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Kanada ve Türkiye’den Güç Birliği
“Öncelik RDH’nin bataryalı maden ekipmanlarında olacak.”



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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RDH Mining Equipment firması, konusunda
30 yılı aşkın tecrübesiyle, yeraltı madencilik ve 
tünel makineleri ile ilgili seçkin müşterilerine, 

yeraltının zorlu ve sürprizlerle dolu dünyasında 
çözüm ortağı olarak hizmet vermeye devam 
etmektedir. Türkiye’de PENAmaden ile geçen 

ay yollarını birleştiren RDH, Türkiye’deki 
madenlerin vazgeçilmez tercihi 
olmak konusunda çalışmalarına 

başlamıştır.

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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Bölgemizin en önemli maden fuarı olan Maden Türkiye 2016 başarıyla tamamlandı. Ülke-
mizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum göz önünde bulundurulursa ve genel 
olarak değerlendirmek gerekirse başarılı bir fuar gerçekleştirildiği söylenebilir.

Bu yıl ülkemizde yaşanan gelişmelerden dolayı olsa gerek, yabancı ziyaretçi sayısının bir ön-
ceki fuara göre daha az olduğunu gözlemledim. İşin bu noktasında fuarda ürünlerini sergile-
yen firmaların temsil ettiği yabancı şirketlerin yabancı temsilcilerini hesaba katmıyorum. Al-
tını çizdiğim husus, fuara sadece ziyaretçi olarak gelen yabancıların sayısındaki azalma. Son 
aylarda yabancı ziyaretçilerin ülkemize gelmekte çekindiklerini hep duyardık ve katıldığımız 
etkinliklerde de gözlemlerdik. Fuarda da durum devam etti diye düşünüyorum. 

Diğer taraftan geçmiş fuarlarda, farklı iş kollarından kazandığı parayı madencilik sektörüne 
yatırmak isteyen pek çok firma fuarı ziyaret ederdi, görüşürdük. Geçmiş yıllara oranla 2016 
fuar ziyaretçileri arasında sektörümüze girmek isteyen yeni firmaların sayısının da oldukça 
az olduğunu söyleyebilirim.  Bunu da rahatlıkla, sektörümüze yapılmak istenen yeni yatı-
rımların azaldığının bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz. 

Bu noktada yukarıda belirtilen durumların, fuar organizasyonuyla alakalı olmadığının ve ta-
mamen ülkemizin ve sektörümüzün gündemiyle alakalı konular olduğunun da altını çizelim.

Fuardan bir süre önce başlayan maden fiyatlarındaki hareketlilik gördüm ki pek çok fuar 
katılımcısının ve ziyaretçisinin yüzünde tebessüm oluşturmaya yetmişti. Madeni arayan, 
bulunanı üreten, üreticiye mal ve hizmet tedarik eden, tedarik edilen ürünü ve hizmeti 
üreten yani silsile halinde çoğu sektör mensubu son günlerde biraz da olsa iyimser bir 
havaya bürünmüştü. Ne de olsa 4-5 yıldır madencilik sektörümüz gerek ülkemizdeki 
bürokratik problemler gerekse küreselde yaşanan maden fiyatlarındaki düşük seyrin 
etkisi altındaydı. 

Her ne kadar bazı kesimlerce suni artışlar olduğu düşünülse de; Amerika’nın yeni başkanı 
Trump’ın etkisiyle artan metal fiyatları, Güney Afrika’da yaşanan sorunların ışığında Çin’in 
Türk kromuna artan ilgisinden kaynaklı krom fiyatlarının önemli derecede artışı, kömürde-
ki yukarı yönlü hareket, Çin’in ekonomisindeki hareketlilikle alakalı şekilde çeşitli maden-
lere talebin artması, genel olarak madencilere can suyu oldu diyebilirim. Doların özellikle 
Türk lirasına göre önemli oranda değer kazanması, ürettiği cevheri ya da konsantreyi yurt 
dışına satan ihracatçıları sevindirdi. Tabi bu süreçte ülkemizin önemli maden ürünlerinden 
olan altında aşağı yönlü bir hareket görüldüğü ve dolar kurundaki artışın mal ve hizmet 
alımlarına olumsuz etkisi unutulmamalı. 

Son yirmi yıllık süreç değerlendirildiğinde dünyada dolar güçlü iken maden ve metal 
firmalarının kötü performans sergilediği değerlendiriliyor. Yani günümüzdeki gibi hem 
doların hem de emtia fiyatlarının yüksek seyri bazı çevrelerce uzun vadeli görülmüyor. 
Bu noktada ya doların değer kaybetmesi ya da emtia fiyatlarının düşmesi beklenebilir. 
Ya da geçmişte yaşananlar bir yana kalacak ve bambaşka bir düzeni gözlemleyeceğiz, 
kim bilir?

Maden fiyatlarındaki artışın kalıcı olup olmayacağı konusu tartışıladursun, ülkemizde son 
yıllarda gerileme sürecinde olan madencilik sektörünün her türlü can suyuna ihtiyacı var. 
Bunun yanı sıra bir darboğaza giren ülke ekonomimizin de sıcak paraya ihtiyacı var. Bu 
yüzden artan fiyatları iyi değerlendirip süreçten ülkemizin kârlı çıkması için uğraşılmasını 
çok önemli görüyorum. 

Sektördeki Tebessüm Kalıcı Olur mu?
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• Özellikle yer alt nda karotlu sondaj yapmak için tasarlanm t r
• Modüler yap s sayesinde yer alt galerilerinde dar ve kapal alanlara uyum sa lar
• Esnek tasar m kulenin sa ve sola serbestçe hareket etmesine izin verir
• Kule 360 derece hareket etme kapasitesine sahiptir

Hidrolik silindir sayesinde dik l ve yatay sondaj labilir• ey, aç yap
• CE sertifikas  vard r
• ste e ba l  olarak ki iselle tirilebilir

www.barkomltd.com

Yer Alt Sondaj Makinelerinde de Güvenilir Orta n z
• 25 y • Endüstride giri
• Yüksek kalite ham madde kullan • Barkom teknoloji ve ar-ge çal

birle olan gelecek neslin yer alt

BULLDRILL 'un Tescilli Bir Markas
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Türkiye’den haberler

Kasım 2016
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Şirvan Bakır Madeninde Yaşanan Göçükte
11 Madenci Hayatını Kaybetti, 5 Kayıp! 

IMCET 2017 Nisan Ayında
Antalya’da Gerçekleştirilecek 

ÖİB, Çayırhan Özelleştirmesi İhalesine 
Başvuru Süresini Uzattı

Maden Mühendisleri Odasınca iki yılda bir düzenlenen Türkiye 
Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi`nin 25.`si, 11-14 Ni-
san 2017 tarihleri arasında Antalya-Kızılağaç mevkiinde, Starli-
ght Otel ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştirilecektir.
Madencilik Türkiye ve Mining Turkey dergilerimizin basın spon-
soru olduğu 50 yıllık geçmişe sahip kongrede, dünyanın çeşitli 
ülkelerinden değerli uzmanların, bilim insanlarının ve sanayici-
lerin oluşturacağı geniş bir platformda, madencilik alanındaki 
yeni geliştirilen teknoloji ve üretim yöntemleri sunulup tar-
tışılacaktır. Ayrıca, kongrenin yanı sıra, dünyanın önde gelen 
makine, ekipman ve teknoloji üreticilerinin yer alacağı sergide 
ürünler ve hizmetler teşhir edilecektir.
Yine Antalya`da, 2013 yılında gerçekleştirilen 23. Kongre ve 
Sergisine (IMCET-2013) hem yurtiçinden, hem de yurtdışından 
büyük ilgi görmüştür. Etkinlikte, 34 ülkeden (İran, İngiltere, 
Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Cezayir, İspanya, Fin-
landiya, Polonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Avustralya, 
Yunanistan, Hollanda, Rusya, Bosna-Hersek, Kanada, Çin, Fran-
sa, Portekiz, Sırbistan, Ermenistan, Slovenya, ABD, Endonezya, 
Kolombiya, Hırvatistan, Mısır, Ürdün, Kazakistan, Norveç, Suudi 
Arabistan, Ukrayna), 824`ü yurtiçinden ve 186`sı yurtdışından 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Çayırhan’da bulunan 
Elektrik Üretim AŞ’ye ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim 
Alanının özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede süreyi uzattı. 
Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme 
tarihi ve saati 19/12/2016 günü saat 17:00’ye kadar uzatıldı.
ÖİB’nin konu ile ilgili kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 
ÖİB, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve 
ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen Elektrik Üretim AŞ’ye 
ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştiril-
mesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren 
yayımlanan ilanlarla duyurmuştu.

(anılan ülkelerden) olmak üzere, 1010 delege bir araya gelmiş-
tir. Ayrıca, 23. Kongre`de sergiye 54 firma katılmış, toplamda 
562 metrekare sergi alanı kullanılmıştır. Bu kongrede 400 adet 
bilimsel bildiri özeti gelmiş olup 238 adedi kabul edilmiştir. Ay-
rıca 21 adet ticari sunum yapılmıştır.
2015 yılında gerçekleşen 24. Kongre ve Sergisine (IMCET-2015) 
ise yurtiçi ve yurtdışından ilgi daha da büyümüş, 43 ülkeden 
1206 delege toplanmıştır. 23. Kongre ve Sergisi`ne katılan 34 
ülkenin dışında Arnavutluk, Gana, Japonya, Libya, Tunus, Tan-
zanya, İsveç, Nijerya, Uganda, Yeni Zelanda, Sırbistan, Venezue-
la, Çek Cumhuriyeti, Fas, İsveç, Avusturya da yeni ülkeler olarak 
yer almışlardır. Delegelerin 957`si yurtiçinden, 249`u yurtdışın-
dandır. 24. Kongre ve Sergisi`ne 70 firma katılmış, toplamda 
830 metrekare sergi alanı kullanılmıştır. Bu kongrede, 510 adet 
bilimsel bildiri özeti gelmiş olup 328 adedi kabul edilmiştir. Ay-
rıca 13 adet ticari sunum yapılmıştır.
Ülkemizin en büyük madencilik etkinliklerinden birisi olan Tür-
kiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi`nin 25.`sinin 
(IMCET-2017) çalışmaları devam etmektedir. Türkiye 25. Ulus-
lararası Madencilik Kongresi ve Sergisi hakkındaki bilgilere 
www.imcet.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Detaylar için lütfen ziyaret ediniz: https://goo.gl/i7uP4r 

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan Park 
Elektrik AŞ tarafından işletilen bakır madeni sahasında mey-
dana gelen heyelanda çok sayıda madenci hayatını kaybetti. 
Göçük altında kalan 16 madenciden 11’inin cansız bedenine 
ulaşılırken 5 madenciyi arama çalışmaları devam ediyor. 
Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Kasım saat 
20.30 sıralarında meydana gelen olayda 3 vardiya halinde 15’er 
kişilik ekipler halinde çalışmaların sürdürüldüğü ocakta yamaç-

tan kopan büyük miktarda toprak ve kayanın maden sahasına 
aktığı belirtiliyor. Olay sırasında 16 madenci ile birlikte kamyon 
ve iş makineleri göçük altında kaldı. 
Arama-kurtarma çalışmaları Siirt ve bölgedeki diğer illerden 
katılan arama-kurtarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve 
maden şirketine ait arama-kurtarma ekipleri ile jandarma ara-
ma-kurtarma ekibinin katılımı ile yürütülmekte.
Heyelanın aşırı yağışlardan kaynaklandığı öngörülüyor. 
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Kanıtlanmış üstün 
aşınma dayanımı.
Linatex® kauçuk ürünlerinin Dünya’nın önde gelen otoritelerince önerilmesinin 
sebebi, Linatex® seçkin doğal kauçuğun aşınma, darbe ve korozyona karşı 
dayanım gerektiren uygulamalarda gösterdiği üstün başarıdır. Linatex® kauçuk 
ürünleri, doğal taş, kum, agrega, beton ve geri dönüşüm sektörlerinde üretim  ve 
karı arttırırken duruş ve bakım maliyetlerini azaltmayı sağlar.

Minerals
www.minerals.weir
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Krom Fiyatlarının Yükselişi Devam Ediyor, 
Mangana İlgi Düşük 

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı-EIF 2016 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Migem Zamanında Ödenmeyen Ruhsat
Bedelleri için Ceza Uygulaması Gerçekleştirdi 

Krom fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Çin’in krom ta-
lebinin devamı, aynı şekilde tedarik zincirinde yaşanan belirsiz-
liklerin piyasalar üzerindeki etkileri Türk üreticilerini de etkili-
yor. Türk ihracatçıların Kasım ayı itibariyle yüzde 46-48’lik krom 
konsantresi için 440-450 USD/Mt, yüzde 40-42’lik parça krom 
cevheri için ise 420-430 USD/Mt fiyat verdikleri öğrenilirken 
40-42’lik parça krom cevheri için anlaşma sağlanan en yüksek 
bedelin ise 410 USD/Mt olduğu belirtildi. Bu rakamlar birkaç ay 
öncesinde 200 doların altında seyrediyordu.
Ekim ayında G. Afrika krom cevheri fiyatlarındaki belirsizlik nede-
ni ile Türk krom cevheri fiyatlarında artış görülmüştü. Fiyatlarda 
görülen bu artış hız kesmeden devam ediyor. Artışın devam et-
mesine neden olarak ferrokrom üretiminin stabil kalması dolayısı 
ile Çin’in yoğun krom talebinin devam etmesi gösteriliyor. Büyük 

3-4 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 9. Uluslarara-
sı Enerji Kongresi ve Fuarı-EIF 2016’da iki farklı salonda düzenlenen 
panellerde enerjinin geleceği ve yapılan yatırımlar ile ilgili olarak 
katılımcılara bilgiler verildi. Ülkemizde yerli kaynaklı enerji üzerine 
büyük bir atılım yapılmasından dolayı da özel bir yeri olan kömür 
ve termik santraller konusuna özel bir ilgi gösterilen etkinlikte, 
2005 yılından itibaren yapılan arama çalışmaları sonucunda Tür-
kiye’nin kömür rezervinin 7,45 milyar ton artarak 15,8 milyar tona 
ulaştığı belirtildi. Elde edilen bu sonuçlara arama çalışmalarının 
sadece %40’ının tamamlanması ile ulaşıldığına da dikkat çekildi. 
MTA Genel Müdürlüğünden Dr. Berk Besbelli’nin sunumuyla baş-
layan ilk panelde dünya kömür rezervlerinin dağılımı hakkında 
bilgiler verildi. Türkiye kömür tarihi, ülkemizdeki kömür cinsleri (bi-
tümlü, bitümsüz vs.) ve potansiyeli hakkında bilgiler veren Besbelli, 
Türkiye’nin en önemli kömür havzaları konusunda ayrıntılı bir su-
num yaptı. Yeni keşfedilen kömür sahaları hakkında da bilgiler ve-
ren Besbelli, yeni sahalarda kurulacak termik santrallerin ülkemizin 
elektrik kurulu gücünde 24 bin MW’lık artış sağlayacağını belirtti.    
TKİ’nin yıllık 25 milyon ton tüvenan kömür ürettiğini belirten 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 6592 Sayılı Kanununla Değişik 
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında, 295 
ruhsat için, işletme ruhsat bedelinin süresi içerisinde eksik-
siz olarak yatırılmamasından kaynaklı, işletme başı 21.116 TL 
idari para cezası uygulandı. Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde işletme ruhsat bedellerinin tamamlanmasının ge-

üreticiler az miktarda üretim yaparak stratejilerini piyasaların 
gidişatına göre belirlemeyi tercih ederken, hali hazırda üretimi 
durdurmuş olan küçük üreticilerin ise üretime yeniden başlama-
ya hazır durumda oldukları belirtiliyor. Krom cevheri piyasaların-
da yaşanan arz sıkıntısı dolayısı ile fiyatların önümüzdeki dönem-
de de yükselişe devam etmesi beklentiler dâhilinde.
Mangan Fiyatlarındaki Stabil Duruş Devam Ediyor
Çin’in yüksek mangan talebinin sürmesi mangan üreticilerine ka-
zandırmaya devam etse de, Türk mangan cevheri Çin piyasaları 
tarafından çok da fazla tercih edilmiyor. Yerli bir firma tarafından 
yapılan açıklamada Çin’e yüzde 42-45’lik mangan konsantresi 
için 7,2 USD/Dmtu fiyattan teklif verildiği belirtiliyor. Teklife geri 
dönüş olmadığı açıklanırken yapılan açıklamada Çinli alıcıların 
Türk manganına ilgisi olmayabileceği ifade edildi.

TKİ’den Ali Sağır ise ülkemizde uygulanan kömür üretim yöntem-
leri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sağır’ın ardından sunu-
munda; kömür zenginleştirme yöntemleri, temiz kömür teknolo-
jileri ve yüksek verimli termik santraller konularında bilgiler veren 
YMGV Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, özellikle temiz kömür tek-
nolojilerinin üzerinde durdu. Temiz kömür teknolojileri sayesinde 
kömürün yapısındaki zararlı maddelerin uzaklaştırıldığın belirten 
Önal, bu uygulamaların ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa ül-
kelerinde hızla geliştiğini söyledi. Günümüz dünyasında artık 
yüksek verimli termik santrallerin kurulduğunu vurgulayan Önal, 
hibrit olarak adlandırılan santrallerin bu tarz santraller olduğunu 
aktardı. Hibrit santrallerde; yakılan kömürler vasıtasıyla enerji elde 
edilirken aynı anda yanma işlemi esnasında ortaya çıkan gazların 
da üretime dahil edilerek iki taraflı kazanç elde edildiğini belirtti. 
Önal, bu gibi santrallerde daha az kömür kullanılarak daha faz-
la enerji üretildiğinin de altını çizerken, santral kazanlarında 700 
°C’de buhar elde edildiğinde %55’e varan verim artışının gerçek-
leştiğini söyledi. Önal, ülkemizdeki santrallerde ortalama çevrim 
veriminin %28’lerde olduğunu da sözlerine ekledi.  

rektiği, aksi durumda söz konusu ruhsatların iptal edileceği 
MİGEM tarafından belirtildi.
Ruhsat bedellerinin süresi içerisinde yatırılmamasından kay-
naklı uygulanan idari para cezaları ise toplamda 6 milyon 229 
bin 220 TL oldu. 
Konuyla ilgili 09.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
karara linkten ulaşabilirsiniz: https://goo.gl/0Tvpcw 
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Bor Cevherinden Katma Değeri Yüksek 
Elementer Bor Elde Edildi 

Black Sea Copper&Gold Alanköy’deki
4 Merkezde Arama Yapacak 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bir savunma sanayi fir-
masının gerçekleştirdiği araştırma projesi kapsamında bor cev-
herinden minimum ton değeri 4 milyon doları bulan yüzde 96 
saflıkta elementer bor ürünü elde edildiği açıklandı.
Türkiye’de ilk kez sanayide kullanılabilecek ölçüde üretilen ele-
menter bor, özellikle uzun menzilli füzelerde ve uzay roketle-
rinde yakıt katkısı olarak kullanılabilecek.
Proje ekibinin başkanlığını yapan, üniversitenin Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müker-
rem Şahin, AA’ya yaptığı açıklamada, bor konusunda özel-
likle son yıllarda önemli Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü 
belirtti.
Dünyadaki toplam rezervin yüzde 70’inden fazlasının ülkemiz-
de yer aldığı bor madeninden üretilen ürünlerin en değerlile-
rinden birinin elementer bor olduğunun altını çizen Şahin, “Ro-
ket Yakıtlarında Kullanılmak Üzere Yüksek Saflıkta Elementer 
Bor Üretim Sistemi” adlı projelerinin ilk etapta TÜBİTAK tarafın-
dan reddedilmesine rağmen projeden vazgeçmedikleri ve bu 
aşamaya getirdiklerini anlattı.
Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kul-
landı: “Uzay ve havacılık savunma sanayinde uzun menzilli yakıt-
larda bu tür ürünlerin kullanıldığı dünya tarafından bilinmekte, 
‘Türkiye de bu kategoriye girsin’ mücadelesi içinde olduğumuz için 
daha sonra Ankara Kalkınma Ajansı ile görüştük, projeyi destekle-
meye layık gördüler. Biz de bir savunma sanayi firmasıyla birlikte 
fikrimiz olan konuyu hayata geçirdik.”
Yapılan çalışmalar sonucu bor ürününün laboratuvar ve en-
düstriyel koşullarının tamamlandığını ve üretim aşamasına ge-
lindiğini belirten Şahin, bunun için de gerekli akreditasyon ve 
izin işlemlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Kanadalı Black Sea Copper&Gold Corp. Türkiye’nin kuzey ba-
tısında bulunan Alanköy’den toplanan kaya ve zemin örnek-
lerindeki Au-Cu-Ag-Mo içeriklerinde anomali görülen 4 farklı 
kaynakta arama çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Sondaj 
noktalarını belirlemek için jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalış-
malar yapıldıktan sonra, sondaj çalışmalarının 2017 baharında 
başlaması bekleniyor.
Firma tarafından yayınlanan bildiride yapılması planlanan ara-
ma çalışmalarının içeriği şu şekilde aktarıldı:
•	Saha genelinde detaylı jeolojik haritalama yapılması (1:5000 
ölçekli veya daha detaylı)
•	Önceden tespit edilen alanların arasında kalan bölgelerde 
jeokimya ve alterasyon analizleri için kaya örneklemeleri ile 
mineralizasyonun genişliğinin ve tenörünün tespiti, aynı za-
manda daha detaylı alterasyon haritası oluşturulması.

