğal iletişime zarar vermeyecek 
bir hakkaniyeti ve adaleti sağlamaya özen gösterin. Farklı fikir-
ler iş mozaiğine güzelliğini veren değişik renklerdir; ayrı görüş-
leri için hiçbir personeli dışlamayın.

49. Personeli sadece işe ilişkin özellikleriyle değerlendirin. Ka-
riyerleri yolunda bilgi, beceri, yetenek, deneyim gibi vasıfların 
-yani liyakatin- şansın önünde yer alabilmesi için çaba göste-
rin, metot geliştirin. İşe yeni eleman alırken de temel ölçütü-
nüz kişinin ‘işinize katacağı değer’ olsun.

50. Personelle ilişkilerinizde makam ve yetkinin değil, bilgi ve de-
neyimin, dahası sevgi ve saygının gücünü kullanın. Bunların emir 
ve talimattan çok daha etkili olacağını aklınızdan çıkarmayın. 

Bilgilendirme
Bu makale daha önce “Kariyer Rehberi”nde yayınlanmıştır. 
Maden sektörünün konudan faydalanabilmesi adına yazar 
tarafından dergimizle de paylaşılmıştır.
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Verilere Dayalı Yönetim

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Cevher fiyatlarındaki oy-
namalar göz önüne alın-
dığında maden işletmeleri 
yeniliklere oldukça muhtaç 

yerlerdir. Üretim, planlama, finansman ve pazarlama alanla-
rında yapılan her işin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması 
bu tesisleri daha kârlı yatırımlar haline getirme potansiyeline 
sahiptir. Bugün artık sadece yüzbinlerce ya da milyonlarca 
ton malzeme üretmek başarı kabul edilmemektedir. Üretim 
ve işletme maliyetlerini iyi kontrol eden küçük bir işletme; 
kendisinden 3-5 kat daha fazla üretim yapan bir işletmeden 
daha fazla kâr edebilmektedir. Gerçek anlamda başarı, üre-
timin emniyetli ve en düşük maliyetle yapılması sonucunda 
elde edilir. Böyle işletmelere sahip olabilmek için farklı de-
partmanlardaki verilerin toplanması, doğru analizi ve yöneti-
me katkı sağlaması kültürüne sahip olunması gerekmektedir. 
Ancak yönetici zihniyetlerinde yaygın bir biçimde yer alan 
“ölçtüğünü yönetebilirsin” bugün artık eskisi kadar önem arz 
eden bir yaklaşım değildir. 

Günümüzde işletmelerde artık neredeyse her şey ölçülür hale 
gelmiştir. Bir patlatmada kullanılan patlayıcı miktarı, sondajla-
rın deliminde plandan sapma miktarı, bir ekskavatörün önün-
deki arında bulunan ortalama tane boyutu, bir ekskavatörün 
çalıştığı saat başına yüklediği ton malzeme, bir değirmenin sa-
atte harcadığı enerji, günlük farklı disiplinler için yapılan har-
camalar, enerji tüketimi, iş yeri günlük ve yıllık kaza oranları ve 
bilimum diğer operasyonel veya diğer finansal veriler bazen 
manuel, bazen de mevcut kurulu teknolojiler yardımıyla oto-
matik veya hibrit bir şekilde toplanmaktadır. Ancak asıl mesele 
bu bilgilerin doğru yerde ve doğru bir biçimde değerlendirilip 
kullanılması meselesidir. İşte sektörde en büyük zorluk çekilen 
nokta da burada başlamaktadır. 

Verilerin entegrasyonu, bütüncül analizleri ve klasik sonucu 
gösteren raporlardan çok daha faydalı raporlar oluşturmayı 
mümkün kılacaktır. Klasik raporlara dayalı üretim anlayışın-
dan otomasyonu sağlanmış verilere dayalı yönetime geçmek 
uzun yıllar eski yöntemlerle çalışmış elemanlar için pek kolay 
olmamaktadır. Böyle bir kültürel değişim çalışanların rolle-
rinin ve sorumluluklarının da değişmesini gerektirmektedir. 
Ancak böyle bir değişim bilgi çağında işletme verimliliği ve 
maliyet kontrolü için oldukça gereklidir. Verilere dayalı karar-
lar almak bugün maden yöneticilerinin en büyük ihtiyaçla-
rındandır. Operasyonel verimliliğin mümkün olabilmesi için 
sadece klasik anlamda geçen günlere-aylara-yıllara ait rapor-
lar, karneler yeterli değildir. Verilerin analizi ve bunun için 
bütüncül bir çözüm olacak verilerin bir ambarda toplanıldığı 
veri merkezine de ihtiyaç vardır. Böyle bir teknolojiye sahip 
olan bir işletmede doğru raporların, karnelerin oluşturulması, 
analizlerin yapılması ve doğru kararların verilmesi elbetteki 
çok daha kolay olacaktır. En basit anlamda kurumsal karne 

uygulamasının yapıldığı bir madende performans göster-
gelerinin günlük veya haftalık birlikte gözden geçirilmesiyle 
departmanlar arasında iletişimin ve koordinasyonun artması 
mümkün olacaktır. Çünkü başarılı bir işletme yalnız bir de-
partmanın üstün başarısıyla değil; bütün birimlerin verimli 
çalışmasıyla mümkündür. 

Bir maden işletmesinin en önemli sermayesi işgücüdür. İş gü-
cünün çalıştığı pozisyona hâkim olacak seviyeye getirilmesi 
zaman, maliyet ve emek gerektiren bir durumdur. Yeni işe 
başlayan bir kimsenin pozisyonunun gereksinimlerini bağım-
sız bir biçimde yerine getirebileceği sürece kadar yardıma ve 
eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi politikası olan bir firma-
da bu tür geçişler önceki çalışanın rolünün iyi bir doküman-
tasyonunun yapılması; verilen kararların veriler ışığında ol-
ması ve dahası kurumsal standartlar sebebiyle nispeten daha 
kolay ve sancısız olabilmektedir. Çalışma hayatları süresince 
bireyler kendi tecrübeleri sonucunda da bir birikim elde et-
mektedirler. Birçok defa bu birikimler dışarıdan satın alınma-
sı en zor olan bilgi ve birikimlerdir. Örneğin istisnai bir arıza 
durumu ortaya çıktığında bu durumu yaşamış ve üstesinden 
gelmiş bir kimse, benzer bir olayın tekrarlaması halinde bu 
krizi çok daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşturabilecek-
tir. Birçok defa bu arıza süresinin uzaması operasyonların ba-
şarısını ve nihayetinde işletmenin kârlılığını doğrudan etkile-
yebilmektedir. Bu sebeple bir kurumda iş gücüne ait işlerin 
salt çalışanların tecrübelerine dayalı olmak yerine; verilere 
ve kurumsal standartlara dayalı olması firmanın geleceği için 
kritik bir öneme sahiptir. 