Bu kapsamda ilk olarak laboratuvar boyutunda yaptıkları ön çalış-
ma neticesinde patent başvurusunda bulunduklarını dile getiren 
Şahin, patent başvurusunun da ön onaydan geçtiğini açıkladı.
Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Proje sonunda elementer boru 
yeni bir teknolojiyle üretecek bir tesis kuruldu. Bu ilk defa endüstri-
yel ölçekte yapılan bir tesis, burada sanayi ölçeğinde bir teknoloji-
yi Türkiye’nin de yapabileceğini öğrendik. Netice itibarıyla ürünü-
müzü geliştirecek sistemi kurup, yüzde 96 saflıkta ürün geliştirdik. 
Ürünümüzün analizini yaptırdık, gördük ki bu ürün uzun menzilli 
füzeler ve uzay roketlerinin yakıtlarında kullanılacak saflığa ulaş-
mış şekilde elde edildi. Bu tabii bize çok mutluluk verdi çünkü bu 
saflıkta küresel ölçekte üretim yapan dünyada 3-5 ülke var. Türki-
ye de bu ülkeler arasında yerini almış oldu.”
Ürünün yüksek kapasiteli üretim sistemi fizibilitelerine de 
başlandığını bildiren Şahin, şunları söyledi: “Normalde tonuna 
300-400 dolar verdiğimiz borun buradaki ton değerleri 4-5 milyon 
dolardan başlar. Yani biz bu sayede ham olarak 300-400 dolara 
satabildiğimiz bor ürününü 4-5 milyon dolara satabilecek hale 
getirdik. Katma değer katarak Türkiye’nin satış ve ihracat potansi-
yelini artıracak bir ürün haline getirdik. Şimdi bunun daha büyük 
sanayi tesisini kurma amacındayız, yolumuza devam edeceğiz.
Şuanda teknolojik yeterlilik açısından önemli bir aşamada oldu-
ğunu düşünüyoruz. Yüzde 96 saflıkta elde ettiğimiz ürün elimizde 
ama yüzde 99,5 saflığa çıkmak için de projemiz devam ediyor. O 
zaman daha yüksek katma değerlere sahip ürünlere de gidilecek.”
Yaklaşık 10 yıldır bor üzerinde çalışmalar yaptıklarını vurgu-
layan Şahin, bundan sonra daha ileri safhada saf ürünler ve 
bunların yakıt karışımlarını yapmak, en sonunda da karışımın 
kendisini yapıp, kendine özgü yakıt tasarımlarına gitmek için 
çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 

•	 IP resistivite ve manyetik yöntemler kullanılarak jeofizik hari-
talama yapılması.
Biga yarımadasında bulunan maden sahası ilk olarak Japonya 
ve Türkiye’nin ortak girişimi altında MTA tarafından keşfedil-
di ve ilk arama ve sondaj çalışmaları yapıldı. 1989-1991 yılları 
arasında MTA tarafından toplam 1.245 metre uzunluğunda 7 
hendek ve toplam 1.812 metre uzunluğunda 12 sondaj ile ara-
ma çalışmaları yapıldı. 1992 yılından itibaren özel şirketler tara-
fından sahada çeşitli jeolojik örnekleme ve jeofizik haritalama 
çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz 15 yılda birçok keşfin yapıldığı 
bölgede çeşitli yerli ve yabancı sermayeli şirketler çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Porfiri ve epitermal altın-bakır yatakları bulun-
duran bölgenin yeni yapılacak keşifler açısından büyük bir po-
tansiyele sahip olduğu tahmin ediliyor.  
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MTA, 820 Bin Metre Sondaj Hizmeti için 
İhaleye Çıktı

Pasinex 3. Desandreden
İlk Satışını Gerçekleştirdi 

Son dönemde sektörün gündeminde olan ve T.C. Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı tüm konuşma-
larda dile getirdiği, yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılması 
adına 1 milyon metrelik sondaj çalışması projesinin ilk adımı 
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 
atıldı. MTA tarafından yapılan açıklamada yapılması planlanan 
820.000 metrelik sondaj çalışması için ihaleler gerçekleştirildi.
07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren ‘Esaslar’ın 15 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile yapılması planlanan ihaleler iki farklı başlık altında ger-
çekleştirildi. ‘Linyit Kömürü ve Karotlu Uranyum Arama Amaçlı’ 
ve ‘Karotlu Maden Sondaj Hizmeti Alma Amaçlı’ olmak üzere 

Pasinex Resources, Adana’da bulunan Pınargözü çinko made-
ninden ilk yüksek tenörlü çinko sülfit satışını duyurdu. Yapılan 
açıklamada ortalama %46,82 tenörlü 991 ton çinko satıldığı 
belirtiliyor. 
Günde 120 ton üretim yapılan madenden ağırlıklı olarak sülfür 
içermeyen yüksek tenörlü çinko karbonat minerali üretiliyor. 
Geçtiğimiz aylarda kullanıma açılan 3. desandreyle ise yüksek 
tenörlü sülfürlü çinko üretimine başlandı. Açılan yeni desand-
renin üretim hızında belirgin bir artış sağlayarak toplam üretim 
miktarının arttırmaya yardımcı olması bekleniyordu.
Pasinex Resources CEO’su Steve Williams yapılan bu satış ile il-
gili: “Sülfit mineralizasyonunun doğrudan satışı dünya üzerinde 
duyulmamış bir olay. Bu nedenle büyük bir heyecan içerisindeyiz. 
Yaşadığımız bu gelişme Pınargözü madeninin gelişmesi açısından 
olduğu kadar Pasinex için de önemli bir adım. Kullanımına yeni 
başlanan 3. desandreden yapmış olduğumuz bu ilk satış aynı za-
manda sondajlarda belirlenen yüksek tenörlü materyali de teyit 
etmiş oldu. Bu satış yakın zamanda üretilen ve ihraç edilen mik-
tarın sadece bir kısmı. Madende çalışmalarımız devam ediyor. 
Yapılan üretim miktarlarını düzenli yayınladığımız raporlarımızla 
açıklamaya devam edeceğiz.” dedi.
Pasinex Resources Ülke Direktörü Soner Koldaş ise konuyla ilgili 
olarak Madencilik Türkiye dergisine şu açıklamada bulundu;

iki dosya halinde ihaleye çıkılan projede; ‘Linyit Kömürü Ara-
ma Amaçlı ve Karotlu Uranyum Sondaj Hizmeti’ için toplamda 
460.000 metre, ‘Karotlu Maden Sondaj Hizmeti’ için toplamda 
360.000 metre sondaj çalışması ihale edildi.
Sondajların yapılacağı bölgeler ve süreler hakkında da ayrın-
tılı bilgilerin yer aldığı ihale dosyalarına aşağıdaki linklerden 
ulaşabilirsiniz:
Linyit Kömürü ve Karotlu Uranyum Sondajları İhalesi: 
www.mta.gov.tr/v3.0/mta/ilan/148
Karotlu Maden Sondajları İhalesi:
www.mta.gov.tr/v3.0/mta/ilan/147 

“Pınargözü madenimizdeki üretim ve sondaj faaliyetlerinden plan-
ladığımız gibi sürekli iyi haberler almaya devam ediyoruz. Şirket 
olarak yüksek tenörlü sülfürlü çinko cevheri üretim ve ihracatı ile 
ülkemizde bir ilki de gerçekleştirmiş oluyoruz. Madenimizdeki yük-
sek tenörlü oksitli çinko cevheri üretimi dışında yüksek tenörlü çinko 
cevherleşmesinde de üretime başlamış bulunmaktayız. Uyguladığı-
mız tam mekanize madencilik metodu ve yer altı sondaj faaliyetleri-
miz üretim ve rezervlerimizde de sürekli artış sağlayacaktır. Horzum 
AŞ olarak şirketimizin geldiği noktadan gurur duymakla beraber iyi 
organize olmuş ve madenciliğin tüm tekniklerini uygulayan ekibi-
mize de teşekkür ediyorum. Ülkemizde madenciliğin ve madencinin 
önünü açacak uygulamalar ve kolaylıklar oldukça bizlerde şirket 
olarak yatırımlarımızı daha da artıracak kararlar alacağız.” 
Diğer taraftan şirket Pınargözü madeni ile alakalı 3. çeyrek raporu-
nu da yayınladı. Pasinex Resources ile Akmetal Madencilik ortaklı-
ğı olan Horzum AŞ tarafından işletilen Pınargözü madeninde yılın 
3. çeyreğinde günde ortalama 86 ton ile toplam 7.700 ton yaş 
ağırlıklı doğrudan satılabilir cevher (DSO) üretildi. Üretilen cevhe-
rin ortalama tenörü ise %33,3 oldu. 3. çeyrekte 5,3 milyon pound 
çinko satışı gerçekleştirildi. 2016’nın ilk yarısındaki sonuçlar da he-
saba katıldığında Eylül ayı sonu itibariyle madenden yaklaşık 12 
milyon pound çinko üretimi gerçekleştirildiği belirtiliyor. 
Yapılan üretimin yanında Pınargözü madeninde 2,5 kilometre-
lik yer altı geliştirmesi ve toplam 8.881 metrelik sondaj çalışma-
sı yapıldığı raporda verilen bilgiler arasında yer aldı.
Pasinex Resources CEO’su Steve Williams sonuçlarla ilgili şunla-
rı söyledi: “Pınargözü madenindeki çalışmalarımızda bu muhte-
şem sonuçlara ulaşmamızın birkaç farklı nedeni var. Yeni ve daha 
geniş desandrede yaşanan gelişmeler üretim kapasitemizi olumlu 
yönde etkiledi. Ağustos ayı sonunda yeni desandre açıldığından 
bu yana çinko fiyatları 0,65 dolar/pounddan 1,25 dolar/pounda 
ulaşarak keskin bir yükseliş gösterdi. Önümüzdeki 12 ay içerisinde 
daha iyi performans bekliyoruz.” 
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Koza Altın, İşletmeleriyle ilgili
Son Durumu Kamuoyu ile Paylaştı

Doğal Taş Sektörü Yoluna Sağlam 
Adımlarla Devam Ediyor

TMSF’ye devredilen Koza Altın İşletmeleri AŞ, özellikle borsa-
daki yatırımcılardan yoğun şekilde gelen sorulara istinaden iş-
letmelerdeki son duruma ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. 
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre;
Himmetdede İşletmesi: Himmetdede işletmesinde açık ocak 
ve tesis üretim faaliyetleri devam etmektedir. Alınan izinler 
doğrultusunda işletme ömrü artmıştır.
Çukuralan İşletmesi: Çukuralan işletmesinde açık ocak ve yer 
altı üretim faaliyetleri devam etmektedir.
Ovacık İşletmesi: Yer altı üretimi devam etmekte olup tesis 
üretimi de tam kapasite olarak sürdürülmektedir.
Kaymaz İşletmesi: Kaymaz İşletmesinde tesis üretimi devam 
etmektedir. Açık ocak faaliyetlerine ise 2017 yılında başlaması 
beklenmektedir.
Mastra İşletmesi: Alınması beklenen izinler doğrultusunda 2017 
yılı içerisinde açık ocak ve yer altı üretimlerinin ve bu doğrultuda 
tesis üretim faaliyetlerinin başlanması öngörülmektedir.
Şirket ayrıca son dönemde alınan bazı izinlerle ilgili de bilgiler 
verdi. Bu kapsamda;
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür-
lüğü tarafından 26.10.2016 tarihinde tebliğ edilen resmi yazı-

Türk doğal taş sektörü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
ithalatçıların Türkiye’ye gelme konusunda kafalarındaki soru 
işaretlerini gidermek ve alıcılarla iletişimi arttırmak için hareke-
te geçti. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), İtalya ve Çin’de 
düzenlenecek organizasyonlarla Türkiye’nin imajını güçlendir-
mek adına somut adımlar atacak.
27 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında İtalya’ya yönelik bir 
‘Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu’ yapma kararı alan 
EMİB, 6-9 Mart 2017 tarihleri arasında Türkiye Milli Katılım Or-
ganizasyonu’nun üstlendiği Çin’deki Xiamen Doğal taş ve Tek-
nolojileri Fuarı’na katılacak. Organizasyonda Türkiye standını 
ziyaret edecek alıcılar arasından yapılacak seçimle 100 ithalat-
çıyı, 22-25 Mart 2017 tarihlerinde İzmir Mermer, Doğal Taş ve 
Teknolojileri Fuarı sırasında İzmir’de ağırlayacak.
EMİB, Xiamen Doğal taş ve Teknolojileri Fuarı’nda gerçekleştiri-
lecek organizasyonda İzmir Mermer Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı’nı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZFAŞ 
Fuarcılık AŞ ile işbirliği yapacak.
EMİB, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda, 2017 yılın-
da 3061 metrekarelik Türkiye pavyonunda 64 firma ile yer al-
mayı planlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen 
Fuar alanında reklam panolarında, Türkiye standının girişinde 
İzmir Mermer Fuarı daveti için duyurular yapacaklarını, kayıt 
masalarının ise; Türkiye standının en uç noktalarına yerleşti-

ya göre, Şirketin Kaymaz Altın Madeni İşletmesine ait Kapasite 
Artışı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporuna esas Çevre 
İzin ve Lisans Belgesi 16.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak 
şekilde alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin 
ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2016 tarihli ve 4346 
karar numaralı belgesi ile Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 2. Ka-
pasite Artışı Projesine, ÇED olumlu kararı verildi.
Yine Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü tarafından 26.10.2016 tarihinde tebliğ edilen 
resmi yazıya göre Himmetdede Altın Madeni İşletmesine ait 
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporuna esas olmak 
üzere Çevre İzin Belgesi 23.01.2021 tarihine kadar geçerli 
olacak şekilde alındı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Mü-
dürlüğü tarafından 28.10.2016 tarihli ve 4336 karar numa-
ralı belgesi ile Himmetdede Altın Madeni İşletmesi Kapasite 
Artırımı Projesine, 28.10.2016 tarihli ve 4341 karar numaralı 
belgesiyle de Mastra Altın Madeni İşletmesi 3. Atık Depola-
ma Tesisi Projesine (Mastra Altın Madeni ADT-III) ÇED olumlu 
kararı verildi. 

rerek alıcıların Türkiye standının tümünü gezmelerini de sağ-
layacaklarını belirtti. EMİB internet sayfasından yayınlanan 
duyuruda Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya’nın görüşle-
rine de yer verildi. Kaya: “Türkiye’ye getireceğimiz ithalatçıların 
uçak ve konaklama masraflarının büyük bölümünü üstlenerek, 
bu projemize destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Aziz Kocaoğlu ve İZFAŞ yönetimine çok teşekkür ediyoruz. 
Bu sayede hem Mermer Fuarı’na daha fazla alıcının gelmesini 
sağlamış olacağız, hem de doğal taş ihracatımızda Türkiye’nin 
en büyük ihraç pazarı Çin’deki konumumuzu güçlendireceğiz” 
şeklinde açıklamalarda bulundu.
İtalya, doğal taş sektöründe uç ürün olarak tanımlanan işlen-
miş ürün üretim ve ihracatında lider ülke konumunda bulu-
nuyor. Türk doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatının 
payını arttırmaya hedefleyen EMİB, İtalya’da ki organizasyon-
da İtalyan meslektaşlarıyla ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı 
da bulacaklarını belirtti. EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Kaya; “İtalyan meslektaşlarımıza; Türkiye 15 Temmuz öncesin-
de nasıl ticari bir ortak ise, 15 Temmuz sonrasında da bu özel-
liğinin devam ettiğini dile getirmeye gidiyoruz. Ekmeğini taş-
tan kazanan doğal taş sektörünün temsilcileri olarak ‘İnadına 
ihracat, inadına üretim’ sloganıyla Türkiye’nin hem ihracatını, 
hem de imajını güçlendirmek için çalışıyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı. 
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2023’e Kadar Milyonlarca Metre 
Sondaj Yapılması Planlanıyor

Ariana Kızıltepe’de Geri Sayıma Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da ilki 
düzenlenen ‘Kömür Eylem Planı Çalıştayı’na katılırken yaptığı 
açılış konuşmasında sektör hakkında önemli bilgiler verdi. Ça-
lıştay’da Albayrak’ın yanı sıra kamu ve özel sektörün önde ge-
lenleri, bakanlık bürokratları da yer aldı. Albayrak, Türkiye’nin 
kurulu elektrik enerjisi üretim kapasitesinin 30 bin MW’tan, 80 
bin MW’a çıkarılarak 50 bin MW’lık bir artış sağlandığını ve 75 
milyar dolarlık yatırım alındığını belirtirken yeni dönemde de 
aynı performansın azimle devam ettirileceğinin altını çizdi.
Kömürden elde edilen enerjinin yüzde 12’den yüzde 16 seviyele-
rine çıkarıldığını belirten Albayrak, Kömür kullanımına tepki gös-
terilmesine karşı gelişmiş ülkelerinde kömür kaynaklarını kullan-
dığını vurguladı. Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: ”ABD yüzde 
45, İngiltere yüzde 39 kömür enerjisi kullanıyor elektrik üretiminde. 
Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağımızı kullanacağız. Bugün 10 
binlerde olan kurulu güç kapasitesi şu rezervlerle ki, yeni bulacakla-
rımızı bir kenara koyuyorum; önümüzdeki dönem çok daha verimli 
rezervleri yine yapılacak sondajlar neticesinde keşfedeceğiz. Bu çer-
çevede bakıldığında kimin ne dediği pek fazla önemli değil.”

Ariana Resources, Kızıltepe’de inşaatın büyük ölçüde tamam-
landığını ve yetkililer tarafından yapılacak denetimlerin ta-
mamlanmasının ardından madende ilk altının aralık ayında 
dökülmesini umut ettiklerini açıkladı. Yedek pompa kurulumu 
tamamlanan atık barajında çalışmaların devam ettiği belirtilir-
ken aralığın sonunda jeomembran kurulumunun tamamlana-
cağı ve tesisin denetime hazır hale geleceği ifade edildi. Atık 
depolama tesisine kullanım izni çıkmasının ardından üretime 
başlanacağı duyurulurken madende kaynak artırımı çalışmala-
rının da devam ettiği belirtildi. 
İlk altın dökümü için geri sayıma başlanan Kızıltepe Projesi’nde 
bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Tav-
şan Projesi’nde de kapsam araştırması çalışmalarına başlayan 
Ariana Resources bu projesi hakkında da yeni bir rapor yayınladı. 
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener: “Madende çalış-
malar tamamlanmak üzere. Aralık ayı ortasında son denetimlerin 
tamamlanmasının ardından maden üretime hazır hale gelecek. 
Yakın zamanda madende ilk altını dökmeyi planlıyoruz.” dedi. 

Türkiye’de MTA’nın önemli bir görevi olduğunu ifade eden Ba-
kan Albayrak; “Yeni dönemde MTA başka bir rol oynayacak. Sa-
dece kömür alanında değil tüm madenler üzerine çalışacak. Çok 
önemli kararlar aldık. Ne kadar çok ararsanız o kadar çok bulur-
sunuz. MTA 2002’de 30 bin metrelerde sondaj yaparken biz bunu 
300 binlere çıkardık. 2017 yılı için hedefimizi 1 milyon metre olarak 
belirledik. Artık bu hedefleri de yükseltmek zorundayız. Önümüzde 
ki yıllarda MTA sondajlara devam edecek. Kamu ve özel sektörün 
ortak çabasıyla yılda toplam 3-4 milyon metre sondaj yapılma-
sını hedefliyoruz. 2023’e kadar tüm Türkiye’nin sondaj haritasını 
tamamlamalıyız. Taşı toprağı altın dediğimiz ülkenin toprağında 
gerçekten neler var bilmemiz lazım. Ancak bu şekilde yerel kay-
naklarımızı verimli şekilde kullanabiliriz.” dedi.
Konuşmasında kurulması planlanan karot bankasının önemine 
de değinen Albayrak, “Sektörün daha olgun yere basması için 
daha kaliteli iş üretebilmesi için karot bankası ile ilgili çok önemli 
adımlar attık. Sadece Türkiye’deki özel süreçte değil bölgesin-
de dünyada farklı yerlerde aramacılık çerçevesinde çok önemli 
adımlar attık. MTA daha hızlı netice alabilecek şekilde projelerini 
ne kadar hızlı hareket edebiliriz şeklinde bakacak. Buradan 3 ke-
sime çok net mesaj vermek istiyorum. Başta akademisyenlere çok 
önemli görevler düşüyor. Buradan sesleniyorum. Türkiye’de sektö-
rün daha da gelişmesi için katkılarının dünden daha fazla olma-
sını bekliyoruz. Finans sektörüne baktığımızda da doğru model-
leri oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörün büyümesi için daha fazla 
inanmalarını ve daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. Ve Özel 
Sektörümüz... Hakikaten bugüne kadar katkınız çok büyük ama 
bundan sonraki süreçte de cesur ve dirayetli olarak yatırımlarımızı 
durdurmadan son sürat devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Devam eden arama çalışmaları hakkında da bilgi veren Şener 
“Bu sondaj çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlardan son derece 
memnunuz. Elde ettiğimiz verilere bir bütün olarak baktığımız za-
man mineralizasyonun ‘Arzu Central’ bölgesinde de devam ettiği-
ni görüyoruz. Elde edilen verilere göre mineralizasyon ‘Arzu South’ 
bölgesinden kuzeye doğru en az 200 m bir mineralizasyonun bu-
lunduğunu ve damar sisteminin kalınlaştığını görebiliyoruz. Bu 
sonuçlara göre sondaj hedeflerimizde değişiklikler yaptık ve Ekim 
sonunda başladığımız ve yaklaşık 3.500 m sondaj yapacağımız 
programımızın 2. safhasına geçtik. Sondaj programımız sayesin-
de kaynak artırımı yaparak madenin ömrünü uzatmayı hedefli-
yoruz. Uydu madenlerimiz olan Karakavak, Kepez ve Kızılçukur’da 
da maden operasyonlarımızı ve kaynak miktarını genişletme po-
tansiyeli bulunuyor.” şeklinde konuştu. Tavşan Projesi’nin de-
ğerli bir ek gelir kaynağı olacağının altını çizen Dr. Kerim Şener 
2017 fizibilite çalışmalarını tamamlamak istediklerini, planlama 
ve bütçelendirme çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini 
belirtti. 
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Hot Madende Bugüne Kadarki
En Yüksek Tenörlü Sonuçlar Elde Edildi
Mariana Resources, Hot maden projesinde yapılan sondaj çalış-
malarından elde edilen verileri paylaştı. HTD-63 olarak isimlendi-
rilen sondaj kuyusundan HTD-74’e kadar, HTD-76 kuyusu da dâhil 
olmak üzere 13 kuyu hakkında bilgi verilirken HTD-75 ve HTD-
77’den HTD-82’ye kadar olan ve analizleri devam eden sondajlar 
hakkında da veriler paylaşıldı. Yapılan sondajlar ana damar üze-
rinde iki yeni bölgeye yoğunlaşırken, daha detaylı veri sağlamak 
için sondaj bölgelerinin 25 m2’lik alanlara düşürüldüğü belirtildi.
Yeni bir hat üzerinde yapılan sondajlarda bugüne kadar Hot 
madenden elde edilen en yüksek tenörlü sonuçlara ulaşıldığı 
vurgulanırken bu sondajlar ile ana damar üzerindeki altın bakır 
mineralizasyonunun devamlılığının teyit edildiği belirtildi. Son-
daj çalışmalarından elde edilen en iyi sonuçlar ise şu şekilde oldu;
•	HTD-71: 210. m’den itibaren 69 m boyunca 62,7 g/t Au ve 
%2,68 Cu.
Kuyudaki mineralizasyonun alt aralıkları ise;

 › -210‐217. m’ler arasında 526 g/t Au ve %3,28 Cu. 
 › -217‐231. m’ler arasında 27,7 g/t Au ve %3,38 Cu. 
 › -231‐279,6. m’ler arasında 1,7 g/t Au ve %2,39 Cu.

•	HTD-70: 218. m’den itibaren 63 m boyunca 8,3 g/t Au ve 
%1,65 Cu içerisinde 225. m’den itibaren 5 m boyunca 35,6 g/t 
Au ve %1,46.
•	HTD-72: 180,5. m’den itibaren 34,5 m boyunca 19,4 g/t Au ve 
%1,31 Cu içerisinde 192. m’den itibaren 3 metre boyunca 54,4 
g/t Au ve %1,30 Cu.
•	HTD-77: HTD–72 ile aynı hat üzerinde bulunan kuyuda 96 
m’ den itibaren 43,5 m boyunca masif sülfit mineralizasyonu 
ve 139,5. m’den itibaren 41,5 m boyunca çok fazlı sülfit içeren 
breş kesildi.
‘Sırt’ olarak adlandırılan bölgenin altında yüksek tenörlü altın 
keşfi ihtimalini arttıran HTD-69 ve HTD-76 kuyularına ait veriler 
ise şu şekilde oldu.
•	HTD-69: 351. m’den itibaren 7 m boyunca 19,7 g/t Au ve 
%2,1 Cu.
•	HTD-76: 357. m’den itibaren 33 m boyunca 1,4 g/t Au ve 
%0,99 Cu ve
•	443. m’den itibaren 11 metre boyunca 6,1 g/t Au ve %0,97 Cu. 
Güney bölgelerinden de umutlandırıcı sonuçların gelmeye de-
vam ettiği belirtilirken, en dikkat çekici sonuçlar şu şekilde oldu.

•	HTD-73: 110. metreden itibaren 2 metre boyunca 29,2 g/t Au 
ve %0,40 Cu.
•	HTD-63: 13. m’den itibaren 1 m boyunca 13,8 g/t Au ve 
%0,90 Cu ve 
•	78. m’den itibaren 15,5 m boyunca 4,6 g/t Au ve %0,42 Cu.
•	HTD-66: 115. m’den itibaren 7,5 m boyunca 4,6 g/t Au.
Mariana Resources CEO’su Glen Parsons; “Hot madende devam 
etmekte olan sondaj çalışmalarından sıra dışı sonuçlar gelmeye 
devam ediyor. Ana damarda yapılan çalışmalarda madende elde 
edilen en yüksek tenörlü sonuçlara ulaşıldı. HTD-71 isimli sondaj-
da bonanza zonu olarak nitelendirilen bir bölüme denk gelindi. 
Sondaj programında bölge 25 m2’lik alanlara bölünerek daha gü-
venilir bir kaynak kestirimi yapılmasının yanında devam etmekte 
olan maden çalışmalarında kullanılmak üzere daha detaylı jeo-
teknik veriler elde edildi.
Güney bölgesinde yapılan çalışmalarda umutlandırıcı bir şekilde 
ana damarın devamı olduğu tahmin edilen bir damar kesildi. Bu 
keşif ana mineralizasyon zonunun güneye devam etme potansi-
yeli olduğunu gösteriyor. 
Eski Rus madeninin yer aldığı bölgenin kuzeyinde yer alan, güney 
arama bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında sülfitli kuvars 
damarlarında ve breşlerde yüksek mineralizasyona rastlandı. Bili-
nen eski Rus maden bölgesinde ve yakınlarında sondaj çalışmaları 
devam ediyor.
Maden geliştirme çalışmaları ile ilgili teknik çalışmalar devam edi-
yor. Çalışmalar ekonomik yeterlilik (PEA) ve fizibilite çalışmaları ile 
birlikte değerlendirilecek.
Kasım sonunda açıklanması beklenen PEA çalışmalarının yanın-
da devam eden sondaj çalışmaları ve ölçüm sonuçları ile birlikte 
piyasaları bilgilendirmeyi heyecanla bekliyorum.” şeklinde açık-
lamalarda bulundu.
Diğer taraftan şirket, %100’üne sahip olduğu Ergama proje-
sinde de sondaj programına başlayacağını duyurdu. Program 
kapsamında başlangıç olarak 7 karotlu sondaj çalışması yapı-
lacağı ve çalışmaların 2017 yılının Ocak ayında tamamlanması 
beklendiği belirtildi. Bölgede birçok önemli projenin olduğuna 
dikkat çeken Glen Parsons çalışmalar sonucunda mineralizas-
yon tespit edilmesi durumunda sondaj çalışmalarında sonraki 
aşamaya geçileceğini ifade etti. 

Ekim 2016Metro Holding, Madenciliğe Yeniden Başlayacak
Geçtiğimiz yıllarda Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 
maden arama faaliyetleri yürüten Metro Holding, çeşitli neden-
lerle ara verdiği çalışmalarına yeniden başlanacağını duyurdu. 
Holding tarafından yapılan açıklamada, yüzde yüzüne sahip ol-
duğu Metro Maden Pazarlama AŞ’nin bağlı ortaklığı olan Metro 
Altın İşletmeciliği AŞ’nin sahibi olduğu İzmir, Karşıyaka’da yer 
alan altın ruhsatının FETÖ/PDY tarafından iptal edildiği iddia-
sıyla, haksız ve kasıtlı olarak verilen ruhsat iptali kararının yeni-

den değerlendirilmesi ve ruhsatın yenilenmesi amacıyla hukuki 
sürecin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.
Şirket ayrıca; Manisa, İzmir, Mersin, Konya, Antalya illerinde bu-
lunan maden sahalarına tekrar işlerlik kazandırılması için gerekli 
başvuru ve çalışmalara da bugün itibari ile başlandığını açıkladı.
Diğer taraftan şirket tarafından yapılan farklı bir açıklamada Ko-
za-İpek Holding AŞ’nin paylarının satın alınması niyetiyle gerekli 
görüşmeleri gizlilik içerisinde yürütmekte olduğu vurgulandı. 
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Türk Delegasyonu IMARC Avustralya’ya Katıldı

THBB Başkanı Yavuz Işık, Avrupa
Hazır Beton Birliği’nin de Başkanı Oldu

Madencilikte dünyanın önde gelen ülkeleri ve şirketlerinin ka-
tıldığı Uluslararası Madencilik ve Kaynaklar Konferansı (IMARC) 
8-10 Kasım 2016’da Avustralya’da gerçekleştirildi. 
Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kon-
feransa, enerji ve maden alanında yeni teknolojik gelişmeler, 
yazılım, otomasyon, simülasyon alanındaki uygulamalar, ma-
denlerde iş güvenliği konuları yer aldı. IMARC Konferansı çer-
çevesinde ülkemizi temsilen Melburn Başkonsolosu Mehmet 
Küçüksakallı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-A-
vustralya İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Organik Madenci-
lik Yönetim Kurulu Baskanı Dr. Barış G. Yıldırım, Dışişleri Bakan-
lığı Enerji Danışmanı Özge Yıldırım, MTA’dan Cahit Dönmez, 
MİGEM’den Sezai Aydın ve Melburn Ticaret Ataşeliğinden İdris 
Muslu’dan oluşan bir heyet katıldı. 
Konferans çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarda Victoria 
hükümeti inovasyon ve Ticaret Bakanı Hon Philip Dalidakis ve ti-
caret oda başkanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yapılarak Türkiye-A-
vusturalya arasında ticaret ve işbirliği konuları görüşüldü. 

1991 yılından bu yana Avru-
pa Hazır Beton Birliği’nin (ER-
MCO) tam üyesi olan ve 2014 
yılından bu yana da Başkanlık 
Komitesi’nde yer alan Türkiye 
Hazır Beton Birliği, şimdi Av-
rupa hazır beton sektörüne 
öncülük edecek. THBB Baş-
kanı Yavuz Işık, 8 Eylül 2016 
tarihinde Almanya’da ger-
çekleştirilen 24. Avrupa Hazır 
Beton Birliği Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nda, 70 delegenin oyları ve Fransa, Almanya ve Tür-
kiye’den temsilcilerin oluşturduğu Başkanlık Divanı’nın kararıy-
la ERMCO Başkanlığına getirildi. 
Konu ile ilgili olarak kendisine destek veren herkese teşekkür 
eden Yavuz Işık şunları söyledi: “Türkiye’de güvenli ve dayanıklı 
yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve 
sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için 
üyelerimiz ile uzun yıllardır özveriyle çalışıyoruz. İstikrarlı ve pro-
fesyonel bakış açımızı koruyarak ulusal ve uluslararası platform-

larda pek çok başarılar elde ettik. Bugün Türkiye, hazır beton üreti-
minde Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü en büyük hazır beton 
üreticisidir. Ülkemizi ve THBB’yi temsilen katıldığımız toplantıdan 
ERMCO başkanlığı görevini üstlenerek ayrılıyoruz. Bu görev elbet-
te ki yeni sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki 
dönemde hem Avrupa’da hem de Türkiye’de beton sektörünün 
gelişimi açısından yeni hedefler oluşturacağız ve sektörümüzü ile-
ri taşımak için çalışmalar yürüteceğiz.” 
1967 yılında kurulan ERMCO Avrupa’daki on sekiz ülkenin 
hazır beton üreticilerinin üst çatısı olan ve aynı zamanda 
Rusya, ABD, Güney Amerika, Hindistan, Japonya ve Yeni Ze-
landa ülkelerinin de yazışmalı olarak üye olduğu hazır beton 
alanındaki en büyük uluslararası kuruluştur. ERMCO, beton ve 
sürdürülebilirlik, kaynakların sorumlu kullanımı, atık beton su-
yundan ve kentsel dönüşümdeki inşaat artıklarından geri dö-
nüşüm yapılması gibi hazır beton alanındaki yeni kavramları 
kapsayan pek çok projeyi yönetiyor. Bu sayede çevre dostu 
fikirler üretirken aynı zamanda ekonomiye katkı sağlayacak 
çözümler de geliştiriyor. Bu noktada üstlendiği başkanlık gö-
reviyle birlikte kendisini yeni sorumlulukların da beklediğinin 
farkında olduğunu belirten Işık: “ERMCO’nun en büyük üyele-
rinden biri olarak, gerçekleştirilen teknik ve stratejik toplantı-
larda, THBB’nin teknik gücü ve altyapısıyla, Avrupa hazır beton 
sektöründe faaliyet gösteren ve araştırma yürüten kuruluşlarla 
çalışacağımızı ifade ettik. Türkiye’nin, bilimsel ve teknik altyapı-
sıyla ve deneyimiyle Avrupa’da yürütülen projelerin vazgeçilmez 
bir parçası olacağına inancım sonsuz. Hedefimiz bugüne kadar 
başarıyla gerçekleştirdiğimiz temsil görevini daha fazla sorum-
luluklar alarak daha ileriye taşımaktır.” dedi. 
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Tünellerde temiz havanın işçi sağlığı, iş güvenliği ve 
işletme verimliliği için Teknima Cleanair Technology 
havalandırma fanları ve frekans ayarlı yol vericileri ideal 
çözümdür. Teknima ile projenizin enerji maliyetlerini 
düşürüp, yüksek temiz hava performansı ile başarınızı 
artırırsınız. www.teknima.com
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Madenlerde Sürücüsüz Kamyonlar
Dönemi Başlıyor
Son yıllarda madencilik sektöründe inovatif teknolojilere daha 
fazla yer verilmeye başlandı. Yıldan yıla daha da dalgalı olmaya 
başlayan piyasalar nedeni ile maden şirketleri maliyetleri azalta-
rak verimliliği arttırmanın farklı yollarını arıyorlar. Alışılmışın dı-
şında yöntemler deneyen maden şirketlerinin bu konudaki yeni 
girişimlerinden biri ise sürücüsüz kamyonlar.
Başarılı bir şekilde uygulanabilir ise bu hamle ile büyük maden-
cilik şirketlerinin üretim maliyetlerinde oldukça büyük bir azalma 
olacağı tahmin ediliyor. Bu yeni teknolojinin maliyetleri azaltma-
sının yanında işletmede verimliliği arttırması ve iş sağlığı ve gü-

venliği konularında da önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.
Radar, sensör ve GPS sistemleri kullanılarak önceden belirlenen 
bir rota üzerinde kamyonların hareket etmesine dayanan sis-
tem madendeki verileri toplayan bir sistem tarafından denet-
leniyor ve gerekli konumlar güzergâhına eklenerek yeni hedef 
belirleniyor.
Hiç araya ihtiyaç duymadan 7/24 çalışabilecek olması madenler 
için büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bu sistemin kullanılma-
sı ile üretimin %15-20 artacağı ve yakıt kullanımının ise %10-15 
azalacağı tahmin ediliyor. 

Kasım 2016

Çin’deki Kömür Madeninde
Patlama Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti 
Jinshangou Coal Industry Co. tarafından işletilen Chongqing 
şehrinin güney batısındaki bir kömür madeninde patlama 
meydana geldi. Patlamanın nedeninin gaz patlaması olduğu 
tahmin ediliyor.
İtfaiye çalışanlarının polis ve güvenlik uzmanlarının da dâhil ol-
duğu yüzlerce kişiden oluşan kurtarma ekibinin kısa sürede ma-
dene ulaştıkları ve kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtiliyor.

Dünyanın en ölümcül madenleri arasında gösterilen Çin’deki 
madenlerde yılda 3000’e yakın işçinin öldüğü tahmin ediliyor. 
Geçtiğimiz ay içerisinde 18 kişinin ölümüne neden olan benzer 
bir patlama yaşanırken, Mayıs ayında da gaz patlaması nedeni ile 
22 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaşanan bu patlamalar ne-
deni ile yıllık üretimi 90 bin tondan az olan kömür madenlerinde 
üretimi durdurma kararı aldılar. 

Kasım 2016

Teck Resources Kanadalı AQM’yi
25 Milyon Dolara Aldı
Teck Resources AQM Copper Inc hisselerini 25 milyon dolar-
lık nakit anlaşması ile satın aldı. Kanadalı maden üreticisinin 
Peru’daki Zafranal Altın-Bakır Projesi’nde %30 hissesi bulunu-
yordu. Zafranal Projesi Peru’da Arequipa’nın 70 km kuzeyinde 
bulunuyor. 

Zafranal Projesi’nde hali hazırda %50 hissesi bulunan Teck Resour-
ces bu anlaşma ile projedeki hisselerini %80’e çıkarmış olacak. 
AQM CEO’su Bruce Turner: “Teck gelişmekte olan Zafranal Projesi 
için mükemmel bir partner. Bu şekilde Zafranal gelecekteki gelişme-
lere karşı daha iyi pozisyon alabilecek.” dedi. 

Kasım 2016

Goldman&Sach Emtiada
‘Ağırlık Arttır’ Tavsiyesinde Bulundu 
Wall Street’teki en büyük emtia satıcısı olan Goldman Sachs 
Group Inc. üretimin dünya genelinde artmasıyla birlikte yatırım-
cıların gelecek yıl emtiada daha yüksek fiyat beklentisinde olma-
sı gerektiğini işaret ederek ağırlık artırımı tavsiyesinde bulundu. 
Goldman Sachs, dört yıldan uzun bir süreden bu yana ilk kez em-
tiada ağırlığı artırma tavsiyesinde bulunmuş oldu.
Ekim ayında satın alma yöneticileri, endekslerin tüm önemli 
bölgelerde yükselmesiyle demir cevherinin, bakır ve diğer sa-
nayi metallerinin yükselmesinde etkili oldu. Goldman, çelik kul-
lanımında beklenmedik bir istikrar olduğunu ve talebin devam 
ettiğini belirterek demir cevheri fiyat tahminini olumlu yönde 
güncellemişti.