Bilgi çağında yaşadığımız bir gerçektir. Diğer bütün sektörler 
gibi maden sektörünün de bu çağa adapte olması gerekmek-
tedir. Bunun için madenlerde yönetimin proaktif olması ve 
ihtiyaç olunan alanlarda yeniliklerin takip edilmesi ve benim-
senmesi gerekmektedir. Bir yönetimin etkin ve başarılı olabil-
mesi için kararların verilere dayalı olması ve bu verileri analiz 
edebilmesi gerekmektedir. Doğru analizlerin yapılabilmesi için 
buna uygun bir altyapının da hazırlanması gerekmektedir. Bir-
çok kritik veri, veri tabanlarında veya Excel tablolarında kayde-
dilmiş olmasına rağmen atıl durumdadır. Bunların yöneticilere 
ve işletmelere durdukları yerde hiç bir fayda sağlamayacakları 
aşikârdır. Bu verilerin karar mekanizmalarına yararlı olabilmesi 
için kritik performans göstergelerinin tespit edilmesi ve yakın-
dan izlenilmesi gerekmektedir. Herhangi bir operasyonun iyi 
yönetilebilmesi için verilerinin toplanması, bu verilerin analizi 
ve bu veriler ışığında kararlar verilmesi gerekmektedir. Bu veri-
lerden ve kurumsal tecrübelerden ve standartlardan yola çıka-
rak bir yönetici harekete geçmeli ve gerekli adımları atmalıdır. 
Bugün maden sektöründe birçok küresel ölçekteki firmanın bu 
tür alt yapıları oluşturan ve destekleyen grupları çoğunlukla 
firmaların en yukarıdaki yöneticileri tarafından desteklenmek-
te ve takip edilmektedir. 
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maden hukuku

6592 Sayılı Yasa ile
Geçici Tatilde Son Durum

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

6592 sayılı Yasa ile 3213 sayılı 
Maden Yasasının geçici tatili 
düzenleyen 37’nci maddesi-
nin ilk fıkrası değiştirilmiş, 2., 

3. ve 4. fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik 
sonucu 37’nci madde; “Mücbir sebep veya beklenmeyen haller 
dolayısıyla işletme izni alınmış işletme ruhsat sahalarında faa-
liyetin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine 
Genel Müdürlükçe karar verilebilir. Ruhsat sahibince müracaat 
tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul edilebilir. Geçici 
tatili kabul edilen işletme ruhsatlarına 24’üncü maddenin on 
ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ruhsat hukukundan kay-
naklanan diğer yükümlülükler devam eder.”, şeklini almıştır.

Maddenin ilk fıkrası ilk cümlesine “işletme izni alınmış”, ibaresi 
eklenmiştir. Esasen konunun özünü de oluşturan bu değişiklik-
tir. Maddenin üçüncü ve son cümlesi yapılagelen ve yapılacak 
uygulamaları açıklar niteliktedir.

Maddenin başlığı, “Mücbir sebeplerle geçici tatil”, şeklindedir. 
Maddenin içeriğine bakıldığında başlığın kuralı karşılamadığı 
görülür. Geçici tatil kuralı, Mücbir sebep veya beklenmeyen hal-
leri düzenlemektedir. Bu nedenle başlığın; Beklenmeyen haller 
veya mücbir sebeplerle geçici tatil, şeklinde olması gerekir.

Beklenmeyen haller ve mücbir sebep Yasanın 3’üncü madde-
sinde tanımlanmıştır.

Beklenmeyen haller; Tenör, jeoloji, pazarlama, ulaştırma ve alt 
yapı şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler ile ilgili mevzuat 
gereğince diğer kurumlardan alınması gereken izinlerin alına-
maması durumları,

Mücbir sebep; Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, 
heyelan ve benzeri haller, olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda aktarılan tanımlardan yola çıkıldığında, geçici tatil 
konusunda 37’nci maddede yapılan değişikliğin beklenmeyen 
halleri kapsamadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Değişiklikle işletme izni alınmamış işletme ruhsatlı sahalara ge-
çici tatil verilmeyecektir. Oysa, beklenmeyen hallerin tanımın-
da iki farklı beklenmeyen halin tanımı yapılmıştır. 

i-Tenör, jeoloji, pazarlama, ulaştırma ve alt yapı şartlarındaki 
değişiklikler. Bu değişiklikler sonucu geçici tatil istenmesi ha-
linde sahanın işletme izni olduğu kabul edilmelidir. Zira, ma-
dencilik faaliyeti sonucu beklenmeyen hallerin oluştuğu du-
rumda işletme ruhsat sahibi geçici tatil isteyecektir.

ii-İlgili mevzuat gereğince diğer kurumlardan alınması gereken 
izinlerin alınamaması hali; Genelde bu durum, işletme izni alın-
ması aşamasında yaşanmaktadır. İşletme izni alınmış bir sahanın 
zorunlu izinlerinden birinin sakatlanması hali ise istisnaidir.