Aralarında Jeff Currie’nin de bulunduğu Goldman analistlerinin 
raporunda, “Arz kısıtlamaları nedeni ile petrol, kömür ve nikelde ya-
kın zamanda artış gözlenirken ekonomik koşullar neden ile doğal 
gaz ve çinko fiyatları da artabilir.” ifadeleri yer aldı.
Küresel ekonomide önemli bir rol üstlenen Çin’in istikrarlı bir gö-
rüntü sergilemesi ve Donald Trump’un ABD seçimlerini kazan-
ması nedeni ile endüstriyel metal fiyatları Londra’da geçtiğimiz 
ay içerisinde %14 artış gösterdi. Çin’in yarattığı kredi kaynaklı 
hareketlilik ve Trump’un alt yapı yatırımlarına yöneleceğine dair 
spekülasyonların piyasalardaki talebi arttırmasının bu hareketlili-
ğin en büyük nedeni olduğu tahmin ediliyor. 

dünyadan haberler
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Şilili Codelco’nun Bakır Üretimi Arttı

Tanzanya’da Yeni Bir Mineral Keşfedildi 

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şilili Codelco’nun bakır üretimi 
2016 Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 1,2 arttı. Codelco belirti-
len dönemde 1,27 milyon ton bakır üretti. Geçen yıl aynı dönem-
de ise üretim 1,26 milyon tondu. Şirket döviz kuru ve düşen bakır 
fiyatları ile mücadele etmek için yılbaşından bu yana maliyetleri 
azaltıyor. Doğrudan nakit maliyetinin yılın ilk on ayında 1,27 do-
lar/lb olduğu da açıklanan diğer verilerden. Geçen yıl aynı dö-
nemde ise maliyet 1,38 dolar/lb idi. Ocak-Eylül döneminde vergi 

Koleksiyoncularının yoğun ilgisini çeken,1960 yılından bu yana 
meşhur olan Tanzanya’da ki Merelani madencilik bölgesinde 
yeni bir mineral keşfedildi. Mineral yelpazesi açısından büyük bir 
zenginliğe sahip olan bölgede çalışmalarını sürdüren bir fizikçi 
tarafından daha büyük mineral örneklerinin arasında bulunan 
minerale bulunduğu bölgenin adı verildi: Merelanit…
Uluslararası Mineraloji Derneği’nin Yeni Mineral Sınıflandırma ve 
İsimlendirme Komisyonu arşivinde kayıtlı 5179 mineral bulunduğu 
ve her yıl 80’den fazla yeni taleple karşılaşıldığı belirtiliyor. Talep sa-
yısı oldukça yüksek gözükmesine rağmen yeni başvuruların birço-
ğunun bilinen minerallerin farklı varyasyonları olduğu ifade ediliyor.

öncesi 18 milyon dolar zarar duyuran şirket 2016 yılının 3. Çeyre-
ğinde ise vergi öncesi 79 milyon dolar kar duyurdu.
Codelco CEO’su Nelson Pizarro: “Kötü gidişatı kendi lehimize 
çeviriyoruz. Üretim, maliyet ve işletmelerimizin devamlılığından 
taviz verme şansımız yok. Ekim ayında bakır fiyatlarında bir ar-
tış gözlendi. Kasım ayında ise artış devam ediyor. Bu artışın ne 
kadar süre daha devam edeceği ise şu an kimse tarafından kes-
tirilemiyor.” dedi. 

Kasım 2016

Dünyanın En Büyük Altın Madeninde 
Yeni Bir Adım Atıldı
Kanada Hükümeti, dünyanın en büyük altın madeninde ya-
pılacak olan su tesisi için gerekli çalışmalar için onay verdi. 
British Columbia’nın kuzey batısında bulunan KSM made-
ninde çalışmalarını yürüten Seabridge bu onay sayesinde su 
depolama tesisi ile ilgili inşaat, işletme ve bakım çalışmalarını 
yapabilecek.
Maden ömrünün ilk 7 yılında yıllık 1 milyon ons altın üretilme-
si bekleniyor. Rezerv miktarı olarak dünyanın işletilmeye baş-
lanmayan en büyük altın madeninde madenin ömrü süresin-
ce yıllık 592 bin ons altın, 286 bin pound bakır ve 2,8 milyon 
gümüş üretileceği tahmin ediliyor. Maden son 5 yılda Kanada 

Çevre Bakanlığı tarafından onay alan 2. metal madeni olma 
özelliği ile dikkat çekiyor. 
Seabridge Gold CEO’su Rudi Fronk: “Bu alınan son izin KSM proje-
sinin ve aynı zamanda Alaska’ya dökülen suların da çevreye kayda 
değer bir zarar vermeyeceğini gösteriyor.” dedi.
Madende üretime geçilmesine yönelik çalışmalar devam eder-
ken Seabridge’in harcamaları da hız kesmeden devam ediyor. 
Maden üretime geçene kadar yapılacak harcamaların ise 5 mil-
yar dolara ulaşması bekleniyor bu meblağ üretim miktarına göre 
dünyanın en büyük altın madencisi olan Barrick Gold’un toplam 
hisse değerinin %20’sinden fazlasına karşılık geliyor. 

Merelanit’in yeni bir mineral olarak kabul edilmeden önce bir 
seri testten geçtiği belirtiliyor. Mineralin kimyasını ve kristal ya-
pısını öğrenmek adına yapılan testler sonucunda mineralin ya-
pısının molibden bisülfat ile benzerlik göstermesinde rağmen 
atomik ölçekte kurşun sülfat ile benzerlik gösterdiğinin açığa 
çıkarıldığı belirtiliyor. Bu katmanların içe kıvrıldığı ve parşömen 
şeklinde içe doğru kıvrılarak büyüdükleri ifade edildi.
Teşhir amaçlı kullanılan bir taş olmasa da, merelanit’in dikkat 
çekici bir taş olduğu belirtiliyor. Mineral üzerinde yapılacak 
daha detaylı çalışmalar sonucunda, mineralin yeni kullanım 
alanları ve farklı özelliklerinin açığa çıkması bekleniyor. 

Kasım 2016

ABD Seçimleri Sonrası Kömür
Endüstrisinde Beklentiler Arttı 
Donald Trump’ın seçimleri kazanması sonrası, ülkenin kömür 
rezervlerini kullanma vaadi endüstrinin geleceğe umutla bak-
masına neden oldu. Trump’ın yıllar boyu sıkıntı yaşanan kömür 
endüstrisinin işini kolaylaştıracak düzenlemeler getirme, sondaj 
ve madencilik sınırlamalarını kaldırma vaatleri sektörde hareket-
liliğe neden olurken küresel bazda da olumlu bir etki yarattı.
Trump’un kömür endüstrisini hareketlendirme planlarında 
sorun yaşayabileceğini söyleyen bir S&P Küresel Piyasa analiz-
cisine göre: “Karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen federal 

yasaların yanında, kömür endüstrisi düşük maliyetli doğal gaz ile 
girdiği rekabetten büyük yara almış durumda. Doğal gaz ülkenin 
kömür kullanımının azaltılması süresince güvenilir bir kaynak ola-
rak görülüyor.” dedi.
Dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin’in yerel kömür 
üretiminden ziyade ithalata yönelmesi nedeni ile kömür fiyat-
larında artış görülüyor. Kömür fiyatları Ocak ayından bu yana 
dört yılın en yüksek değerine ulaşarak 114,75 dolar/ton seviye-
lerini gördü. 
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2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi
İstanbul’da Gerçekleştirildi

Gelenekselleşen IMPS İstanbul’da Gerçekleştirildi

Türkiye’de 3,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip olan 
iş makineleri sektörü, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) organizasyonunda, 20-21 Ekim 2016 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘2. Uluslararası İş Makina-
ları Kongresi’nde bir araya geldi. İş makineleri sektöründe dün-
yanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi ünvanına sahip Türkiye, 2023 
yılına kadar ticaret hacmini 30 milyar dolara, ihracatını ise 10 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. 
Kongre’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren İMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar Türkiye iş makinaları sek-
törü olarak 120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 
2015 yılı itibariyle 240 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. 
Bugün iş makineleri sektörünün yıllık 1,2 milyar dolarlık ihracatı 
bulunduğunu belirten Öztoygar, bunu 2023 yılında 10 milyar 
dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yıllık 10 milyar dolar-
lık ihracat için, Türkiye’de 13,5 milyar dolarlık üretim kapasitesi 
gerektiğine vurgu yapan Öztoygar, bu vesileyle yabancı iş ma-

1986 yılında düzenlenen ilk organizasyondan bu yana 30 yıldır 
gerçekleştirilerek geleneksel hale gelen IMPS’nin (International 
Mineral Processing Symposium) 15.si İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ve Yurt Madencili-
ğini Geliştirme Vakfı tarafından Madencilik Türkiye ve Mining 
Turkey dergilerimizin de desteğiyle 19-21 Ekim 2016 tarihlerin-
de İstanbul’da gerçekleştirildi.
Dünyanın farklı bölgelerinden cevher hazırlama konusu ile il-
gilenen bilim insanları ve mühendislere ev sahipliği yapan or-
ganizasyon, öğrencilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üç gün 
süren organizasyonda cevher hazırlamada son teknolojiler, tek-
nikler, güncel uygulamalar ve araştırmalar konu edildi.  Cevher 
ve kömür hazırlama tekniklerindeki gelişmelerin yanında yeni 
üretilen ve dünyada yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen 
Türkiye’de henüz yeteri kadar faydalanılmayan teknolojilerden 

kineleri firmalarını Türkiye’de 
yatırıma davet etti. Öztoygar 
ayrıca ihracat için yeni pazar 
arayışlarını da sürdürdükleri-
ni belirterek “İran, Rusya, Ma-
lezya, Singapur gibi yakından 
takip ettiğimiz pazarlar var. 
Aynı zamanda Hindistan, Gü-
ney Amerika gibi pazarlarda 
da heyetlerimizin görüşmeleri 
söz konusu. Tüm bunlarla be-
raber Afrika kıtası da ulaşmayı 
hedeflediğimiz noktalardan 
birisidir.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından birden fazla salonda devam 
eden Kongre’ye katılım oranı yüksek olurken etkinlikte şirket-
lerin tanıtımlarını gerçekleştirdikleri bir de sergi alanı yer aldı. 

bahsedilerek bu uygulamaların kolaylıklarından ve işletmelere 
kazandıracakları irdelendi. 
110 makalenin kabul edildiği organizasyonda flotasyon sis-
temlerinde kullanılan yeni ‘Jameson Cell’ tasarımları, özellikle 
kömür uygulamalarında kullanılan 20 mikron ölçeğindeki su-
suzlaştırma uygulamaları ve mikro organizmalar kullanılarak 
yapılan metal ayrıştırma yöntemleri gibi yenilikçi çalışmaların 
yanı sıra ülkemizde madenlerde uygulanan teknikler, sorunlar 
ve çözümleri, çeşitli maden işletmelerinde yapılmış örnek ça-
lışmalar ile incelendi. Bilimsel olarak doyurucu geçen organi-
zasyonun son günü yapılan kapanış konuşmaları ile başarılı bir 
şekilde sona erdi.
İstanbul’da düzenlenen organizasyonda sergi ve poster alanları 
da yer aldı. Organizasyona sponsor olan birçok firmanın stant-
ları ile katıldıkları etkinlikte şehir dışından katılan öğrencilerin 
konaklaması ve diğer ihtiyaçlarının da sponsorlarca karşılanma-
sı memnuniyet uyandırdı. 
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Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik 
Sempozyumu Trabzon’da Gerçekleştirildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Derneği tarafından 
ilki düzenlenen “Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünel-
cilik Sempozyumu” 2-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. 
Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 
Sempozyumda 6 adet çağrılı, 19 adet poster ve 46 adet söz-
lü sunum olmak üzere 71 adet bildiri sunuldu. Sempozyuma 
Norveç, İran, Ceyazir ve ülkemizden toplam 23 farklı üniver-
siteden ve farklı kamu-özel kuruluşlardan 200’e yakın delege 
katılımı sağlandı.

Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik Sempozyu-
mu’nda çağrılı konuşmacı olarak Prof. Dr. Kourosh Shahrıar, 
Yrd. Doç. Dr. Nazife Erarslan, Dr. Erol Yılmaz, Doç. Dr. N. Emre 
Altun, Dr. Caner Zanbak, Doç. Dr. Nuray Karapınar sunum-
larını gerçekleştirilen kısa kurslarda tünelcilik alanında Dr. 
Nick Barton, Prof. Dr. Turgay Onargan, Prof. Dr. C. Okay Ak-
soy; madencilik alanında ise Metso’dan Murat US ve Mert 
Katkay ile Dama Mühendislikten Tuğcan Tuzcu seminerlerini 
verdiler. 

eTkinlik değerlendirme
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1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

eTkinlik değerlendirme

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Kö-
mür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER)’nin sekreteryası tarafın-
dan düzenlenen 1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı 11-12 Kasım 
2016 tarihlerinde tamamlandı. Enerjide dışa bağımlılığın azal-
tılması, arz güvenliğinin sağlanması, cari açığın azaltılması, 
katma değer ve istihdam olanakları gibi nedenlerin, yerel kay-
nakların kullanımına önem verilmesini gerektirmesinden yola 
çıkarak organize edilen toplantıya bizzat Enerji Bakanı Berat 
Albayrak da teşrif etti. 
Yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesinde, aramadan 
enerji üretimine kadar ki tüm süreçlerdeki ‘Sorun’ların işin uz-
man ve taraflarınca ortaya konduğu ve ‘Çözüm Önerileri’nin 
tartışılarak bir “Eylem Planı” oluşturma çalışmalarının yapıldığı 
Çalıştay’da konunun tüm tarafları bir araya geldi. 
Oturum başlıkları olarak, Süreçteki Sorun ve Çözüm Önerileri, 
Finansman ve Yatırım Modeli, Teknoloji, Potansiyel ve Yatırım 
Olanakları, Kömürü Anlatmak; olarak planlanan toplantıda uz-

man konuşmacıların kısa konuşmalarından sonra, ağırlıklı ola-
rak salondaki katılımcılara moderatör yönetiminde kendilerini 
ifade etme şansı verildi. 
Her bir oturum sonrasında, taraflar, moderatör ve raportörlerin 
oluşturacağı metin, “Çalıştay Sonuç Bildirgesi”ni oluştururken, 
alınan kararların uygulaması bir sonraki toplantıya kadar Der-
nek Sekreteryası tarafından izlenecek. 
Kömür Eylem Planı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Ülkemizin artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir kaynaklar-
dan karşılanması kalkınmamız için önem arz etmektedir.
Yerli kömür kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı azami 
seviyeye yükseltilmelidir. Sürdürülebilir bir kalkınma ve yö-
netilebilir bir bütçe açığı için enerji ithalatımız olabildiğince 
azaltılmalıdır.
Bu kapsamda yerli kömürden elektrik üretimi ve madenciliğin 
önündeki idari, mali ve hukuki sorunların kaldırılması gerekli-
dir. Mevcut ve yeni yatırımlarımızın daha kısa sürede ve daha 

düşük maliyetle gerçekleştiri-
lebilmesi için;
1- Madencilik ve termik 
santral yatırımı için alınma-
sı gerekli izin, ruhsat, lisans 
ve benzeri işlemler için ilgili 
kamu idarelerinin bu süreç-
leri hızlandırması önem arz 
etmektedir. ÇED süreçleri 
de dahil kamu idarelerindeki 
işlemlerin daha kısa sürede 
neticelendirilmesi için tüm 
idari süreçlerin tekrar göz-
den geçirilmesi konusunda 
ilgili kamu idareleri nezdin-
de gerekli girişimler yapıla-
caktır.
2- Özellikle kamu tarafından 
belirlenen başta orman be-
delleri olmak üzere bütün 
izin bedellerinin yüksekliği 
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yatırımcıyı mali olarak zor durumda bırakmaktadır. Maden ve 
santralin yapım ve işletme süreçlerinde tahsil edilen izin bedel-
lerinin yerli kömür yatırımları özelinde muafiyet veya kısmi mu-
afiyetler araştırılıp ilgili kamu idarelerince mevzuatsal düzenle-
me yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulacaktır .
3- Sondaj ve arama faaliyetlerinin yatırımcı için oluşturduğu 
riskin yönetilmesi için sektöre gerekli teşvikler sağlanmalıdır. 
Mevcut sondaj bilgileri de dahil yeni sondaj bilgilerinin ya-
tırımcılarla paylaşılması için gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılacaktır .
4- Önemli büyüklükteki yatırımlar için maden arama ve sondaj 
işlemleri kapsamında özel sektör için oluşan risklerin kamu ta-
rafıyla paylaşımı sağlanmalıdır. Yerli kömür maden alanlarının 
etüdü için gereken işlemlerin kamu ve özel sektör tarafından bir-
likte yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulacaktır.
5- Madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği iş sağlığı ve iş gü-
venliği kapsamındaki konulara yönelik çalışmalar sektörün 
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu konuda maden ça-
lışanlarının eğitimi ve gerekli ekipmanlar gibi hususlarda ça-
lışmaların yapılması için bir enstitünün kurulması hususunda 
girişim başlatılacaktır.
6- Özel koruma alanları ile özel kanunlarla korunan alanlarda 
madencilik ve termik santral yatırımlarının çevreye ve doğal 
yaşama zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi yaşamsal öne-
me sahiptir. Kamu idareleri ve sektör bu alanlar içinde yapıla-

cak yatırımlar için aranacak kriterleri uluslar arası standartları 
dikkate alarak tekrar belirlemek için birlikte gerekli çalışmaları 
başlatacaklardır.
7- Madencilik faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının yet-
ki kullanımlarının sınırları daha da netleştirilerek, bakanlıklar ve 
diğer kamu kurumları arası yetki karmaşası giderilecektir.
8- Yerli kömüre dayalı elektrik santral yatırımları için lisanslama 
sürecindeki maliyetlerin azaltılması adına kamu tarafından ta-
lep edilen teminat miktarlarının asgari düzeye indirilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Earth. Insight. Values.
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9-Yatırım projelerinin finans-
manında kalkınma ve katılım 
bankalarının kullanılabilmesi 
için gerekli mevzuat çalışma-
larının yapılması için tarafların 
bir araya gelmesi ve çalışmala-
ra başlanılması sağlanacaktır.
10- Özel sektör marifetiyle ya-
pılacak ve işletilecek santraller 
için de uygulanabilecek alım 
garantisi ve benzeri teşvik me-
kanizmalarının kullanılabilme-
si açısından yasal düzenleme 
çalışmalarına başlanması için girişimlerde bulunulacaktır.
11- Madencilik alanında iş güvenliği ve sağlığı konularında 
kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları hazırlanması önemlidir. 
Bu kapsamda kısa vadede madencilik faaliyetlerinin bilimsel 
ve teknik açıdan tekrar modellenmesi amacıyla kurulması, 
uzun vadede ise sistem için gerekli sertifikasyon ve akreditas-
yon çalışmaları yapılacaktır.
12- Ülkemiz imalat sanayinin kömür santrallerinin yapımına 
azami katkı sağlaması sağlanmalıdır. Bu tesislerin imalat ve 
inşaatının belirli oranda yerli imalat sanayi tarafından yapı-
labilmesi için sektörler arasında gerekli koordinasyon sağla-
nacak ve destek mekanizmalarının oluşturulması için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır.
13- Dünya madenciliğindeki iyi uygulama örnekleri incelenip 
ülkemizdeki madenlerin daha iyi işletilmesini sağlayacak meka-
nize üretim yöntemlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar 
üniversiteler ile birlikte gerçekleştirilecektir.
14- Madencilik ve santral yapım ve işletme işlerinde hem mavi 
yakalı hem de beyaz yakalı personellerin kalifikasyonlarının 
arttırılması için hem teorik hem de pratik açıdan gelişmelerini 
sağlamak için yoğun programlar düzenlenecektir. 
15- Madencilik ve santral süreçlerinde sistemin görünürlüğü 
ve ölçülebilmesi önemlidir. Ölçemediğinizi tanımlayamazsınız 
ve yönetemezsiniz. Bu kapsamda özellikle büyük projelerde 

gerekli saha bulgularının sistematik olarak üretilmesi ve payla-
şılması sağlanacaktır.
16- Kömür yatırımlarının kamuoyu nezdindeki algısının düzel-
tilmesi hem madencilik hem de elektrik üretimi faaliyetlerinde 
olmazsa olmaz bir husustur. Kömürü olduğundan daha farklı 
gösteren çevrelerin faaliyetlerine cevap olacak nitelikte kamu-
oyu bilgilendirme programlarına ağırlık verilmelidir.
17- Madencilik ve santral teknolojilerinde çağdaş gelişmeleri 
ve temiz teknolojileri kamuoyu ile paylaşarak ve bilgi asimet-
risini yok edecek yazılı ve görsel medya programlarına ağrılık 
verilecektir. Konuya ilişkin kamu spotu çalışmaları yapılacaktır 
ve sosyal medya imkanları da değerlendirilmelidir.
18- Önemli yatırımlar için tesislerin çevresel etkilerini gerçek 
zamanlı olarak takibini saplayacak ve bölgede yaşayan halka 
tesisin çalıştığı anda emisyon değerlerini eş zamanlı gösterecek 
sistemler halka açık yerlerde konumlandırılacaktır.
19- Bugün dünyada ülkelerin enerji konuları sadece o ülkenin 
enerji konusu değildir. Birçok uluslararası ilişkiler ve politikalar 
diğer ülkelerin enerji potansiyeli ve pozisyonlarına göre oluştu-
rulmaktadır. Yerli kömürden elektrik üretimi de ülkemiz dışın-
daki çevrelerce bundan dolayı yakın ilgi ile takip edilmektedir. 
Bu durumda vatandaşımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi ve 
meselenin sahiplenilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

www.komureylemplani.org
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Bu yıl 7.’si düzenlenen ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
işbirliği ile organize edilen Maden Türkiye 2016 Uluslararası 
Madencilik, Tünel İnşa, Makine ve Ekipmanları ve İş Makineleri 
Fuarı, 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Madencilik sektörüne 
yönelik her türlü makine-ekipman teknolojilerinde ve diğer her 
türlü hizmet alanında son trend ve yeniliklerin, ürün ve hizmet-
lerin sergilendiği fuarda uluslararası birçok firma ile Türkiye’de 
konusunda lider firmalar stantlarıyla yer aldılar.
Düzenlenmeye başladığı 2004 yılından itibaren her fuarın ar-
dından başarılarına yenisini ekleyen Maden Türkiye Fuarının 
7.si Çin, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımları ile 34 
ülkeden 392 katılımcı firmaya ev sahipliği yaparken, 47 ülkeden 
563 yabancı, 8.909 yerli olmak üzere 9.472 profesyonel ziyaret-
çiye ev sahipliği yaptı.
Arnavutluk, Fransa, Gürcistan, Yunanistan ve İran’dan alım he-
yetlerinin ağırlandığı Maden Türkiye Fuarı esnasında gerçekleş-
tirilen ikili görüşmelerde katılımcı firmalar ürün ve hizmetlerini 
sektör profesyonellerine tanıtma,  yeni ve güçlü iş birlikleri ger-
çekleştirme imkanı buldu. 
Düzenlenen etkinlikler kapsamında sektörün önemli konuları-
nın ele alındığı Maden Türkiye Fuarında, “Türkiye Madenciliği 
Nasıl Gelişir?” başlıklı açık oturum, Prof. Dr. Güven Önal’ın mo-
deratörlüğünde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cen-
giz Erdem, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kahyaoğlu, Minertolia Danışmanlık CEO’su Dr. Se-
lahaddin Anaç ve Dündar Ergunalp’in katılımları ile gerçekleşti. 
Meydana gelen kazalar, maden sektörünün ülke ekonomisine 
katkısı, maden sektöründe gerçekleştirilen önemli projeler, 
devlet politikaları, teşvikler, iş sağlığı ve güvenliği, madencilik 
ve çevre konuları görüşüldü. 

Fuar esnasında, Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Seminer-
leri kapsamında, Madenlerde ATEX ve Patlayıcı Ortamlardaki 
Exproof Ekipmanlar, Madenlerde Tehlike Belirleme Çalışmaları, 
Madenlerde Acil Durumların Yönetimi, Kazalar, Havalandırma, 
Ocak Kazaları, Grizu ve Gaz İnfilakları, Çanakkale Savaşı’nın Gö-

rünmeyen Kahramanları Madenciler (Yer altı Savaşları), Maden-
lerde İş İzin Sistemleri, Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Planları, 
Maden Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Hukuki Sonuç ve Örnek 
Yargıtay Kararları konularında eğitimler gerçekleştirildi. Prof. 
Dr. Orhan Kural tarafından verilen seminerde Madencilik ve 
Çevre konusu konuşuldu.
Madencilik Türkiye dergisi olarak gözlemlediğimiz birkaç nok-
taya değinmek gerekirse; 
Bu yıl ülkemizde yaşanan gelişmelerden dolayı olsa gerek, 
yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki fuara göre azlığı dikkat-
lerden kaçmazken fuarı ziyaret eden katılımcıların büyük ço-
ğunluğunda, güncel sektörel hareketlilikle alakalı olarak bir 
tebessüm olduğunu görmek mutluluk vericiydi. Diğer taraftan 
geçmiş yıllarda olanın aksine 2016 fuar ziyaretçileri arasında 
sektörümüze girmek isteyen yeni firmaların sayısının oldukça 
az oluşunu, sektörümüze yapılmak istenen yatırımların azaldı-
ğının bir göstergesi olarak yorumluyoruz. Yukarıda belirtilen 
durumların, fuar organizasyonuyla alakalı olmayıp tamamen 
ülkemizin ve sektörümüzün gündemiyle alakalı konular oldu-
ğunun da altını çizmek gerekli.
Yoğun geçen ülke gündemi içerisinde 2016 fuarının katılımcı 
firmalar tarafından da genel olarak memnuniyet verici bulun-
duğunu ve firmaların beklentilerinin büyük oranda karşılandı-
ğını gözlemledik. Fuara katılan bazı firmalarımızın kendi hizmet 
alanlarındaki beklentilere göre yaptığı değerlendirmeler ise şu 
şekilde oldu:
Bilgi Mühendislik

Soner Metin (Genel Müdür)
Maden Türkiye Fuarı bildiğiniz gibi uluslararası bir fuar. Biz 
2010 yılından başlayarak Tüyap’ta gerçekleşen tüm maden fu-
arlarına katıldık. Bu fuar da geçtiğimiz fuarlar gibi verimli geçti. 
Burada katıldığımız tüm fuarları göz önünde bulundurduğu-
muzda her seferin bir öncekinden daha iyi geçtiğini düşünüyo-
rum. Özellikle bu yıl metal madeni fiyatlarındaki artış sebebiyle 
fuara katılan ziyaretçilerin ve katılımcıların biraz daha mutlu ol-
duğunu görüyoruz. Özellikle ilk gün hafta içi olmasına rağmen 
geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek bir katılım gözlemledik. 

eTkinlik değerlendirme

Maden Türkiye Fuarı 2016
İstanbul’da Gerçekleştirildi
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Tüyap Maden Fuarı, camiada birbirini tanıyan, bilgi ve yenilik-
leri paylaşan, uzun zamandır birbirini görmeyen dostların birbi-
rini görebildiği güzel bir organizasyon. Sadece bu sene benim 
dikkatimi en fazla çeken konu; yabancı ziyaretçilerin geçtiğimiz 
yıllara göre daha az oluşu. Bunun bir sonraki fuarda daha yük-
sek seviyelerde olmasını umut ediyorum.
Otkonsaş

Serdar Gürge (Satış ve Pazarlama Müdürü) 
Fuar aslında beklediğimiz gibi geçti. Fuarın ilk günü katılım bize 
göre az olmasına rağmen beklediğimiz potansiyel firmalarla 
görüşme imkânı bulurken, var olan müşterilerimizi de görme 
fırsatı yakaladık. Bizim endüstriyel fuarlara katılma nedenimizin 
de bunlar olduğunu söylemek isterim. Gelen kişinin konuyla 
alakalı olması, onlarca ziyaretçinin yerine hedefe yönelik çok 
daha az kişinin gelmesi bizim tercihimizdir. Gelecek fuarda 

katılımın biraz daha artmasının sağlanması gerekli diye düşü-
nüyorum. Bu sene fuardaki ziyaretçi sayısının azaldığını düşü-
nüyoruz. Bu konu ülkemizin içinde bulunduğu durumla alakalı 
olabileceği gibi maden sektörünün içinde bulunduğu süreçle 
de alakalı olabilir. Sonuç olarak madencilik sektörü yükselen bir 
endüstri kolu. İki sene sonraki fuarı şimdiden iyi planlamak ge-
rektiğine ve gelecek fuara daha fazla ziyaretçi gelmesinin sağ-
lanmasının gerekli olduğuna inanıyorum.
Weir Minerals Türkiye

Tuncay Özeren (Genel Müdür)
Weir Minerals olarak, Maden Türkiye fuarına katılımımızın 
genel olarak faydalı olduğu görüşündeyiz. Fuarda mevcut  
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müşterilerimiz ile yürütmekte olduğumuz işler ve ilerleyen 
dönemlerde yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında gö-
rüşme şansı yakaladık. Buna ilave olarak potansiyel olarak 
değerlendirebileceğimiz müşteriler ile de tanışarak, onların 
taleplerine yönelik yeni çözümler üretebileceğimiz önemli 
fırsatlar yakaladığımız da belirtmek isterim. Müşterilerimiz 
ile ilişkilerimizi daha da güçlendirdiğimiz bu organizasyonun 
ilerleyen dönemlerde başarılarının artarak devam etmesini 
ümit ediyoruz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz. 
Ebro Armaturen

Ayhan Uysal (Koordinatör)
Firma olarak birçok sektörel fuara katılıyoruz. Madencilik sek-
törüne yönelik bu fuarın da çok iyi geçeceğini düşünerek ka-
tıldık. Şirketimizin en büyük avantajlarından birisi Türkiye’de 
hali hazırda birçok madenle zaten çalışmasıdır. Fuar süresince 
de çalıştığımız bu firmalarla standımızda görüşme fırsatı yaka-
ladık. Yeni müşterilerle tanışma anlamında ise fuardan çok da 
faydalanamadığımızı belirtmek isterim. Tüyap Maden Fuarı 
gibi sektörel fuarlarda günlük ortalama 25-30 farklı ziyaret-
çinin gelmesi bizim için bir başarı kriteridir. Bu seneki fuarda 
ise bu rakam günde ortalama 20-21 civarındaydı. Bu rakamın 
düşük olduğunu düşünüyoruz. Bunu da ülkenin son dönem-
de yaşadığı sıkıntılara ve ekonomik daralmaya bağlayabiliriz.
Atlas Copco

Kaan Şimşek (Bölüm Müdürü)
Fuarın bizim açımızdan güzel ve olumlu geçtiğini söyleyebi-
lirim. Önemli diyebileceğimiz müşterilerimizin neredeyse ta-
mamı ziyaretimize geldi. Bunlar dışında madencilik ve inşaat 
sektörüne yeni girecek ya da girmeyi planlayan firmalar da 
standımızı ziyaret etti.  Onlarla da çeşitli fikir alışverişinde bu-
lunduk. Bildiğiniz üzere madencilik sektörü 2012 yılından beri 
çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu sene MTA tarafından 
gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyon metrelik sondaj ihalesi so-
nuçlandı. Bu ihalenin sektöre bir miktar hareket getireceğiniz 
düşünüyoruz. Bu fuarda da bunun karşılığını görüyoruz. Zi-
yaretçi firmalardan elde ettiğimiz izlenimde ise 2017 yılından 
oldukça umutlu olduklarını gördük. Maden fiyatlarında yaşa-
nan artışın da bu mutlulukta payı büyük diye düşünüyorum. 
Bizim açımızdan da 2017’nin iyi geçeceği düşüncesi yüksek. 
Atlas Copco olarak 2012 yılından beri inşaat tarafının hareket-
li olduğu bir zaman dilim geçirdik ama muhtemelen 2017 ve 
sonrasındaki 3-4 yılda maden piyasasının canlanacağını ve ha-
reketleneceğini ön görüyoruz. 

Bey 1 Grup

Ömer Faruk Şahin (Genel Müdür)
Bey 1 Grup sektörde çok yeni bir firma. 2016 Ocak ayında ku-
rulduk ve bugün burada ilk fuarımıza katılmış bulunmaktayız. 
Fuar beklediğimizden çok daha iyi geçiyor. Hali hazırda çalıştı-
ğımız firmaların temsilcileri yanında beklentilerimizin üzerinde 
yeni firma temsilcileriyle de tanışma fırsatı yakaladık. Tüm ya-
şananlar ışığında da fuardan çok memnun kaldığımızı vurgu-
lamak isterim. 
Foramec 
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Togan Yürür (Direktör)
Maden Türkiye 2016 Fuarı Foramec için gayet başarılı geçti. 
Beklediğimiz tüm müşterilerimizi, sektörden dostlarımızı, arka-
daşlarımızı ve büyüklerimizi görme fırsatı yakaladık. Bütün pro-
jelerin üzerinden geçme şansı yakaladık. Kısa sürede çok fazla 
insana ulaşabildiğimizi söyleyebilirim. Bu sebeple bizim açı-
mızdan oldukça faydalı bir fuar olduğu kesin. 2017 yılıyla ilgili 
beklentiler büyük. Umarım önümüzdeki dönemde gerek sektö-
rümüz gerekse ülkemiz açısından her şey çok daha iyi olacaktır.
Argetest

Emin Ulu (Şirket Müdürü)
Fuar genelinde çok yoğun ziyaretçi göremedik ancak hedef kit-
le diyebileceğimiz kitleye ulaştığımız söylenebilir. Bu arada her-
hangi bir firmayla alışveriş temasında olan ya da daha önceden 
“benim şöyle bir ihtiyacım var, belki burada bir alternatif bu-
labilirim” diyen kitlenin de fuara geldiğini söylemeliyim. Genel 
anlamda konuşmak gerekirse de bizim açımızdan verimli bir 
fuar oldu. Ulaşmak istediğimiz kitleyle buluştuk. Fuar organi-
zasyonunda eksik gördüğüm bir konudan bahsetmek isterim. 
Fuara giden otoyollar üzerinde Tüyap Maden Fuarı yönlendir-
me tabelalarının ya da flamalarının olması daha dikkat çekici 
olabilirdi. Televizyonlarda da fuarın tanıtımlarını göremedik. 
Kısacası Tüyap Maden Fuarı’nın tanıtım kısmının biraz daha 
üzerine düşülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.  
Hardox

Dinçer Dinç (Bölge Satış Müdürü)
Fuarın ilk üç günü şirketimiz açısından oldukça verimli geçti. Fu-
arın daha verimli olması için Pazar gününün anlamsız olduğunu 

düşünüyoruz. Pazar günleri firmaların beklentileri de olmuyor. 
Genel itibarıyla biz ulaşmak istediğimiz kitleye ulaştık. Çimento 
fabrikalarından maden işletmelerine kadar geniş bir yelpazede 
ziyaretçimiz oldu ki bu memnuniyet vericiydi. İki yıl sonra yapı-
lacak fuara da katılmayı şimdiden düşünüyoruz. Ülkemizin son 
zamanlardaki genel durumuna baktığımızda, yer alan nitelikli 
katılımcı sayısının da yeterli olduğuna inanyoruz.
DMT Consulting

Yücel Pıçakçı (DMT Ülke Müdürü)
Tüyap Maden Fuarı’nda siyasi desteğin olmaması fuarın olum-
suz tarafıydı. Kendi madenlerimizi üreterek kendi sıkıntılarımızı 
çözmek konusunda yapılan çalışmalar konusunda devletimizle 
aynı şeyleri düşünüyorum. Buraya sermaye harcayarak gelen 
firmalarımızın da devletin desteğini burada yanlarında görmek 
istediklerine inanıyorum. Bu yöndeki bir çalışma sektör firmala-
rını motive etme konusunda da önemli bir jest olabilirdi. Bu tarz 
fuarların sık ve ayrı yerlerde olmasına karşıyım. Bu tarz fuarlar 
benzer uluslararası fuarlar gibi tek bir yerde üç senede bir ola-
rak organize edilebilir.  
Hakan Arden (DMT Londra Şube Müdürü)
Türkiye’de katıldığım ilk madencilik fuarıydı. Tüyap Maden 
Fuarı’nı yurtdışındaki benzer fuarlarla ve etkinliklerle karşılaş-
tırmam gerekirse burada yoğun bir katılım göremediğimi söy-
leyebilirim. Bu durum ülkemizde sık yapılan fuarlar ve benzeri 
organizasyonlar sebebiyle doymuşluktan kaynaklanabileceği 
gibi dönem olarak ülkenin içinden geçtiği durumla da alakalı 
olabilir. Bu ayrıca sektörün geleceğine ışık tutacak, önümüzde 
zorlu geçecek 1-2 yılın bir yansıması da olabilir. 
Ardef Maden
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Aykan Daşkın (Yönetici Ortak)
Fuara gelmeden önce katılımcı sayılarını incelediğimde, ülkemi-
zin içinde bulunduğu malum süreç sonrası fuara katılan firma sa-
yısındaki artış oranını oldukça umut verici ve sevindirici bir geliş-
me olarak görmüştüm. Ancak fuarın ilk günü itibari ile bu iyimser 
düşüncelerim değişti. Öncelikle oldukça önemli olarak gördü-
ğüm bu fuarımızın Adana’da düzenlenen 7. Türkiye Enerji Zirvesi 
ile aynı günlere rast gelmesinin bir şansızlık olduğuna inanıyor 
ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’mızın fuara katılarak destek 
verememiş olmalarına üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Orga-
nizasyon komitesinin Bakanlık üst düzey bürokratlarını mutlaka 
davet etmiş olduklarını tahmin ediyorum ancak takvimler uyuş-
madı diye düşünüyorum. Diğer yandan emtia fiyatlarında yaşa-
nan hareketliliğin de bizden tarafta fuara yeterince yansımadı-
ğını gördüm. Ziyaretçi portföyüne bakıldığında altın ve kömür 
ağırlıklı madencilerimizin daha çok katılım sağladığını söylemek 
mümkün. Halbuki baz metaller, demir ve krom piyasaları da ol-
dukça hareketli günler geçiriyor. Sanırım yatırımcılarımız döviz 
kurlarındaki hareketliliği de gözetiyor, orta ve uzun vade planla-
malardan kaçınıyorlar. Tam da bu noktada, devlet katılımı ve gü-
veni ön plana çıkıyor. Fuar yoğunluğu ve madencilerimizin ilgi ve 
soruları beklentilerimin altında kaldı. Yine de sektörün bu vesile 
ile bir araya gelmiş olmasında her zaman olduğu gibi bu sene de 
fayda sağladık. Fuarın organizasyonunda emeği geçenler başta 
olmak üzere tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum.
Anadolu Flygt

Aygün Akkoyun (Pazarlama ve İletişim Sorumlusu) 
Sektöre heyecan ve enerji veren bir fuar oldu. Maden Türkiye Fu-
arına, firmamız ilk kez katıldı ve beklentimiz doğrultusunda başa-
rılı geçtiğini söyleyebiliriz. Fuar süresince, sektörde hizmet veren 
çeşitli firmalarla tanışma fırsatı bulurken mevcut müşterimiz ile 
de karşılıklı görüşmeler yaptık. Standımızı ziyaret eden misafir-
lerin ürünlerimize ve Flygt markasına karşı gösterdikleri sevgi 
ve bağlılıkları bizleri çok mutlu etti. Bunların yanında fuar ziya-
retçilerinin doğrudan konu ile ilgili olması ise olumlu bir detay. 
Fuarda, dostlarımızla paylaştığımız bir konu ise ziyaretçilerin ve 
yabancı katılımcıların bir önceki yıl oranla az gözükmesiydi. So-
nuç olarak Maden Türkiye Fuarı önemli bir buluşma noktası oldu. 
Bir sonraki fuarın hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından 
daha verimli olmasını arzu ediyoruz. Organizatör firmanın, fuar 
markasını geleceğe taşıyabilmesi için de bir sonraki fuarda çeşitli 
yenilikler ile çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor ve sektöre kat-
kılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.