 Geçici tatil kuralında değişikliğe gidilmesinin gerekçesinde; 
“3213 sayılı Maden Yasası madenlerin işletilmesi esasına da-
yanmakta, bu suretle ekonomiye katkının artırılması amaç-
lanmaktadır. Maden sahaları çeşitli nedenlerle işletilmeyecek 
olsa bile faaliyete geçmeden tatil olmayacağının belirtilmesi 
gerekmektedir. Bu açıkça belirtilmediğinden bu konuda açılan 
davalar çoğunlukla idare aleyhine sonuçlanmaktadır. Madde 
ile ayrıca, işletme izni alınmasını müteakip üretim faaliyetine 
geçilen işletme ruhsat sahaları için geçici tatil talebinde bulu-
nulması sağlanmıştır.”, denilmiştir. 
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alınacak izinler konusunda 
epeyce bir engel teşkil et-
miştir. 16.06.2012 gün 28325 
sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesinin, 
maden ruhsatları yönünden 
yürürlüğünün Danıştay Se-
kizinci Dairesi tarafından, 
11.11.2015 tarihinde yürür-
lüğü durdurulmuş ise de bazı 
kurumlarca buna uyulmadığı 
da bir gerçektir. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’nın 2014/1 sayılı Genelgesi ve Başbakanlığın 
2012/15 sayılı Genelgesi beklenen bir hal değildir. Ülkemizde 
1862 yılında yürürlük kazanan Maadin Nizamnamesinden beri 
de bu tür genelgelerle yasaların üzerine kural getirilmemiştir. 

Mera alanlarında mera tahsis değişikliği yapılabilmesi için ön-
celikle MİGEM’e başvuru yapılması, MİGEM’in sahaya heyet 
göndermesi, heyetin tahsis istenen alanda ekonomik işletmeye 
elverişli maden bulunduğunu tespit etmesi, tespit sonucunun 
Olur’a bağlanarak, tahsisi istenen mera alanının bağlı olduğu 
valiliğe yazı yazılması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra valilik 
mera tespit komisyonu oluşturarak, aynı alan konusunda rapor 
düzenlenmekte, düzenlenen rapor İl Mera Komisyonunda ince-
lenmekte, uygun bulunursa valilik onayına sunulmaktadır.       

Geçici tatil maddesinde yapılan değişiklik ve değişikliğin ge-
rekçesi ele alındığında, maddenin maden ruhsat sahiplerini 
zor durumda bırakmak amacını taşıdığı açıktır. 

a-Zorunlu izinlerin alınması

İşletme ruhsatına, işletme izni alabilmek için zorunlu olan üç 
iznin alınması Yasa gereğidir. Bunlar; Mülkiyet, ÇED ve İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatıdır. Zorunlu olan bu izinlerin üç yıl 
içinde alınmaması/alınamaması halinde ruhsat iptali 5995 sa-
yılı Yasa ile getirilmiş, 6592 sayılı Yasa ile de zorunlu izinlerin üç 
yıl içinde alınmaması/alınamaması haline 50.000 TL idari para 
cezası öngörülmüştür.

Uygulamalara bakıldığında, bazı illerde tüm izinler alındıktan 
sonra bir de valilik uygun görüşünün istenmesi gibi Maden Ya-
sasında zorunlu olmayan izinler de istenmektedir.

b-Zorunlu izinler üç yıl içinde tamamlanabilir mi? 

Mülkiyet izni; Madencilik faaliyeti yapılacak alanın mülkiyet 
durumu ile ilgilidir. Söz konusu alan orman arazisi ise, orman 
idaresinden, mera arazisi ise valilikten, sahipli arazisi ise mülk 
sahibinden izin alınması gerekecektir.

Orman idaresinden izin alma süreci uzunca bir zaman almak-
tadır. 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi, orman alanında 
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3213 sayılı Maden Yasasının 6592 sayılı Yasa ile değişik 24/11’inci 
uyarınca zorunlu izinleri üç yıl içinde alamayan ruhsat sahalarına 
her yıl için 50.000 TL idari para cezası öngörülmüştür.

 Zorunlu izinler konusunda üzerine düşen tüm mükellefiyetleri 
yerine getirmesine karşın, kamu kurumlarının süreye bağlı ola-
rak hareket etmemesinden dolayı zorunlu izinleri 3 yıl içinde 
alamayan ruhsat sahibi kendisinden kaynaklanmayan neden-
lerle her yıl 50.000 TL idari para cezası ödeyecektir. Böylece de 
ruhsat süresi bitimine kadar adı konmamış mali bir mükellefi-
yet ile karşı karşıyadır.  

d-Değişikliğin anayasaya ve maden yasası aykırı olduğunu 
düşünüyoruz

Değişiklik sonucu işletme ruhsatı almış, fakat işletme izni al-
mamış ruhsat sahalarına geçici tatil yolu kapatılmıştır. Deği-
şiklikten önce maddenin ilk fıkrası ilk cümlesinde, işletme izni 
alınmış, ibaresi yoktur.  

Anayasa ve Maden Yasasına aykırılık, anılan maddede geçen, 
İŞLETME İZNİ ALINMIŞ, ifadesidir. 

Söz konusu kuralla, maden işletme ruhsat sahiplerine geçici 
tatil verilmemekte, kamu kurumlarının hareketsiz kalması so-
nucu da aynı Yasanın 24’11’inci maddesi uyarınca idari para 
cezası öngörülmektedir. 

Anayasa’nın 2’nci maddesinde düzenlenen Hukuk Devleti; in-
san haklarına dayanan bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlen-
diren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda ada-
letli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk 
güvenliği sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan 
kaçınan, hukuku tüm Devlet organlarına egemen kılan, Anaya-
sa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan 
Devlet, olarak tanımlanmıştır.

Anayasa’nın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında 
sayılan hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı 
olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demek-
tir. Vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlaması gereken hukuk                 

Uygun bulunmaz ise konu yargıya intikal etmekte, Mahkeme 
bilirkişi incelemesi sonucu karar verdiğinden, yaşanan bu sü-
reç en az iki yılı almaktadır. Bu davalarda olumlu sonuç almak 
da oldukça zordur.

ÇED konusunda son verilen kararlarda, İşletme Ruhsat alanı 
kadar alanda ÇED belgesi istenmektedir. Danıştay Sekizin-
ci Dairesinin bir kararında; “Uyuşmazlığa konu projeye esas 
faaliyet alanı 22,04 hektar olarak belirlenmişse de, ruhsat 
alanının 3709 hektar olarak belirlendiği anlaşıldığından, Yö-
netmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir 
alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunun Çevresel Etki 
Değerlendirmesi sürecine tabi olduğu sonucuna varılmıştır.”, 
denilmiştir. Yüksek Mahkemenin bu kararı çevre mevzuatına 
aykırı olduğu gibi bu güne kadar yapılagelen uygulamalarını 
ortadan kaldıracak niteliktedir. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesi 11. fıkrasında; 
“Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Ba-
kanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakan-
lıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki de-
ğerlendirmesi sürecinde üç ay içinde bitirilir. Bakanlık ve diğer 
bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği maddi yükümlülükler 
ruhsat sahibi tarafından karşılanır.”, kuralı bulunmakta ise de 
bu kurala uyulduğu söylenemez.

Yukarıda açıklandığı üzere, üç yılda zorunlu izinlerin alınması 
oldukça zordur. 

c-Maddede yapılan değişiklik ile adı konmamış mali yüküm-
lülük getirilmiştir

3213 sayılı Yasanın 37’nci maddesi ilk fıkrasına, işletme izni 
alınmış, ibaresi eklenerek, işletme ruhsatı almış, fakat zorunlu 
izinleri kamu kurumlarından istemesine rağmen üç yıl içinde 
alamamış işletme ruhsat sahiplerine, işletme izni almadıkları 
için geçici tatil yolu kapatmıştır.  

Bu değişiklik sonucu, kamu kurumlarından alınması gereken 
izinlerin alınamaması halinin, beklenen bir hal olduğu sonucu-
na ulaşılmaktadır. İşletme izni, zorunlu izinlerin alınması son-
rası verilmekle birlikte, genelde bu izinlerin sonradan kaldırıl-
ması yolu Maden Yasası 7’nci maddesi 20. fıkrasıyla istisnaidir. 
Söz konusu maddede, Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faali-
yetlere bağlı tesisler için verilmiş izinler, ruhsat hukuku devam 
ettiği sürece geçerlidir, denilmiştir.

İşletme izni olup geçici tatil isteminde bulunan ruhsat sahip-
leri; Tenör, jeoloji, pazarlama ve alt yapı şartlarında beklenme-
yen değişiklikler sonucu geçici tatil isteminde bulunmaktadır. 
Buradaki geçici tatil isteminde ruhsat sahibinin iradesi söz ko-
nusudur. Diğer durumda ise yani işletme izni alınmamış halin-
de, ruhsat sahibi kendi iradesinin dışında zorunlu izinleri kamu 
kurumlarının vermemesinden dolayı geçici tatil istemektedir. 
Ve bu durum beklenen bir hal değildir.
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devleti ilkesinin gereklerinden birisi Devlet faaliyetlerinin belir-
li olmasıdır. Yani, Devlet faaliyetlerinin idare edilenlerce önce-
den belli ölçüde görülebilir olması gerekir. Günümüzde ise Ge-
nelgelerle Yasa hükümlerinin önüne geçilerek hukuk güvenliği 
yok edilmektedir.

Maden Yasasının 3’üncü maddesinde;
İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için veri-
len yetki belgesi,
İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için verilen izin, 
olarak tanımlanmıştır. 

İşletme Ruhsatı ve İzni arasındaki ayrım Yasa hükmünde açıkça 
belli olup,  işletme ruhsatı madencilik faaliyetlerinde sadece 
bir yetki belgesidir.  Maden Yasası,  Maden İşletme Ruhsatı ve 
Maden İşletme İznine farklı anlamlar yüklemiştir. 

Maden Arama ve İşletme Ruhsatı; maden sahasını çevreleyen 
sınırları gösteren ve bu sınırlar içerisine aynı grup maden hak-
larının başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün olarak ka-
bul edilirken, Maden İşletme İzni, Maden Yasası’nın zorunlu kıl-
dığı izinlerin (Mülkiyet, ÇED ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) 
alınmasını müteakip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan Maden İşletme Ruhsatına maden üretimi için verilen izin 
belgesidir. İşte bu izinler ruhsat sahibinin iradesi dışında, kamu 
kurumlarından alınmaktadır. Kamu kurumlarının süresinde is-
teme olumlu ya da olumsuz yanıt vermemelerinin cezası ise 
maden ruhsat sahibine kesilmektedir. 

Hukuk devletinde vatandaşlar hukuki güvenlik içinde yaşarlar. 
Bunun için ise, hangi kurallara tabi olduklarını önceden bilme-
leri ve davranışlarını ona göre ayarlamalarıdır. 3213 sayılı Yasa-

da, Beklenmeyen halin tanımı yapılmış ve bu halde geçici tatil 
uygulanması getirilmiştir. 6592 sayılı Yasa ile Geçici tatil sade-
ce işletme izni almış ruhsat sahalarına indirgenmiştir.

Hukuk devletinin korumakla yükümlü olduğu evrensel ilkeler-
den birisi hukuk güvenliği ilkesidir. Hukuk güvenliği ilkesi, hu-
kuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem 
ve işlemlerinde Devlete güven duyabilmesini, Devletin de ya-
sal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntem-
lerden kaçınmasını gerekli kılan ortak değerdir. 

Maden Yasası 7’nci maddesinde çevresel etki sürecinde en geç 
üç ayda diğer izinlerin verileceği kurala bağlandığı halde kamu 
kurumları bu kurala uymamakta, bu kurumların fiilinden ruh-
sat sahibi sorumlu duruma düşmektedir.

Maden işletme ruhsatı alabilmenin ilk şartı, o maden saha-
sında görünür rezervin bulunması ile mümkündür. Görünür 
rezerv ise eni, boyu, derinliği ve tenörü belli olan madendir. 
Maden işletme ruhsatı almak için verilen işletme projesinde 
beyan edilen görünür rezervin idare tarafından da yerinde 
görülmesi yapılagelen bir uygulamadır. Kanımca bu uygu-
lama Maden Yasası 10’uncu maddesini de etkisiz hale ge-
tirmektedir. İdare, görünür rezervi yerinde tetkik ile tespit 
edip onaylamadıkça, maden ruhsat sahibine işletme ruhsatı 
verilmemektedir. Bu cümleden her maden işletme sahasında 
işletilebilecek maden olduğu gerek maden ruhsat sahibinin 
beyanı gerekse idarenin yerinde tespitiyle somut olarak orta-
ya konulmuş demektir.