Netcad Yazılım

Gökhan İlçe (İş Geliştirme Uzmanı)
Bu yıl 7.’si düzenlenen Maden Türkiye Fuarı’na genel anlamda 
ziyaretçi ve firmaların ilgisi yoğundu. Hafta içi olmasından dola-
yı ilk iki gün daha az katılım olsa da hafta sonu beklenen etkiyi 
alabildiğimizi söyleyebilirim. Uluslararası bir fuar olduğu düşü-
nülürse yurtdışından yeterince katılım sağlanamadığını düşü-
nüyorum. Bu da yurtdışı pazarı olan firmalar açısından negatif 
bir durum olarak değerlendirilebilir. 
Marka bilinirliğimizin artırılması ve müşterilerimizle diyalogu-
muzun iyileşerek sürdürülmesi açısından fuarın bizim için bir 
hayli faydalı olduğunu ifade edebilirim. Standımız gerçekten 
yoğun ilgi gördü. Gelecek organizasyonun yurt dışından daha 
fazla katılım sağlanacak şekilde planlanacağına inanıyor ve 
umut ediyorum.
Ketmak

Nilgün Solak Turhan (Genel Müdür)
Firma olarak uzun yıllardır hem İzmir ve İstanbul olmak üzere 
yurt içindeki hem de yurtdışındaki maden ihtisas fuarlarına ka-
tılıyoruz. Tüm tecrübelerimize bakarak söyleyebilirim ki Maden 
Türkiye Fuarı her geçen yıl ivmesini arttırıyor. Ülkemizin ve dün-
ya piyasalarının durumuna bakarak bu yıl için beklentilerimiz 
çok yüksek değildi ancak fuar sonrası rahatlıkla söyleyebilirim 
ki beklentilerimizin üzerinde bir organizasyon gerçekleşti. Her 
fuarda olduğunun aksine özellikle ilk gün yoğun bir ziyaretçi 
akını vardı. İhtisas fuarı olması dolayısıyla zaten ziyaretçiler hep 
sektörden kişiler. Bu fuarın da firmamıza güzel işler katacağına 
inanıyoruz. Yeni potansiyeller dışında mevcut müşterilerimizin 
ziyaretleri de bizleri çok mutlu etti. Eleştirebileceğim en önemli 
konu yabancı ziyaretçi sayısının azlığıdır, bu da zaten bekledi-
ğimiz bir durumdu. Bir sonraki fuarda çok daha iyi koşullarda 
ziyaretçilerimizle buluşmayı temenni ediyoruz. 
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Atlas Copco’nun İsveç’teki Merkezine
Türkiye’den Taze Kan Gitti

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Sürdürülebilir sanayi verimliliğine yönelik çözümler üreten 
İsveçli Atlas Copco’nun merkezine Türkiye’den taze kan gitti. 
Atlas Copco Türkiye bünyesinde çeşitli pozisyonlarda 14 yıldır 
görev almakta olan Maden Mühendisi Bahadır Ergener, Atlas 
Copco Secoroc AB İsveç merkezinde Rotary, Raiseboring, HDD 
ürünlerinin tüm dünyadan sorumlu grup müdürü olarak göre-
ve başladı. 
2002 senesinde Madencilik ve İnşaat Bölümü’nde stajyer olarak 
Atlas Copco Türkiye’de göreve başlayan Bahadır Ergener, 2004 
senesinde Kompresör Bölümü’nde pazarlama destek elemanı 
ve sonrasında satış mühendisi olarak çalışırken, 2007 senesine 
kadar da Medikal-Marine Air kompresörlerinin ürün uzmanı 
olarak görev aldı. 2007 senesinde mesleği ile ilişkili olan Ma-
dencilik ve İnşaat Tekniği Bölümü’nde Kaya Delici Sarf Malze-
meler ve Karotlu Sondaj Ürün Müdürü olarak göreve başladı. 
2011’de RDT (Rock Drilling Tools) ve GDE (Geotechnical Drilling 
and Exploration) bölümlerine bölüm müdürü olarak atandı. 31 
Ekim 2016 tarihine kadar da bu göreve devam etti. 
Şirketin Türkiye merkezinde dolu dolu geçen kariyerinin ardın-
dan Bahadır Ergener 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle Atlas Copco 

Secoroc AB İsveç merkezin-
de, tüm dünyadan sorumlu 
olmak suretiyle, Rotary (Tüm 
tricone bitler, tijler ve ekip-
manları), Raiseboring (Tüm 
şaft açma makinaları sarf mal-
zemeleri, cutter, reamer vb) ve 
HDD (Yönlendirilebilir Yatay 
Sondaj-Horizontal Directional 
Drilling) Ürün Grup Müdürü 
olarak çalışmaya başladı. Erge-
ner; Kanada, Amerika, Hindis-
tan, Güney Afrika, Avustralya 
ülkelerindeki üretim tesisle-
rinden ve tüm dünyadaki satış 
ve pazarlama faaliyetlerinden 
de sorumlu olacak.
Yeni göreviyle ilgili düşünce-
lerini aldığımız Ergener; “Atlas 

Copco Secoroc AB şirketine giden ilk Türk olacağım. İş hayatımın 
büyük bir bölümünü geçirdiğim sarf malzemeler bölümünde, 
tüm dünyadan sorumlu bir göreve gelmek benim için çok gurur 
verici. Stajyer olduğum firmada uluslararası görev almak, belki be-
nim gibi başlayan meslektaşlarım için iyi bir örnek teşkil edecektir. 
Hayatta her şey mümkün. Önemli olan dürüst olmak ve çok 
çalışmak. Başarı sizi mutlaka buluyor. Tabi ki doğru zamanda 
doğru yerde olmak da çok önemli.” şeklinde konuştu.
Ergener’in görevinde yükselmesiyle boşalan yerini ise şirketin 
Ankara satış mühendislerinden Maden Mühendisi Kaan Şimşek 
devraldı. Şimşek karotlu sondaj ürünlerinden sorumlu satış mü-
hendisi olarak şirketin Ankara ofisinde görev alıyordu. 
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaan Şimşek ise şu 
sözleri sarf etti;
“Atlas Copco Türkiye olarak, her zaman en yüksek müşteri 
memnuniyeti ve en yüksek performansı sağlayacak ürünleri 
pazarın hizmetine sunan bir firmayız. Atlas Copco Madencilik 
iş kolunda yer alan RDT (Kaya Delici Sarf Malzemeler) bölümün-
de hedefim, Türkiye’deki en kaliteli, bilgi birikimi yüksek teknik 
ekibimiz ve bayilerimiz ile müşterilerimize sunulan hizmetin 
devamını sağlamak olacaktır.
Özellikle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan ve İran bölgesinde yer 
alan tüm önemli projelerde mutlaka anahtar firma konumunda 
olmak ana hedeflerimizden olacaktır.
Güçlü stok, kaliteli ürünler ve yetkin teknik ekip ile, daha önce 
olduğu gibi bundan sonrasında da lider firma konumumuz ar-
tarak devam edecektir.
Amacımız madencilik ve inşaat alanındaki her projede müşte-
rilerimizi Atlas Copco markası altında buluşturmak, bu çalışma 
şeklini sürdürülebilir şekilde devam ettirmek olacaktır.” 

www.atlascopco.comKaan ŞimşekBahadır Ergener
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ARDEF-RPM İş Ortaklığı ile SURPAC Yazılımı
Temel Eğitimi ve Uygulamalı Proje Eğitimi

Hidromek’e German Design Award 2017’den Ödül

Madencilik sektörüne 20 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet sunan 
ARDEF Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ, çözüm ortaklığı taba-
nında 2015 yılı Ağustos ayında beraber çalışmaya başladığı Run-
gePincockMinarco şirketi ile çalışmalarına hızla devam ediyor. 
RungePincockMinarco, 45 yılı aşkın madencilik teknolojileri ve 
danışmalık hizmetleri ile Türkiye’deki çalışmalarını sürdürmekte 
ve madencilik sektörüne değer katmaya devam etmektedir.
Madencilik sektörü ülkemizde hızla kabuk değiştirirken ARDEF 
ve RPM bu sürece katkı sağlamak adına, uzun yıllardan bu yana 
dünyanın en büyük maden şirketlerinin kullandığı SURPAC Ma-
dencilik yazılımı hakkında Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 
Maden Sahaları Personeline SURPAC Yazılımı Temel Eğitimi ve 
Uygulamalı Proje Eğitimi kapsamında iki aşamadan oluşan eği-
timin ilk aşaması Uzman Jeolog Jeremy Clark’ın eğitmenliğinde 
tamamlandı. Temel eğitim kapsamında Jeremy Clark SURPAC 
yazılımı genel arayüz eğitimi, SURPAC jeolojik modelleme, 

SURPAC jeoistatiksel analiz, SURPAC blok modelleme, SURPAC 
mühendislik konularında kapsamlı bir eğitim verdi. Ayrıca JORC 
standartlarına uygun raporlamanın detaylarına da yer verildi. 
Yüksek katılımın sağlandığı eğitimde pek çok örnek üzerinde 
çalışılarak katılımcılar ile dersler interaktif şekilde yapıldı.
Eğitim ile ilgili Jeremy Clark , ARDEF’in Türkiye’deki teknik eki-
bin bölgesel deneyimi ve RPM’in uluslararası projelerdeki de-
neyiminden yola çıkarak, büyük ölçekli açık ocak projelerinde 
maden planlama ve tasarım bilgilerini aktarmayı amaçladıkla-
rını, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü personelinin talepleri 
doğrultusunda iki aşamadan oluşan bu eğitimi özel olarak ha-
zırladıklarını aktardı. 
ARDEF ve RPM’in ilkinini gerçekleştirdikleri bu tarz eğitimlerin 
proje deneyimi ve teknoloji ile birleştirilerek şirketin müşterile-
rine ve Türkiye’deki madencilik faaliyetlerine maksimum değer 
katılması hedefleniyor. 

www.ardef.com

Her yıl German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tara-
fından düzenlenen German Design Award’ın (Alman Tasarım 
Ödülü) bu seneki adayları arasında yer alan Hidromek “Speci-
al Mention” ödülüne layık görüldü. Dışarıdan aday kabul et-
meyen, sadece jürinin belirlediği kriterlere uyan tasarımların 
yarışmacı olabildiği dünyaca ünlü bu tasarım yarışmasında 
Hidromek, ulaşım kategorisinde “Excellent Product Design 

(Mükemmel Ürün Tasarımı)” ödülünü HMK 600 MG motor grey-
deriyle kazandı.
Dünyadaki en önemli tasarım değerlendirme mercilerinden biri 
olarak kabul edilen German Design Council verdiği bu ödülle 
HMK 600 MG motor greyderinin tasarımının başarısını ve tasa-
rımının sunduğu çözümleri ödüllendirmiş oldu.
Sadece German Design Council’in aday gösterdiği tasarımların 
katılımcı olabildiği bu saygın yarışmada kazandığı ödülle Hid-
romek, tasarımdaki başarısını bir kez daha kanıtladı. 
Tasarımın tutkusunu, kalitesini ve yaratıcılığı simgeleyen Ger-
man Design Award öncesinde Hidromek’in, uluslararası plat-
formda Amerikan Good Design ödüllerinden “Product Design 
Award” kategorisinde verilmiş ve Alman IF Design ödüllerinden 
“IF Product Design Award” ve “IF Professional Concept” kate-
gorilerinde kazanılmış ödülleri de bulunmaktadır. Hidromek 
bu ödülle beraber 4’ü uluslararası toplam 6 tasarım ödülünün 
sahibi olmuş oldu. 
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BARKOM, İran Pazarını İRAN ConMin 2016
Fuarı’nda Mercek Altına Aldı

BARKOM Grup 56 ülkeyi kap-
sayan global müşteri ağını 
genişleterek, piyasa taleple-
rine bağlı olarak bölgesel pa-
zarların ihtiyaçlarını karşılama 
hedefi doğrultusunda öncelik 
verdiği pazarlardan biri olan 
İran pazarını 5-8 Kasım 2016 
tarihleri arasında düzenlenen 
İran ConMin 2016 fuarına 
katılarak yerinde inceleme 
fırsatı buldu. İran madencilik 
ve inşaat sektörlerinin önde 
gelen firmaları ile görüşerek 
şirket profilini ve ürün portfö-
yünü tanıtan BARKOM Grup, 
potansiyel müşteriler belirleyerek iş ilişkilerinin kurulması anla-
mında önemli adımlar attı. Bununla birlikte, müşteri portföyü-
nü genişletme ve mevcut müşteri ilişkilerini pekiştirme hedefli 
iş geliştirme çalışmalarını da fuar kapsamında gerçekleştirdi.  
Fuar süresince yapmış olduğu görüşmeler sonucunda, İran pa-
zarında BARKOM firmasına ve ürünlerine duyulan güveni birin-
ci ağızdan duyma onuruna erişen firma bunun yanı sıra, acen-
te ya da distribütör aracılığı ile yer aldığı pazarda BARKOM’un 
resmi varlığının eksikliğinin duyulduğu bir çok firma tarafından 
vurgulandı. Aynı zamanda 30 yıla varan tecrübesi ile sürdürü-
lebilir yüksek üretim teknolojisi, ürün kalitesi, tecrübeli ekibi ile 
satış öncesi ve sonrası teknik servis hizmet standartlarına eriş-
miş bir firma olan BARKOM Grup’un, İran pazarı ve firmaları açı-
sından önemli bir katkı sağlayacağına olan inanç, şirketin pazar 
incelemeleri sonucunda tespit edildi. 
Ambargo gölgesinde oluşan yetersiz bürokrasi, eksik altyapı 
ve gelişmemiş bankacılık sektörü İran pazarında dünya çapın-
da kaliteli makina ve ekipman üretici ve tedarikçilerinin yer al-
masını engellemiştir. Bunun sonucunda, gelişen madencilik ve 
inşaat sektörünün kaliteli makina ve ekipmana erişebilme ihti-
yacının baskısı pazarda daha da hissedilir seviyelere ulaşmıştır. 
Bunun farkında olan yerel tedarikçi firmaların BARKOM Grup 

standına olan yoğun ilgisi ve iş birliği talebinde bulunmaları 
şirketi gururlandıra noktalardan birisi oldu. 
İran pazarında sondaj makine ve ekipmanları üretici firması 
olarak, ürünlerine kolay erişilebilecek şartların altyapısını sor-
gulayan BARKOM, pazarda lider ve güçlü bir firma olarak yer 
almayı hedefliyor. Şirket İran ConMin 2016’da hedefleri doğrul-
tusunda, doğru ve güçlü bağlantılar eşliğinde sektörün önemli 
firmaları ile tanışma fırsatı bularak verimli görüşmeler gerçek-
leştirdi. Ayrıca fuar süresince yapılan görüşmeler neticesinde, 
İran madencilik ve inşaat sektörleri mevcut durumu hakkında 
bilgi sahibi olundu.
Şirket, İran ConMin 2016 fuarı kapsamında yapmış olduğu iş 
geliştirme çalışmalarının İran pazarı dahilinde oluşturduğu he-
defler anlamında pozitif ve verimli bir başlangıç olduğunu ve 
sonrası için atılacak adımlar için belirleyici bir çalışma ortamı 
sağlandığını belirtiyor. 
Sağladığı verimli ve başarılı çalışma ortamı diğer uluslararası 
pazarlar için yapacağı iş geliştirme çalışmaları için de örnek ol-
ması düşüncesiyle BARKOM Grup 16-18 Ocak 2017 tarihlerinde 
Muscat’da düzenlenecek olan Oman Minerals and Mining Exhi-
bition and Conference” fuarına katılmayı planlıyor. 

www.barkomltd.com

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

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
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Delta Drone
Delta Drone Grubu müş-
terilerinin kendi uzmanlık 

alanlarında kullanmaları adına ve profesyonel kullanımları-
na yönelik sivil drone hizmetleri sağlayan bir Fransız üretici 
ve entegratördür. Grubun endüstri uzmanlığı iç kaynakları 
(endüstriyel denetleme, madenler ve taş ocakları için, topog-
rafik araştırma ve görüntüleme, topografik ölçme ve inşaat 
mühendisliği sektörünü ve su bilimleri sektörü), yatırımları 
(sanal saha ziyaretleri için Zooomez) ve ortaklıkları (Airbus 
DS, Arvalis ve hassas tarım için Terra Innovia ile ortaklıklar 
mevcuttur) kapsar. 

Delta Drone çözümleri grubun müşterilerine sunduğu 7/24 
ulaşılabilir, özel ve güvenli bir bulut bilgi işlem sisteminden 
faydalanarak, her adımı takip edilebilir hizmetin, kapsamlı ve 
katma değeri yüksek bir parçasıdır.

Delta Drone’un iki yan şirketi; DSL-Drone Safety & Legal, tüm 
yasal ve düzenleyici konularla ilgilenirken, EFD-Ecole Française 
du Drone (Fransız Drone okulu) drone pilotlarına özel eğitim 
imkânları sunar. Delta Drone Fransa dışında İtalya, Fas, Güney 
Afrika ve ABD’de faaliyet göstermektedir. 

Firma Türkiye’de lokal bir partner aracılığıyla veya doğrudan 
kendisi ürün satmayı hedeflemektedir.

www.deltadrone.com 

Fordia
Fordia elmaslı sondaj ve 
jeoteknik endüstrileri için 
lider bir üretici ve yüksek 

performanslı elmas araçları, aksesuar ve ekipman tedarikçisi 
konumundadır. 1977 yılında kurulan Fordia müşteriye özel 
hizmetler ve ürünler sunma konusunda uluslararası tecrübeye 
ve dünya çapında bir dağıtım ağına sahiptir. Montreal kentin-
de yer alan Genel Müdürlüğü’ne ek olarak, şirketin Val D’Or, 

Çeşitli işbirlikleri sağlamak 
ve mevcut iş ilişkilerini geliş-
tirmek adına ülkemizi ziyaret 
eden Fransız hizmet şirket-
leri, Maden Türkiye Fuarı’na 
katılarak fırsatları değerlen-

dirdi. Ülkemizde distribütörlükler vermek isteyen ve maden 
şirketlerinin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışan altı şirketin 
temsilcilerinden oluşan delegasyon, maden fuarının yanı sıra 
gerçekleştirdikleri firma ziyaretleri ile de hizmet ve ürünlerini 
maden şirketlerine tanıttı. 

Türkiye ile Fransa arasındaki ticareti geliştirmeyi ilke edinen ‘Bu-
siness France’in destek verdiği altı Fransız firmanın hizmetleri 
aşağıdaki şekildedir. Daha detaylı bilgi için Fransa Başkonsolos-
luğu Ticaret Müşaviri Alper Ünal’a alper.unal@businessfrance.fr 
adresinden ulaşılabilir. 

AFITEX
AFITEX drenaj ve yalıtım uy-
gulamalarında geleneksel in-

şaat malzemelerinin yerine geçecek şekilde, geniş bir patentli 
çözüm yelpazesi sunmaktadır. Şirketin ürünlerinde Avrupa, 
Orta Doğu, Kanada, ABD ve Kuzey Afrika pazarlarında geliş-
tirilen sağlam bir deneyim alt yapısı bulunmaktadır. AFITEX 
çözümleri inşaat maliyetlerinden tasarruf sağlarken inşaat sü-
resini de azaltmaktadır. 

Sunulan hizmetler; drenaj, susuzlaştırma, kontamine olmuş mal-
zemenin sınırlandırılması, kaçak tespiti, yer altı suyu korumasıdır. 

Yerel bir üretim tesisinin kurulmasının, müşteriye daha hızlı 
hizmet vermeyi sağlayacağına inanan firma Türkiye’de drenaj, 
kaçak tespiti ve koruma ürünleri ile yer almak istiyor.

www.afitex.com 
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Fransız Maden Şirketleri Delegasyonu, 
Türkiye’yi Ziyaret Etti
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70ton/saat tuz kapasiteli fabrikası, Akkim için kurulan ve tuz 
kapasitesi 1200 kg/saat olan IFC © kristalleştirici ile amonyum 
sülfat kristalleştirme fabrikası, Dosu Maya için 50 ton/saatlik 
buharlaştırma ünitesi sayılabilir.

www.evaporation.fr 

RBL-REI
RBL-REI yığın malzeme taşı-
ma sistemleri konusunda bir 
tasarımcı ve üreticidir. Şirket 
aynı zamanda yatay ve dikey 

viraj alabilen overland konveyörler temininde liderdir. 

Firma, Türkiye’de Park Termik/CİNER Grubu’na ait Çayırhan 
Santrali’ne 3,7 km uzunluğunda yatay ve dikey virajları alabi-
len bir overland konveyör tedarik etmiştir. Bu konveyör made-
ni, termik santraldeki stok sahasına bağlar.

RBL-REI Türkiye’deki overland konveyör çözümleri geliştirmek 
istemektedir.

www.rblrei-france.com 

Veolia Water
Veolia başlıca üç alanda faa-
liyeti olan, dünya çapında bir 

şirkettir. Bu alanlar su, atık ve enerjidir. Tamamı Veolia şirketine 
ait olan Veolia Water Technologies Turkey, Sanayi ve Belediye-
ler pazarlarında su arıtma alanında 25 yılı aşkın bir süredir Tür-
kiye pazarında yer almaktadır. Veolia Water Turkey, endüstriyel 
proses suyu ve enerji santralleri, maden sanayi, kimya sanayi, 
selüloz ve kağıt sanayi sektörleri ağırlıklı olmak üzere atık su 
arıtma alanında uzmanlaşmıştır.

Şirket, Türkiye pazarında, elektrik santralleri, madencilik ve kim-
yevi ürünler piyasalarında su arıtma faaliyetlerini geliştirmeyi 
istemektedir. 

www.veoliawatertechnologies.com 

Sudbury ve Vancouver-Kanada’da ofisleri bulunmaktadır. For-
dia’nın aynı zamanda dünya çapında ABD, Şili, Peru, Avustral-
ya, Fransa, Çin ve Gana ülkelerinde ofislerinin yanı sıra dünya-
nın pek çok ülkesinde çok sayıda distribütörü mevcuttur. 

Şirket, Türkiye’de sondaj ekipmanları pazarını geliştirmek iste-
mektedir.

www.fordia.com 

France Evaporation
France Evaporation, ma-
dencilik ve metalürji en-

düstrisindeki üretim süreçleri için komple termal çözümler 
geliştirmektedir. Fransa Evaporation’in buharlaşma ve kris-
talleştirme sistemleri, yan ürünlerin geri dönüşümüne ve su 
arıtmaya entegre edilmiştir.

France Evaporation, potas, tuz, soda, nitrat ve sülfat üretiminin 
yanı sıra amonyum sülfat, sodyum sülfat, nikel sülfat ve sodyum 
alüminatin kurtarma ve işlemesinde uzmanlık ve deneyime sahip-
tir. Firmanın kristalleştirme teknolojileri bazı özel metallerin üre-
timinde kullanılabilir ve vanadyum, tungsten, molibden, lityum 
klorür gibi değerli yan ürünlerin dönüştürülmesine olanak tanır. 

France Evaporation Türkiye’de de temel mühendislikten anah-
tar teslimi fabrikaya kadar kurulumlar yapmıştır. Bunlar arasın-
da, ETİ Maden için kurulan IFC © kristalleştiricileri ile Tetraborat 
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kapak konusu

Kanada ve Türkiye’den Güç Birliği

RDH Mining Equipment 
firması, konusunda 30 yılı 
aşkın tecrübesiyle, yer altı 

madencilik ve tünel makineleri ile ilgili seçkin müşterilerine, 
yer altının zorlu ve sürprizlerle dolu dünyasında çözüm ortağı 
olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye’de PENA-
maden ile geçen ay yollarını birleştiren RDH, Türkiye’deki ma-
denlerin vazgeçilmez tercihi olmak konusunda çalışmalarına 
başlamıştır.

RDH Mining Equipment, konusunda maden ve tünel sektörün-
de en geniş makine yelpazesine sahip firma olma özelliğine 
sahiptir. Üretim makinelerinden jumbolara, makaslı platform-
lardan beton taşıma makinelerine, servis makinelerinden be-
ton püskürtme makinelerine kadar, konusunda sektörün ihti-
yacı olan tüm ürünleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca 
gerektiğinde müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda 
üretim ve tasarım yapmaktadır.

RDH Mining Equipment’ın temel ilkesi olan “ağır makineleri 
kolaylaştırma” sloganı ile yer altı maden makineleri ve tünel 
makinelerinin tasarlanması, üretimi ve geliştirilmesi konusu-
nu Kanada’nın Ontario kentindeki fabrikasında gerçekleştir-
mektedir. Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayılmış maki-
neleriyle, üstün kalitesiyle, gerektiğinde müşterilerin talepleri 
doğrultusunda tasarım ve üretim yapabilen RDH, Türkiye’deki 
müşterilerine PENAmaden güvencesiyle satış ve satış sonrası 
hizmetlerini ulaştıracaktır.

RDH Mining Equipment ürün yelpazesi;
•	Yer altı Püskürtme Beton Makineleri
•	Yer altı Beton Mikserleri
•	Yer altı Kamyonları

•	Yer altı Yükleyicileri
•	Yer altı Servis Platformları
•	Yer altı Personel Taşıyıcıları
•	Yer altı Patlayıcı Şarj Makineleri
•	Yer altı Jumboları ( Tek-Çift-Üç Bomlu )
•	Yer altı Bulon Makinelerinden oluşmaktadır

Madencilik sektöründe birçok şirket daha fazla maden arar-
ken yer altında daha derine inmek durumundadır. Bu ortama 
uygun ekipmanlara yönelik artan talebi karşılamak adına RDH 
Mining Equipment, tam bağımsız, bataryalı yer altı madencilik 
ekipmanlarını geliştirmede endüstride öncü olmuştur.

2011 yılında Evolution (Evrim) serisi ile bataryalı ekipman 
serisinin ilk ürünü olan 2,3 m3, bataryayla çalışan yer altı yük-
leyicisi Muckmaster 300EB’yi tanıtmıştır (LHD). Sonraki yıl 20 
ton kapasiteli bataryayla çalışan yeraltı kamyonu Haulmaster 
800-20EB’yi tanıtmıştır. Her iki model makineler tanıtımların-
dan bu yana yer altında üstün performanslarıyla madencilik 
endüstrisine değer katmaktadır. 

Havalandırma, bakım ve enerji gibi ilk akla gelen maliyetlerin 
azaltılması, daha sağlıklı bir çalışma ortamı ve üretim kapasi-
tesindeki artış, bataryalı madencilik ekipmanlarının geleneksel 
dizel ekipmanlarla karşılaştırıldığında sahip oldukları faydalar-
dan yalnızca birkaçıdır.

RDH Mining Equipment batarya teknolojilerinin başarısı ve ön-
ceden geliştirdikleri modellerin performansı sayesinde, Evolu-
tion serisi, sert kayalara yönelik bataryalı ekipmanlar için başka 
modeller de tanıtmıştır: 4,6m3 kapasiteli bataryayla çalışan ye-
raltı yükleyici (LHD) Muckmaster 600EB, 1,15m3 kapasiteli LHD 
Muckmaster 3TEB ve makaslı kaldırıcı Liftmaster 600EB.

Batarya şarj etme süreleri 1 ila 1,5 saat sürmektedir
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Yaklaşık altı yıl süren testler 
RDH ekibine, yalnızca yer 
altında çalışma deneyimi-
nin sağlayabileceği bilgileri 
sundu. “Ağır ekipmanları ko-
laylaştırma” tasarım prensibi 
doğrultusunda RDH batarya 
sistemini kolaylaştırıp geliş-
tirerek müşterileri için daha 
ekonomik, kullanımı ve ba-
kımı çok daha kolay ürünler 
sağlamaktadır.

Bataryayla çalışan Evolution 
serisi, RDH’nin standart dizel 
modelleriyle aynı boyutlara 
ve sürüş kontrolüne, AC ve 
ısıtmalı kapalı operatör ka-
binine, uzaktan kumanda ve 
kamera sistemi gibi özellikle-
rin tamamına sahiptir. Batarya şarj etme süreleri yaklaşık 1-1,5 
saat sürmektedir, tüm modellerde bir batarya yönetim sistemi 
(BMS) bulunmaktadır. Sert kaya madenciliğinin zorlu koşulla-
rı konusunda RDH’nin batarya teknolojisi en iyi performans, 
güvenlik, maliyet, güvenilirlik ve çevresel özelliklerin kombi-
nasyonunu sağlar; hatalı kullanıma karşı dayanıklı, aşırı şarj 
veya kısa devre koşullarında son derece istikrarlı, bozunmaya 
maruz kalmadan yüksek sıcaklıklara dayanıklı, termal kaçağa 
mukavim, yanmaz, ağır metal içermez, “memory effect” olarak 
isimlendirilen bellek etkisi yoktur. Mükemmel raf ömrü vardır, 
uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez, şarj tamamen bitene ka-
dar maksimum enerjilidir “voltage sag” yani gerilimde düşüş-
ler yaşanmaz ve güvenli ve hızla yeniden şarj edilebilir.

Geleneksel dizel emsalleriyle karşılaştırıldığında; batarya tek-
nolojisi makine ömrü bazında daha düşük maliyet (LCC) su-
nar; kullanımı daha güvenli, performansı daha üst düzeyde-
dir. Dizel motor ortadan kalktığında dizel motora ilişkin zaruri 
bakımlar, yağ değişimleri, filtreler ve yakıt maliyeti de orta-
dan kalkar. Batarya şarj etme maliyeti tankı dizelle doldurma 
maliyetinin yaklaşık %20’sidir. Buna havalandırma gereksi-
nimlerindeki azalışla tasarruf edilen maliyetleri ve sağlık ve 
güvenlik yararlarını da eklersek madenler çok kısa sürelerde 
önemli tasarruflar sağlayabilmektedirler.

Bataryayla çalışan ekipmanların sağlayabildiği bir başka 
önemli değer de mobil ekipman seçildiğinde çevre dostu bir 
seçenek sunmasıdır. Madencilik şirketleri çevresel açıdan daha 
sürdürülebilir olmanın ve çevreye yönelik zararlı etkileri azalt-
manın yollarını aramaktadırlar. Bataryayla çalışan ekipman-
ların geliştirilmesi dizel ekipmanlar kullanırken ortaya çıkan 
çevre ve sağlık sorunlarının birçoğunu ortadan kaldırdığı için 
madencilik ekipmanları konusundaki en büyük teknolojik iler-
lemelerden biridir. Bataryayla çalışan ekipmanlar enerji tüketi-
mini azaltır, toprak, su ve hava kirliliğini önler, hava kalitesi de 

dahil olmak üzere çalışma koşullarını büyük ölçüde iyileştirir, 
gürültü ve sıcaklığı azaltır ve çalışma ve havalandırma maliyet-
lerini düşürür. 

Sert kaya madenciliği için bataryayla çalışan ekipmanları ba-
şarıyla geliştiren ve ticari hale getiren ilk şirket olan RDH, tek-
nolojiyi yaklaşık 6 yıl boyunca geliştirmiş ve test etmiştir. Bu 
süre içerisinde RDH öncüsü olduğu teknolojinin sürekli yeni-
lenmesi için de Ar-Ge çalışmalarındaki hızını hiç düşürmemiş, 
bataryayla çalışan makinelerdeki çalışma süresini ekipman tipi 
ve maden koşullarına bağlı olarak %60’a varan düzeylerde iyi-
leştirmiştir. Örneğin 3 m3’lük kepçe, şarjlar arasında 3 saat değil 
5 saat çalışabilmektedir. 

RDH ilk 2,3 m3 bataryayla çalışan yükleyicilerini 2011 sonun-
da Kirkland Lake Altın Madeni’ne teslim etmiştir. Şu an ise 
Sudbury’nin 300 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kirk-
land Lake Altın Madeni Macassa’da çalışan toplam 12 adet 
bataryalı 2,3 m3 yükleyici ve 3 adet 20 tonluk kamyon bu-
lunmaktadır. Ayrıca Rusya’da üretimde çalışan 3 adet 4,6 m3 
bataryayla çalışan yükleyicisi vardır. Bunun yanı sıra ABD’de 
yine bataryayla çalışan 6,15 m3 yükleyici ve teleskopik taşıyı-
cı bulunmaktadır. 

www.penamaden.com

Batarya ile 4 ila 5 saat çalışma süresi
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Tozsuzlaştırma Sistemlerinde 
İşletme Maliyetlerinin Düşürülmesi

TanıTım

Tozsuzlaştırma sistemleri, ge-
rek vantilatörleri için kullandık-
ları elektrik enerjisi, gerek ba-
sınçlı hava tüketimleri gerekse 
sarf malzemesi olan filtrasyon 
elemanları ile işletmelerin ge-
nel üretim giderlerinden çok 
ciddi paylar almaktadırlar. 

Verimsiz çalışan bir toz toplama ünitesi, öncelikle çalışan sağ-
lığını tehdit etmekle birlikte, aynı zamanda hem yeniden kul-
lanılabilecek ürünün kaybına hem de boşa giden masraflara 
neden olurlar.

Verimsizliğe neden olarak en sık rastlanan nedenler şunlardır;

1)Hatalı toplama kanalları,
2)Hatalı vantilatör seçimi,
3)Yetersiz silkeleme havası,
4)Hatalı filtre elemanı seçimi

Asel Endüstriyel, 20 yıllık endüstriyel sanayi tecrübesi ile kur-
duğu tozsuzlaştırma sistemlerinde, verim kaybına neden ola-
bilecek bu hataların önüne geçmek için ileri mühendislik tek-
niklerini kullanmaya çalışmaktadır.

Asel Endüstriyel bünyesinde bulunan mühendisler, her toz 
toplama sistemini müşteriye özel olarak tasarlar.

Öncelikle toz toplama kanalları için katı modelleme yapılır. 
Sonrasında bu kanallar, akışkan simülasyon yazılımı ile sanal 

Dr. Barkın Minez 
Asel Teknik&Endüstriyel



olarak çalıştırılır. Sistemden alınan basınç kaybı ve en uygun 
hıza karşılık gelen debi verileri ile kanal projesi tamamlanır.

Böylece, kanal çapları, kanal formu ve vantilatör seçimi hem ye-
terlilik hem de enerji verimliliği açısından doğru seçilmiş olur.

Toz toplama sistemlerinde en yaygın yapılan hata, aşırıcı di-
renç oluşumuna neden olan dar çaplı kanallar ya da toz çök-
mesine neden olan çok geniş kanallardır.

Doğru Filtre Elemanını Doğru Hava ile
Temizleme/Silkeleme
“Yine toz toplam ünitelerinin verimi en fazla düşüren etkenler-
den biri, hatalı filtre elemanı seçimidir.

Proseste bulunan,
•	Toz yükü,
•	Tozun tane dağılımı,
•	Toz yapışkanlığı,
•	Toz aşındırıcılığı,
•	Nem,
•	Sıcaklık,

Gibi etkenlerin doğru etüt edilmesi ve uygun filtre elemanının 
seçilmesi çok kritiktir.

Doğru seçilmemiş bir filtre elamanı, diğer her şey düzgün olsa 
bile verimli çalışmanıza izin vermeyecektir.

Diğer bir kritik konu da, temizleme/silkeleme havasıdır.
•	Uygun basınçta,
•	Uygun debide,
•	Uygun kalitede

Temizleme havası kullanılması çok önemlidir.

Yapılan en yaygın hata, ünite yanına getirilen hava hattı çapının 
olması gerekenden düşük olması ve basınçlı hava merkezinde 
üretilenden çok daha düşük basınçta hava beslenmesidir.

Diğer bir konu da, uzun ve izole edilmemiş hava hatlarında olu-
şan yoğuşma ve ıslak hava ile temizlemenin getirdiği sıkıntılardır.

Etkili ve minimum işletme giderleri ile çalışan toz toplama sis-
temleri için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, kısaca 
bu yazıda anlatılmıştır. 

Min. 6 bar

Max. 5 gr/m3

3 °C
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Atay Mühendislik
İnsansız Hava Araçları ile 
Madencilerin İşini Kolaylaştırıyor

TanıTım

Savunma sanayi, jeodezi, fo-
togrametri, uzaktan algılama 
ve havacılık alanlarında faali-
yet gösteren Atay Mühendis-
lik Teknik İşlemler, 20. yılında 

müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. Ayrıca, çok 
rotorlu ve sabit kanatlı insansız hava araçları sistemlerinin eği-
tim, satış, hizmet ve satış sonrası bakım onarım desteğini ver-
mekte olan şirket sadece destek, eğitim ve satış sonrası teknik 
servis hizmetiyle kalmayıp kullanıcılarına ürünlerin kullanım 
alanları ve dünyadan uygulama örnekleri ile ilgili detaylı bilgi-
lendirmeler de yapmaktadır.

Atay Mühendislik’in Türkiye distribütörü olduğu Alman Ser-
vice-Drone Multirotor ve İsveç Smartplanes firmalarının çok 
fonksiyonlu, farklı uygulama alanlarında kullanım imkânı sağ-
layan havadan görüntüleme ve ölçüm sistemleri sayesinde her 
türlü arazi şartlarında, uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarına 
nazaran hem daha hassas hem de daha kısa bir süre içerisinde, 
1 günde 1 kişiyle 500 ha’lık bir alanda 3 cm hassasiyetle, veri 
toplanabilmektedir. Elde edilen bu veriler ile birlikte şirket ta-
rafından sunulan görüntü işleme paket yazılımları ile yüksek 
hassasiyette 3 boyutlu arazi modeli, ortofoto ve yoğun renkli 
nokta bulutu gibi çok değerli sonuç ürünler üretilebilmekte 
ve madencilik, haritacılık, jeoloji vb. alanlarda kullanılabilecek 
doğru, hızlı ve ekonomik çözümler sunulabilmektedir.

Atay Mühendislik Teknik İşlemler, müşterilerine daima en iyi 
hizmeti sunabilmek için konusu ile ilgili dünyada en önde 
gelen firmalarla çalışmaktadır. Uzman mühendis kadrosu ile 
müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp, en doğru 
çözümleri üretmektedir. Temsilciliğini yaptığı Kanada menşe-
ili olan ve sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PCI 
Geomatics firmasının ürettiği Geomatica yazılım, uydu ve hava 
fotoğrafları üzerinden üretim ve analiz işlemleri ile madencilik 
sektöründe, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Geomatica yazılımı, Python dil desteği ile var olan özel-
liklerin yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek birçok alanda algoritma-
lar oluşturup modüller geliştirebilmektedir.

Türkiye’de İnsansız Hava Araçlarının Madenci-
lik Sektöründe Kullanımı
Atay Mühendislik; insansız hava araçları ile yaptığı uçuşlar son-
rasında elde ettiği (Yüksek hassasiyetli 3 boyutlu arazi modeli, 
ortofoto ve yoğun renkli nokta bulutu) sonuç ürünleri kullana-
rak; maden haritalarının çıkarılması, jeolojik haritalar, uzaktan 
algılama metoduyla kayaç tespiti, kübaj hesaplarının yapılma-
sı, arazi modelinin belirlenmesi, yükseklik modeli belirlenmesi, 
yüzey modeli belirlenmesi, değişim analizlerinde, üretim hari-
talarının yapılması, enkesit çıkartılması, kazı planlaması, eğim, 
bakı ve görüş analizlerinde, hiperspektral kameraların takılma-
sı ile beraber alterasyon ve mineral tespiti yapılması gibi çö-
zümler üretmektedir. 
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Madencilik Sektöründe Kullanılan
İnsansız Hava Araçlarımız

 Smartplanes
SmartOne Freya

Degol Caddesi Meçhul Asker Sokak No:18/7-9
Tandoğan, Ankara, Türkiye

Tel:   +90 312 212 22 11
Fax:    +90 312 212 22 75
Mail :  atay@ataymuhendislik.com

www.ataymuhendislik.com

Service-Drone
Multirotor Eagle V2

Service-Drone Multirotor
ReconOne

Service-Drone Multirotor
Surveying Robot G4

Service-Drone Multirotor çok rotorlu insansız 
hava aracı modelleri ile 1 günde 1 kişiyle 
500ha’lık bir alanda 3cm hassasiyetle veri 
toplanabilmektedir

Smartplanes SmartOne Freya kanatlı tip 
insansız hava aracı modeli ile 1 günde 1 kişiyle 
1000ha’lık bir alanda 3cm hassasiyetle veri 
toplanabilmektedir.

Elde edilen veriler ile birlikte sunduğumuz 
görüntü işleme paket yazılımlarımız ile yüksek 
hassasiyette 3 Boyutlu Arazi Modeli, Ortofoto ve 
Yoğun Renkli Nokta Bulutu gibi çok değerli 
sonuç ürünler üretilebilmekteyiz.



www.madencilik-turk iye.com
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Atay Mühendislik’in Madencilik Sektöründen 
Bazı Kullanıcıları
•	Park Elektrik AŞ (Termik santral ve maden sahalarında haliha-
zır harita üretimi, kübaj hesapları vb.)
•	 İskenderun Demir Çelik AŞ (Halihazır harita üretimi ve yığın 
ve stok sahalarının periyotlar halinde kübaj hesapları vb.)

Madencilik Alanında Örnek Uygulamalar;
Büyük Maden Sahalarının Kısa Sürede Ölçümü
İnsansız Hava Araçlarımız ile 1 günde 1000 ha’lık arazi ölçümü 
yapılabilmektedir. Örnek uygulamamızda 2000 ha büyüklü-
ğünde yaklaşık 800 m kot farkı bulunan zorlu coğrafyaya sa-
hip bir maden sahasında insansız hava araçlarımız ile 2 günlük 
kısa bir sürede uçuşa ait görüntüler alınmıştır. Görüntü işleme 
ve değerlendirme yazılımımız ile alınan bu görüntüler 3-5 cm 
hassasiyetle işlenerek 3 boyutlu Yoğun Renkli Nokta Bulutu, 
Ortofoto, 3B Model, Sayısal Yüzey Model, Sayısal Arazi Modeli 
ve Sayısal Halihazır Harita üretimi yapılmıştır. Aynı alanın yer-
sel yöntemlerle ölçümleri karşılaştırıldığında, 5 kişilik bir arazi 
ekibi ile yaklaşık 1 ay ölçümü sürecek ve ölçüm sonucunda bel-
li aralıklarla toplanılmış 3 boyutlu arazi koordinatları bulunan 
bir veri elde edilecektir. Bu bağlamda insansız hava araçları ile 
zorlu arazi şartlarında kolay, hızlı, verimli ve ekonomik ölçüm-
ler yapılabilmektedir.