Madencilik risk taşıyan bir sektör olduğundan, sarf edilen 
emek ve harcanan bedeli madenci üstlenmek durumunda 
olduğunu kabul etmekte, öte yandan kamunun da kendi 
yanında, destekçisi ve teşvikçisi olduğunu beklemek ve is-
temek hakkına sahip olmaktadır. 6592 sayılı Yasanın yürür-
lüğünden önce Maden Yasasının açık hükmüne dayalı ola-
rak, maden işletme ruhsatı alan kişi, işletme ruhsatına 3 yıl 
içinde zorunlu izinleri alması gerektiğini almadığı takdirde 
ise almadığı her yıl için idari para cezası ve sonunda ruhsa-
tının iptal edileceğini önceden bilse zaten riskli bir sektöre 
yatırım yapma hevesinde belki de hiç olmayacaktır. Bu du-
rumda; ruhsatın alındığı tarihte (6592 sayılı Yasanın yürür-
lüğünden önce) işletme ruhsatına geçici tatil verilebilirken, 
6592 sayılı Yasa ile getirilen işletme izni alınmış ibaresiyle 
madenci çaresiz bırakılmıştır.

O Yasanın kendisine tanıdığı hakka dayalı olarak işletme ruh-
satı almıştır. Nihayetinde madeni işletebilmek için kamu ku-
rumlarından izin alacak ve faaliyetine başlayabilecektir. Kamu 
kurumlarının Yasa dışı genelgeleri uygulaması sonucu zorunlu 
izinleri kendi iradesi dışında alamaz hale gelmiştir. Yaşanan bu 
süreçten maden ruhsat sahibi sorumlu da değildir.  

Böylece kazanılmış haklar, Yasa kuralına konulan bir ifade ile 
ortadan kaldırılmıştır. 
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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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Yasa önünde eşitlik ilkesini düzenleyen Anayasa’nın 10’uncu 
maddesi; Devlet organları ve idare makamlarının bütün iş-
lemlerinde yasalar önünde eşitlik ilkesine uygun olarak ha-
reket etmek zorunda olduğunu buna göre Devlet’in aynı 
işi yapan kişiler arasında eşitsizliğe yol açacak düzenleme 
yapamayacağını, öngörür.

İşletme ruhsatını alıp, süresinde zorunlu izinler için başvuru ya-
pıp, kamu kurumlarından bu izinleri alanlar ile başvuruyu süre-
sinde yaptığı halde, kamu kurumlarının gecikmesinden dolayı 
izin alamayan ruhsat sahiplerine farklı kurallar uygulanması, 
Yasa önünde eşitlik ilkesine açık aykırılık oluşturur. Zira, ruhsat 
sahibi tarafından süresinde başvuru yapıldığı halde ihmali olan 
kamu kurumlarıdır. 

İşletme izni almak için zorunlu izinleri tamamlayan ruhsat sa-
hiplerinin bu izinlerinin ruhsat hukuku devam ettiği sürece ge-
çerli olacağı, Maden Yasası 7/20’nci maddesi hükmüdür. İşlet-
me izni almış ruhsat sahibi kendi iradesi ile geçici tatil isterken, 
işletme ruhsat sahibi kendi iradesi dışında kamu kurumlarının 
kendisine izin vermemesi sonucu geçici tatil istemektedir ve 
bu konuda hiçbir kusuru da yoktur. 

Anayasanın 38’inci maddesinde, ceza sorumluluğunun şahsi 
olduğu, kural altına alınmıştır. Maden Yasasında zorunlu izin-
lerin belirli sürede yerine getirilmesi zorunluluğu da anılan 
Yasanın 7’nci maddesi 11. fıkrası uyarınca kamu kurumlarına 
yüklenmiştir. Kamu kurumunun kendisine tanınan sürede 
sorumluluğunu yerine getirmemesi sonucu, işletme ruhsat 
sahibine idari para cezası uygulaması gidilmektedir. Böylesi 
bir durumun Anayasamızın 38’inci maddesine açıkça aykırı 
olduğu tartışmasızdır.

3213 sayılı Yasanın 37’nci maddesi ilk fıkrasının, “işletme izni 
alınmış” ibaresi, “Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”, kuralına 
açıkça aykırıdır.

Maden İşletme ruhsat sahasında üretime elverişli maden ol-
duğu somutlaştıktan sonra, ki bu işlem Bakanlık tarafından 
yapılmaktadır. Bu madenin ekonomiye katkısının önlenmesi, 
üretiminin engellenmesi düşünülemez. Kural, maden ruhsat 
sahiplerinin kendi sorumluluğundan kaynaklanmayan idari 
para cezası ve sonucunda ruhsatlarının iptali değil, yürür-
lükte kalarak üretime yönelik madencilik çalışmalarının sür-
dürülmesi, Yasa koyucu tarafından da bunun desteklenmesi 
olmasıdır.

Az yukarıda ifade ettiğimiz üzere 37’nci maddenin ilk fıkrasına 
eklenen , “işletme izni alınmış” ibaresi ile kamu kurumunun/
kurumlarının ihmalinin kamufle edilmesi düşünülmüş olsa ge-
rektir. Zira, Bakanlık (MİGEM) Yasanın 7’nci maddesi 11. fıkrası 
uyarınca izinler için yapılan başvurunun yapılıp yapılmadığını, 
ÇED süreci içerisinde bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

izlemek zorundadır. Bu zorunluluk Maden Yasası 11’nci mad-
desinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile 
ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesinin ve vecibelerinin yerine 
getirilmesinin kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek 
konusunda, MİGEM’e de sorumluluk yüklemektedir. Aksi tak-
dirde izin alacağa getirilen süre ve bu sürede izinler alınamaz 
ise idari para cezası ve sonucunda ruhsat iptali, izin vereceğe 
ise hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemeyerek keyfi bir 
anlayışa dönüşecektir. Yaşanan böylesine bir durumun ise Hu-
kuk Devleti mantığı içinde açıklaması yoktur. 

Madencilik; sanayinin, ekonominin ve diğer sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu temel girdileri sağlayan, yerinde istihdam olanakları 
yaratan bir faaliyettir. Gelişmiş ülkelerin hepsinde madencilik, 
ekonomik kalkınmayı başlatan öncü görevini üstlenmiştir. Bu 
alanda meydana gelen bir aksaklığının diğer sektörlerde he-
men hissedileceği de tartışma götürmez.

Anayasamızın 73’üncü maddesinde; Vergi, resim, harç ve ben-
zeri mali yükümlülüklerin Yasayla konulacağı, değiştirileceği 
veya kaldırılacağı, kural altına alınmıştır.

Zorunlu izinleri kamu kurumlarının ihmalleri sonucu alamayan 
işletme ruhsat sahibinin geçici tatil istemi kabul edilmediği 
sürece, 3213 sayılı Yasanın 6592 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü 
maddesi 11. fıkrası uyarınca her yıl 50.000 TL idari para cezası-
na çarptırılacaktır.  Ortada işletme ruhsat sahibine yüklenebi-
lecek hiçbir ihmal ve savsama olmadığı açık olduğundan, bu 
halde adı konmamış bir mali mükellefiyet söz konusudur.

Bir kamu kurumu üzerine düşen görevi yerine getirmeyecek, di-
ğer bir kamu kurumu da üzerine düşen görevi yerine getirmeyen 
kamu kurumunu değil de olayda hiçbir sorumluluğu olmayan ki-
şiye mali mükellefiyet yükleyecektir. Böylesi bir mali mükellefiye-
tin Anayasamızın 73’üncü maddesinde dayanağı yoktur. 

MİGEM, 6592 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden de geçici tatil için 
işletme izni olması gerektiği kıstasını kullanmış ve açılan davala-
ra verdiği savunmalarında işletme ruhsat sahalarının atıl kalma-
sının önlenmesinin amaçlandığını, belirtmiştir. Esasen ruhsat sa-
halarının atıl kalmasına kamu kurumları sebebiyet vermektedir. 
Burada ruhsat sahibinin kusurundan söz edilemez.

Geçici tatil maddesine eklenen işletme izni alınmış ifadesi ile 
gerek izin vermeye yetkili kamu kurumlarının gerekse davalı 
idarenin Yasadan kaynaklanan sorumlulukları ortadan kaldırıl-
makta, tüm sorumluluk maden işletme ruhsat sahibine yükle-
nerek, idari para cezası ve işletme ruhsatı iptali getirilmekte-
dir. Eğer bu duruma bir ceza verilecek ise bu cezanın ya izni 
verecek kamu kurumlarına ya da MİGEM’e verilmesi gerektiği 
Hukuk Devleti ilkesidir. 

Böylesi bir durumun suç ve cezaların kanuniliğine ilkesine uy-
gun olduğunu söylemek zordur. Başkasının fiilinden maden 
işletme ruhsat sahibi sorumlu tutulmaktadır. 
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Dünyanın en hızlı şekilde ge-
lişmekte olan ülkelerinden 
biri olan Katar’da, 2022 FİFA 
Dünya Kupası alt yapı çalışma-

ları kapsamında yapılacak olan Doha Metro Projeleri içinden en 
büyük metro paketi olan Gold Line Metro (Altın Hat) Projesi’nin 
sözleşmesi Nisan 2014 tarihinde Türk (Yapı Merkezi & STFA)-Yu-
nan (AKTOR)-Hint (Larsen & Toubro)-Katar (Al Jaber) ortak girişimi 
tarafından imzalanmış, ve ivedilikle inşaatına başlanmıştır.

Gerek teknik gerekse de işin yapım süresi açısından çok büyük 
zorluklar göğüslenilmiştir.

Bu zorlukların üstesinden Yapı Merkezi’nin derin ve kapsamlı 
mühendislik yaklaşımları İzmir Metro, Kadıköy-Kartal Metro, 
Dubai Metro ve Avrasya Karayolu Tünel projelerinden gelen 
bilgi birikimi ile harmanlanarak kısa sürede ekonomik çözüm-
ler üretilmek suretiyle gelinmiştir.

Bu çözümler dahilinde Türk taşeron ve tedarikçiler de büyük 
bir özveri ile Yapı Merkezi’ne desteklerini esirgememiş ve Dün-
ya’nın en büyük projesinde yerlerini almışlardır.

Türk firmalar kapsamında akla gelen ilk firma, 26 adet Jet Fan 
üretimini ve teslimini çok kısa zamanda gerçekleştirmiş Teknima 
Cleanair Technology’dir.

Tünel inşaatı ve sonrasında taban betonu ve hat döşeme mon-
taj işleri (halen devam etmektedir) sırasında hatasız çalışmıştır.

Metro Projelerinin bel kemiği olan Tünel İnşaatı 23,4 km olup 
12-13 ay içinde hiçbir iş kaybı ve iş kazası olmadan bitirilmiştir. 
Bu bağlamda projemizde Doha Metro hatlarının bütün rekor-
ları kırılmıştır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Projede emeği geçen başta Yapı Merkezi İnşaat çalışanları, sı-
rasıyla Ortak Girişim firmaları STFA, AKTOR, Larsen & Toubro 
ve Al Jaber çalışanlarına ve bu başarının bir parçası olan Türk 
tedarikçilerimize, özellikle de Teknima’nın değerli çalışanlarına 
teşekkür ederiz.

Tünel Teknolojisi

Gold Line Metro Projesi

Sami Enis Arıoğlu
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.
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İdare: Katar Demiryolları Şirketi (Qatar Railway Company)
Proje Adı: Altın Hat Metro (Gold Line Metro Projesi)
Adi Ortaklık: Aktor (Yunanistan), Larsen & Toubro (Hindistan), 
Yapı Merkezi (Türkiye), STFA (Türkiye), Al Jaber (Katar)

Toplam Proje Değeri: 2,7 Milyar Euro 
                        Opsiyonlar ile Birlikte: 3,4 Milyar Euro
                             (ilave 3 istasyon ve 4.2 x 2 hat TBM Tüneli)

İş Kapsamı:
•	10 adet Aç&Kapa İstasyonu (13 adet Opsiyonlu)

 › 3,5 Milyon m3 Kazı
 › 1 Milyon m3 Beton
 › 1,8 Milyon m3 Dolgu
 › 0,2 Milyon ton Donatı
 › Nihai Kabul: Mayıs 2018

•	23,4 km TBM Tüneli
 › 7,15m Kazı Çapı
 › 6,17m İç, 6,83 Dış. Segment Çapı, 1,5m Genişlik
 › 6 adet TBM
 › 15,600 adet Ring
 › Devralma: Ocak 2017

•	TBM-1:
 › Tünel Uzunluğu: 4411 m
 › Başlangıç-Bitiş: 10 Mart 2015-5 Mayıs 2016
 › Günlük Skor: 39 Rings (58,5 m) Doha Metro Proje Rekoru
 › Haftalık Skor: 123 Rings (184,5 m)
 › Aylık Skor: 417 Rings (625,5 m)

•	TBM-2:
 › Tünel Uzunluğu: 4411 m
 › 31 Mart 2015 - 19 Mayıs 2016
 › Günlük Skor: 34 Ring (51 m)

 › Haftalık Skor: 164 Ring (184,5 m) Doha Metro Proje Rekoru
 › Aylık Skor: 491 Ring (736,5 m)

•	TBM-3:
 › Tünel Uzunluğu: 3557 m
 › 30 Nisan 2015 - 12 Mayıs 2016
 › Günlük Skor: 34 Ring (51 m)
 › Haftalık Skor: 151 Ring (226,5 m)
 › Aylık Skor: 325 Ring (487,5 m)

•	TBM-4:
 › Tünel Uzunluğu: 3557 m
 › 28 Mayıs 2015 - 11 Mayıs 2016
 › Günlük Skor: 25 Ring (37,5 m)
 › Haftalık Skor: 115 Ring (172,5 m)
 › Aylık Skor: 445 Ring (667,5 m)

•	TBM-5:
 › Tünel Uzunluğu: 3733 m
 › 19 Mayıs 2015 - 11 Mayıs 2016
 › Günlük Skor: 28 Ring (42 m)
 › Haftalık Skor: 140 Ring (210 m)
 › Aylık Skor: 404 Ring (606 m)

•	TBM-6:
 › Tünel Uzunluğu: 3733 m
 › 25 Haziran 2015-1 Mayıs 2016
 › Günlük Skor: 30 Ring (45 m)
 › Haftalık Skor: 137 Ring (205,5 m)
 › Aylık Skor: 486 Ring (729 m)

31 günlük tarih aralığında (17 Ocak-16 Şubat 2016 ) 591 ring 
(886,5m)
30 günlük tarih aralığında (17 Ocak-15 Şubat 2016 ) 568 ring 
(852m)
Doha Metro Proje Rekoru
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağu.16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Ağu.16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.195

Ağu.16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.955

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

Ağu.16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ağu.16 Çan krible +30 mm 251 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2015)
Birim

CM
E G

roup

22.Ağu.16 Altın 1333,30 25,77 1060,10 USD / tr. oz

22.Ağu.16 Gümüş 18,84 36,27 13,83 USD / tr. oz

22.Ağu.16 Platinyum 1116,20 24,99 893,00 USD / tr. oz

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

22.Ağu.16 Palladyum 708,45 27,91 553,85 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

19.Ağu.16 Aluminyum 1648,50 9,32 1508,00 USD / ton

19.Ağu.16 Bakır 4774,00 1,55 4701,00 USD / ton

19.Ağu.16 Çinko 2287,00 43,03 1599,00 USD / ton

19.Ağu.16 Kalay 18475,00 26,80 14570,00 USD / ton

19.Ağu.16 Kurşun 1884,00 4,38 1805,00 USD / ton

19.Ağu.16 Nikel 10250,00 18,43 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

10.Ağu.16 İridyum 575,00 10,58 520,00 USD / tr. oz

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

10.Ağu.16 Kobalt 12,13 16,30 10,43 USD / lb.

10.Ağu.16 Magnezyum 1,99 0,00 1,99 USD / ton

10.Ağu.16 Manganez 1,65 1,23 1,63 USD / ton

19.Ağu.16 Molibden 16000,00 33,33 12200,00 USD / ton

LM
E

10.Ağu.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

15.Ağu.16 Uranyum 26,00 -24,64 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)

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

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

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

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

Ağu.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

5.Tem.16 Lantanyum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD / kg

5.Tem.16 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -58,33 4,80 USD / kg

5.Tem.16 Seryum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD / kg

5.Tem.16 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -54,55 4,40 USD / kg

5.Tem.16 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 85,00 -51,43 175,00 USD / kg

5.Tem.16
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

5.Tem.16 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 60,00 -31,03 87,00 USD / kg

5.Tem.16 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 42,00 -28,81 59,00 USD / kg

5.Tem.16 Samaryum Metal ≥ 99.9% 7,00 -65,00 20,00 USD / kg

5.Tem.16 Europyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 -77,94 680,00 USD / kg

5.Tem.16 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 55,00 -42,11 95,00 USD / kg

5.Tem.16 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 32,00 -17,95 39,00 USD / kg

5.Tem.16 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 550,00 -32,10 810,00 USD / kg

5.Tem.16 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 400,00 -33,33 600,00 USD / kg

5.Tem.16 Disporsiyum Metal ≥ 99% 350,00 -25,53 470,00 USD / kg

5.Tem.16 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 -32,35 340,00 USD / kg

5.Tem.16 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 95,00 -42,42 165,00 USD / kg

5.Tem.16 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 34,00 -55,84 77,00 USD / kg

5.Tem.16 İtriyum Metal ≥ 99.9% 35,00 -54,55 77,00 USD / kg

5.Tem.16 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 6,00 -60,00 15,00 USD / kg

5.Tem.16 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 -16,67 18000,00 USD / kg

5.Tem.16 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 4200,00 -41,67 7200,00 USD / kg

5.Tem.16 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

28.Tem.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 220-230 USD / kg

28.Tem.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 220-230 USD / kg

28.Tem.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 195-205 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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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 Sem. İstanbul swemp-cami2016.org
5 - 7 Ekim  CAMI 2016, 6. Uluslararası Maden Endüstrisinde
Bilgisayar Uygulamaları Konferansı İstanbul, swemp-cami2016.org
6 - 8 Ekim  1. Uluslararası Yer Altı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, 
Yozgat enerjisempozyumu.bozok.edu.tr 
9 - 13 Ekim  23. Dünya Enerji Kongresi, İstanbul, wec2016istanbul.org.tr 
13 - 14 Ekim  8. Kırmataş Sempozyumu, Kütahya,  kirmatas.org
19 - 21 Ekim  IMPS 2016, 15. International Mineral Processing
Symposium, İstanbul, imps2016.com
2 - 4 Kasım  Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik
Sempozyumu, Trabzon, blacksea2016.com

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/ 
6 - 8 Eylül  China Metals Week 2016, Beijing, Çin, argusmedia.com 
11 - 15 Eylül  55th Annual Conference of Metallurgists, Kanada, 
com2016.metsoc.org
12 - 16 Eylül  Electra Mining 2016, Güney Afrika, electramining.co.za
22 - 25 Eylül  China Mining 2016, Çin, chinaminingtj.org 
26 - 28 Eylül  Mine Expo 2016, Las Vegas, USA, minexpo.com
1 - 3 Ekim  5th Iran’s Annual Mines & Mining Industries Exhibition & 
Conference, İran, expopars.com
13 - 15 Ekim  Mining 2016 Myanmar - 4. International Mining and Min-
erals Recovery Exhibition, Myanmar, miningmyanmar.com
18 - 20 Ekim  Heap Leach Solutions 2016, Peru, heapleachsolutions.com
18 - 21 Ekim  24. World Mining Congress, Brezilya, wmc2016.org.br
26 - 28 Ekim  12. International Mineral Processing Conference 2016, Şili, 
gecamin.com/procemin 
18 - 20 Ekim  Heap Leach Solutions 2016, Peru, heapleachsolutions.com
31 Ekim- 2 Kasım  Monitoring and Modelling Mining Solutions 2016, 
Kanada, mining.solutions/monitoringandmodelling
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 

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

3 - 4 Kasım  EIF, Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, 
enerjikongresi.com
11 - 14 Kasım  İstanbul Mermer 2016, İstanbul, cnristanbulmermer.com 
24 - 27 Kasım  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, 
madenturkiyefuari.com
5 - 6 Aralık  2. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı ve Sergisi, İstanbul, tmder.org.tr
7 - 9 Aralık  3. Sondaj Sempozyumu, Ankara, jmo.org.tr

4 - 9 Aralık  AEMA 2016 Conference, Amerika, www.miningamerica.org
7 - 8 Aralık  11. China Gold & Precious Metals Summit, China, 
chinagoldsummit.com
7 - 8 Aralık  Coal Trading Conference 2016, New York, A.B.D,
www.americancoalcouncil.org
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
22 - 25 Mart  Marble 2017, İzmir, marble.izfas.com.tr
10 - 14 Nisan  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr
11 - 14 Nisan  IMCET 2017 - Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kon-
gresi, Antalya, imcet.org.tr

23 - 26 Ocak  Mineral Exploration Roundup 2017, Vancouver, Kanada, 
amebc.ca
29 Ocak - 1 Şubat  43. Annual Conference for Explosives and Blasting 
Technique 2017, Cleveland, A.B.D, www.isee.org
6 - 9 Şubat  Investing in Africa Mining Indaba 2017,Cape Town, South 
Africa, www.e-mj.com
19 - 22 Şubat  119. SME Annual Conference & Expo 2017, Denver, 
A.B.D, www.smeannualconference.com
6 - 9 Mart  PDAC 2017, Kanada, www.pdac.ca
7 - 11 Mart  CONEXPO-CON/AGG 2017, Las Vegas, A.B.D,
www.conexpoconagg.com
20 - 22 Mart  4. International Symposium on Process Mineralogy 
2017, Cape Towni Güney Afrika, www.min-eng.com
29 Eylül - 1 Ekim  Asia-Pacific’s International Mining Exhibition AIMEX 
2017, Avustralya, reedexhibitions.com.au

2017

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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YÜKSEK YAKIT MALİYETLERİ
GÜLE GÜLE

YENİ RANGER BURADA 

www.sandv�k.com

Zaten düşük olan öncek� yakıt mal�yet�m�ze kıyasla del�nen metre* başına yaklaşık olarak 
%27 daha az yakıt tüketen yen� Sandv�k Ranger DX800, bugünün yüksek enerj� ver�ml� 
del�c�ler�n� tems�l eder.

Yen� Ranger yakıt tüket�m�n� günde b�r var�lden fazla azaltarak, başkalarının göze 
alamadığı koşullarda çalışmanıza olanak sağlayarak, esk� cesur ruhu ve prest�jl� m�rasını 
ger� get�r�yor.

*Ortalama çalışma süres� dağılımı ve kaya koşullarına bağlı olarak.



SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Temmuz 2016

SPONSOR FİRMALAR

MEDYA SPONSORLARIULAŞIM SPONSORU
GALA YEMEĞİ 
SPONSORU

2. ULUSLARARASI MADENLERDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI VE SERGİSİ

05 - 06 Aralık 2016
Steigenberger Hotel Maslak - İstanbul

DESTEKLEYEN KURULUŞLARKATILIMLARIYLA

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ
İstiklal Caddesi Tunca Apartmanı No: 233/1-1 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (212) 245 15 03 Faks: +90 (212) 293 83 55
info@turkiyemadencilerdernegi.org.tr • info@tmder.org.tr

www.tmder.org.tr 
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www.madencilik-turk iye.com
1 Eylül 2016

Sayfa Firma
37, 93 ABB

95 Ala Group

17 Anadolu Flygt

77 Ant Group

43 Ardef

69 Atlas Copco

5, 9, 56, 57 Barkom

23 Başarsoft

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

35 Borataş

A. Kapak Bordrill

73 Çukurdere Sondaj

Sayfa Firma
55 DBC

83 DMT

71 Ebro Armaturen

63 Ekmekçioğlu

25 Erkom

91 Ersencer Mühendislik

19 Esan

107 Esit

89 FKK

29 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

104 IMPS 2016

Sayfa Firma
13 Kayen Sondaj

49 Kensan Makina

101 Ketpol

99 Labris Madencilik

11 Metso

33 Norma Mühendislik

53 Otkonsaş

79 Özfen Makina

21 Pena Maden

31 Pi Makine

3 Pozitif Sondaj

109 Sandvik

Sayfa Firma
111 SEG 2016

75 SGS

Ön Kapak İçi Shell

26, 27 Sibelco

1 Spektra Jeotek

65 SSAB

85 Teknima

Ön Kapak Tünelmak

110 TMD

105 Tüyap

7 Weir Minerals

87 Yünel

51, 97 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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