Stok Ölçümü ve Envanter Hesabı
Madencilik alanında üretimin devamlı ve sağlıklı yapılabil-
mesi için hassas ve periyodik envanter hesabı tutulmaktadır. 
Örnek uygulamamızda 200 ha’lık bir alana yayılmış, ortalama 
20.000-50.000 m³ hacimli 200 adet stokun ölçümü insansız 
hava araçlarımız ile 1 günde tamamlanmaktadır. Nokta Bulutu 
verisi üzerinden hassas kübaj hesapları ile (1000 m³ de 1 m³ 
fark ile) periyodik envanter ölçü raporları hazırlanmaktadır. 

Atay Mühendislik olarak verdiğimiz bu hizmet ile doğru stok 
değerlendirmesi ve ölçümü yanı sıra müşterilerimize; mali ra-
porlar, tüketim vergisi, krediler için envanterin şeffaf bir biçim-
de değerlendirilmesi, ulusal ve ruhsatla ilgili diğer düzenleme 
gerekliliklerine uygunluk, satın alma ve stok idaresini planla-
manıza ve yönetmenize yardımcı olan veriler, günlük geçici ra-
porlar dahil olmak üzere envanterin çok çabuk hesaplanması 
gibi avantajlar sağlamaktadır.

Maden Sahalarında Meydana Gelen Doğal Afetler 
Sonrasında İnsansız Hava Araçları ile Değişim Tespiti
Maden sahaları genelde zorlu coğrafya üzerine kurulmuştur. 
Maden üzerinde sürekli kazı çalışmalarının yapılması, dinamit 
patlatılması, jeolojik ve atmosferik etkiler sonucunda taşkın ve 
heyelan gibi doğal afetler görülmektedir. Örnek uygulama-
mızda heyelan olmuş ve fiziki olarak bölgeye ulaşılamayan bir 
maden sahasında periyodik ölçümler sonucunda kayan toprak 
miktarı heyelan öncesi ve heyelan sonrası veri ile hassas, hızlı 
ve güvenli bir şekilde belirlenmiştir. Bu tarz doğal afet görmüş 
bölgelerde arazi üzerinde fiziki çalışma yapılamayacağından 
dolayı insansız hava araçları sistemlerimizde bulunan PPK 
(POST-PROCESSED KINEMATIC) Modülleri ile arazi üzerine hiç-
bir yer kontrol noktası tesisi yapılmadan çift bantlı GPS ve dü-
zeltme sistemi ile 0-5 cm hassasiyetinde ölçümler alınabilmek-
tedir. PPK (POST-PROCESSED KINEMATIC) Modülü herhangi bir 
marka model GPS baz istasyonu ile birlikte çalışabilmektedir. 
Ayrıca Türkiye Ulusal Sabit GPS (TUSAGA) ağından da düzelt-
me alabilmektedir. 

www.ataymuhendislik.com 
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● WWrelWne Yüzey Karotlu Sondajlar
● WWrelWne Yer altı Karotlu Sondajlar
 ● Havalı ve Çamurlu Rotary Sondajlar
● KonvansWyonel Karotlu Sondajlar
● Ters SWrkülasyon Sondajlar
● RAB Sondajlar
● ● Tenör Kontrolü Amaçlı Hızlı Sondajlar

HİZMETLERİMİZ
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Türkiye’nin değişik bölgelerin-
de çalışan, farklı zorlukları ve 
farklı hedefleri olan maden-
cilik ve müteahhitlik şirketleri 
var. Ancak, tümünün ortak 

özelliği: Yakıt maliyetlerini büyük oranda düşürebilecek teknolo-
jiye erişim için hazır olmaları!

Türkiye’deki pek çok maden sahası, taş ocağı yada inşaat 
şantiyesi bu yeni fırsatın avantajlarından hali hazırda yarar-
lanıyorlar ve çoğu durumda sonuçlar beklentilerin ötesine 
geçiyor. Örneğin, Atlas Copco SmartROC T35 yüzey delici bu 
yeni teknolojinin önde gelen ürünlerinden birisi olup yükleni-
cilerin makine çalışma koşullarından bağımsız olarak, yakıt tü-
ketiminde ve delme makinesi işletme maliyetlerinde %50’ye 
varan oranlarda tasarruf etmelerini sağlıyor. Bu durum, delme 
makinesi tasarımı ve üretiminde, Atlas Copco’nun ortaya koy-
duğu çığır açıcı ve yepyeni bir yaklaşımın sonucunda ortaya 
çıkıyor. Sahada makinenin çalışması sırasında, makinenin or-

TanıTım

SmartROC T35, Yakıt Verimliliğini 
Yeni Bir Seviyeye Taşıyor

taya koyduğu kapasiteye gerçekten ihtiyaç duyulup duyul-
madığına bakılmadan, motordan her zaman azami güç sağ-
lamak yerine; makine motor devrinin ayarlanması mümkün 
hale getirilerek, o andaki çalışma koşulları için sadece gereken 
miktarda güç üretilmesi sağlanıyor. Benzer şekilde, hava ile 
delik temizliği ve toz toplama gibi, makinenin yakıt tüketimini 
artırıcı farklı fonksiyonlar da operatör tarafından kolayca ayar-
lanabiliyor. Bu sayede, klasik bir delme makinesinde, operatör 
insiyatifi dışında tüketilen yakıtın, SmartROC serisi makine-
lerde kontrol edilebilmesi ve yer yer %50’ye varan oranlarda 
düşürülmesi tam olarak mümkün oluyor. 

Türkiye’de Maliyetleri Düşürme
Hoş bir sürpriz: Maden müteahhidi Çiftay İnşaat, SmartROC se-
risi makinelerin performansının kendileri için şaşırtıcı derecede 
yüksek olduğunu söylüyor. Alt yüklenicisi olduğu, uluslararası 
bir ortaklığa ait, açık ocak yöntemiyle işletilen Erzincan-İliç Al-
tın Madeninde, SmartROC serisi makineler günde 18 saat çalı-
şıyor. Yönetim, “Tasarrufun gözle görülür şekilde iyi olacağını 
öğrenmek bizi şaşırtmıştı. Makineyi birkaç gün çalıştırdıktan 
sonra bunun doğru olduğunu anladık” diyor.

Şirketin SmartROC T35 delme makinesi saatte 17-19 litre yakıt 
tüketiyor ve bu miktar şirketin delme filosundaki diğer delme 
makinelerinden yaklaşık %35 daha düşük! Sonuç olarak “Tasar-
ruf ve yüksek performans işletme verimliliğini çok önemli öl-
çüde artıracağından” şirket, mevcut yüzey delici makinelerini 
SmartROC serisi makinelerle değiştirmeyi hedefliyor. 

Doğru yönde atılmış büyük bir adım: Benzer bir sonuca YDA İn-
şaata ait taş ocağındaki delicilerle de ulaşıldı. Firmanın çalışmak-
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Çimento üretiminde çok etkili: Çimento, düşük delme maliyetle-
ri bakımından her yüzdelik oranın şirketin karı üzerinde büyük bir 
etki yarattığı başka bir endüstridir. Bunun tipik bir örneği, Türki-
ye’nin önde gelen bir sanayi grubunun sahibi olduğu Ordu-Ünye 
çimento fabrikasıdır. Burada alt yüklenici Çiftay İnşaat tarafından 
bir SmartROC T35 kullanılarak çimento üretimi için her gün 9.000 
tondan fazla hammadde üretilmektedir. Günde 6 saatlik bir var-
diyada çalışan delme makinesi, saatte 18 litre yakıt tüketerek şir-
ketin ROC D7 delme makinesinin 26-27 litre/saat yakıt tüketim 
oranıyla kıyaslandığında %30-35’lik bir tasarruf sağlamaktadır.

Yüklenici, “Ocakta sadece bir SmartROC T35 kullanmamıza rağ-
men, tasarruf bizim için oldukça dikkate değer. Bunun yanında, 
delme makinesi tamamen bilgisayar kontrollü ve bu da delme 
işlemi sırasında her parametreyi kontrol edebilmek anlamına ge-
liyor. Böylece operatör hataları, delici takımın hor kullanılması ve 
makine yıpranması da önlenebiliyor” açıklamasında bulunuyor. 
Diğer bir çok yüklenici gibi, Çiftay İnşaat da SmartROC T35’in 
bu kadar yakıt tasarruflu olacağını beklemediğini söylüyor ve 
ekliyor: “Açıkça, hem bugün hem de yarın, ihtiyaç duyduğumuz 
teknoloji budur!”

SmartROC T35 yüzey delici makine; 2 saatten 
az bir sürede 100 metre delik delebiliyor. Bunu 
yaparken delik kalitesini düşürmediği gibi, 
toplamda 40 litreden de az yakıt harcıyor. 

www.atlascopco.com.tr

İnanılmaz gelebilir, ama gerçek! SmartROC, delik kalitesin-
den ödün vermeksizin iki saatten az bir sürede 100 metre 
delebilir mi? Yeterince zor görünmüyor ancak bir de 40 litre-
den daha az yakıt tüketirken bunu yapmaya çalışın. İşte bu 
bir meydan okumadır!
SmartROC-Dünya rekoru girişimi videosu için tıklayın:
https://goo.gl/YhhfOm

ta olduğu Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Şantiyesindeki agrega 
ve dolgu malzemesi ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kullanı-
lan SmartROC T35 günde 9 
saatlik iki vardiya şeklinde ça-
lışıyor. Makinenin saatte 14,5 
litre dizel yakıt tükettiği bildi-
rildi. Bu da diğer makinelerin 
en az 23-24 litre/saat tüketim 
oranlarıyla kıyaslandığında 
günde %35-40’lık bir tasarru-
fa denk gelmektedir.

YDA İnşaat, “Aynı üretim se-
viyesini korurken çalışma 
maliyetlerimizi düşürmek is-
tedik ve SmartROC T35 bunu gerçekleştirdi. Bu bizim için doğru 
yönde atılmış büyük bir adımdır ve üretimimizi çok daha verimli 
hale getirmiştir. Bu yüzden gelecekteki projelerimizde Smart-
ROC serisi makinelerimizin sayısını artırmayı umuyoruz” diyor.

Devrim niteliğinde yenilik: Yozgat-Akdağmadeni’ndeki diğer 
bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Şantiyesinde, bir SmartROC T35 yüzey 
delici filosu, şev stabilizasyonu, kaya güçlendirme amaçlı yatay 
bulon delgisi, dolgu malzemesi amaçlı kademe delgisi gibi farklı 
alanlarda, yüksek yakıt tasarruflu ve üstün performanslı delgi hiz-
meti vermektedir.   Günde dört saat ve haftada yedi gün çalışan 
her bir delme makinesi, önceki delme makinelerinin 24-26 litre/
saatlik tüketim oranları kıyaslandığında, saatte 17-19 litre yakıt 
tüketerek toplamda %35-40 oranında tasarruf sağlamıştır.

Buradaki yüklenici şirket Özkar İnşaat, “Biz SmartROC serisinin 
delme makinesi piyasasında devrim niteliğinde bir yenilik ol-
duğunu düşünüyoruz. Bunun ana nedeni, makineyi azami yük-
te çalıştırmanız gerekmiyor. Operatör hava kapasitesini ayarla-
yabiliyor ve bu da motor devrinin otomatik kontrolü ile birlikte 
büyük yakıt tasarruflarıyla sonuçlanıyor” diyor.

Filo dört SmartROC T35 ve yine Atlas Copco’dan iki ROC D7 del-
me makinesinden oluşmaktaydı. Fakat şirketin verimliliğini arttı-
rarak üretim hedefini yakalamasını sağlayan; SmartROC T35 idi.

59



www.madencilik-turk iye.com
1 Aralık 2016

Size oldukça uzun bir varoluş 
hikâyesinin kısa bir özetini 
sunmak istiyoruz. Varoluş 
diyoruz çünkü seçtiğimiz 
iş alanında ülkemiz açık re-

kabet piyasasının hüküm sürdüğü ve yabancı teknolojilerin 
deneyim alanı olduğu bir yerdi. Bu ortamda 32 yıl önce “Biz 
Yaparız” sloganı ile yola çıktık. Ancak, uzun bir süre kendi kalite 
ve teknolojimizin üstünlüğünü kabul ettirebilme mücadelesi 
vermek zorunda kaldık. Emeğimize değdi, bugün 30’dan fazla 
ülkeye teknolojik olarak dünyada ilk sıralarda yer alan tasarım 
ve ürünlerimizi satıyoruz.

İlk ürünümüz, 10.000’den fazla sayıda üretip, uygulamaya 
koyduğumuz ve adına şirket kurucumuz tarafından “Patlaç” 
denilen sistemimiz olmuştur. Bu ürün, katı malzemelerin de-
polandığı silo ve bunkerlerde tıkanıklığı ve yapışmayı %100 
önleyen bir sistemdir. O tarihe kadar yurtdışından aynı amaç 
için getirilenlerin veriminden çok daha üstün verime sahip 
patlaçlarımız, o gün İhtira Beratı olarak adlandırılan Patente 
sahip ilk ürünümüzdür.

Yünel Elektromekanik 10’dan fazla farklı konuda üretim yap-
maktadır. Bunun sebebi de yine müşterilerimizden gelen ta-
lepler olmuştur. İlk ürünümüzün başarısı nedeniyle “Siz bunu 
çok iyi yaptınız, bunu da yaparsınız” diyerek bizden, yepyeni 
bir başka konuda araştırma yapıp, üretime geçmemiz istendi. 
Biz hiçbir talebi geri çevirmemeye çalıştık, yaparız dediğimiz 
her konuda da, araştırmamız yıllar alsa da başardık, ürettik ve 
hizmete sunduk. Bu gün çok sayıda “Patent, İncelemeli Patent 
ve Faydalı Model” belgeli ürüne sahibiz. Ar-Ge çalışmalarımız 
sonucu ortaya çıkan ürünlerimizle 32 senedir dünya endüstri 
kuruluşlarına hizmet veriyoruz. Eğer istenilen konuda teknolo-
jik araştırma için yeterli zamanımız yoksa, o konuda dünyanın 
en ileri teknolojilerine sahip firmaları bulduk. Onlarla teknolo-
jik konularda işbirliği yapıp, teknolojik ürünler satın alıp, kendi 
şartlarımıza göre ve bakım, onarım yedek parça sağlama im-
kânlarımızı da dikkate alarak yepyeni ürün ve sistemler ürettik.

Bir Başarı Öyküsü,
Yünel Elektromekanik

TanıTım

Patlaç’tan sonra yine ihtira beratına yani patente sahip ikinci 
ürünümüz katı malzemelerin depolandığı silolarda seviye öl-
çüm ve kontrolü için kullandığımız “Tam Otomatik Silo Seviye 
Ölçerler” olmuştur. Bu ürünümüz de yaklaşık 30 senedir işlet-
melerin hizmetindedir.

Daha sonra yurtiçi ve yurtdışında binlerce sayıda fakat değişik 
amaç ve uygulama yerleri için, her yerin ihtiyacına göre özel 
tasarımlayıp ürettiğimiz “Manyetik Metal Separatörleri” ve 
“Metal Detektörleri” en önemli ve aranan ürünlerimizden ol-
muşlardır. Sadece Romanya’da 74 adet metal separatörümüz 
devrededir.

Bugün teknolojik olarak dünyada ilk sıralarda yer alan bir diğer 
ürünümüz de “Konveyör Bant Debi Kontrol ve Dozajlama” sis-
temlerimizdir. Bazen sadece “Bant Kantarı” olarak istenen bu 
sistemler, konveyör bandınızın üzerinden geçen malınızı (+)(-) 
%0,25 (binde iki buçuk) ve duruma göre daha da hassas bir şekil-
de ölçen ve envanter bilgileri toplayıp bunları değerlendirmeni-
ze sunan bir sistemdir. Bu teknolojinin en üstün ve diğerlerinde 
olmayan bir özelliği ise ilk kalibrasyondan sonra ömür boyu bant 
tadilatı olmadıkça yeni bir kalibrasyon istemeden, kendi kendini 
kalibre ederek ilk günkü hassasiyetle görevini sürdürmesidir.

Bilindiği üzere üretimde kalite seviyesini istenilen düzeyde tuta-
bilmek için üretimin çeşitli kademelerinde numune almak gere-
kir. Bu konuda da M&W Danimarka Firması ile yaptığımız işbirliği 
çerçevesinde her tür uygulama için “Numune Alma Tesisleri” 
tasarımlayıp, anılan firmamızla ortak çözümler getiriyoruz.

Üretimimiz kapsamında olan diğer çeşitli ürünleri bir tarafa 
bırakarak sizlere “Endüstriyel Vakumla Toplama ve Temizlik 
Tesis ve Araçlarımızdan” söz etmek istiyoruz. En son “Fayda-
lı Model ve Patent” haklarına sahip olduğumuz bu çok yararlı 
teknolojiye sahip 50’den fazla araç ve tesis üretip, ağır endüstri-
lerin hizmetine verdik. Her kuruluşun özel uygulama ihtiyaçları 
da dikkate alınarak, o işletmeye en uygun ve en yararlı, per-
formans yönünden de en verimli tasarım, mühendislerimizce 
gerçekleştirilmekte ve Akyurt/Ankara tesislerimizde üretilmek-
tedir. Bu araç veya sabit tesislerin görevi sadece dökülmüş ve 
saçılmışı toplayarak temizlik yapmak değildir. Bu malzemeleri 
emerek toplayıp, istenilen yerde depolaması ve vermesidir. Bu 
sayede tozumanın getirdiği tüm sorunlar ortadan kalkmak-
ta, makine ve tesisiniz korunmaktadır. Tesisinize ait ünitelerin 
sürpriz zamanlarda arızalanmasına sebep olan kirlilik olmadığı 
için, çalışma ömürleri artmakta, bakım ve yedek parça harca-
maları da en alt seviyeye inmektedir. Sonuç olarak verimlilik ve 
karlılık planlanan seviyelerin de üzerinde olmaktadır. 

www.yunel.com 
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Türk Seramik Sektörü
Türkiye’de 1950’li yıllarda 
üretime başlayan, 1980’li yıl-
lardan itibaren ise hızla ge-
lişen Türk Seramik Sektörü, 

dünyadaki en yeni üretim teknolojilerini kullanarak modern 
üretim hatlarını ülkemize getirmiş ve 2014 verilerine göre kap-
lama seramik üretiminde dünya dokuzunculuğuna, ihracatta 
ise Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından dünya dördüncülüğüne 
yükselmiştir. Ülkemiz, sağlık gereçleri alanında ise Avrupa’nın 
en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Türk 
Seramik Sanayi, seramik ürünlerin üretiminde, tasarımında, 
yardımcı sanayide, satış ve pazarlama alanlarında yaklaşık 
246.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Türkiye, 2015 yılında seramik kaplama malzemelerinde kuru-
lu kapasite olarak 411 milyon m²’ye, üretim miktarı olarak 320 
milyon m²’ye ulaşmış olup, ihracat ise 77 milyon m2’ mertebe-
sine ulaşmıştır. Seramik sağlık gereçlerinde ise kurulu kapasite 
23 milyon parçaya, üretim miktarı 20 milyon parçaya ulaşmış 
ve 8 milyon parça ihracat gerçekleşmiştir.

Türkiye Seramik Sanayi ve 
Hammaddeleri

Bayram Altıntop
Turkish Ceramics, Glass and Cement Raw 

Materials Manufacturers Association
bayramaltintop@matel.com.tr

değerlendirme

Türk Seramik Sektörünün Hammadde İhtiyacı
Seramik Kaplama Malzemeleri (Yer ve duvar 
seramiği, granit seramik)
Seramik kaplama endüstrisinde kullanılan başlıca hammad-
deler kil, feldspatlar (aplit ve pegmatit vb.), kaolin, kuvars ve 
kuvars kumudur. 2015 yılı verilerine göre üretim miktarları tab-
loda verilmiştir;

Seramik Sağlık Gereçleri 
Seramik sağlık gereçleri endüstrisinde kullanılan başlıca ham-
maddeler kil, kaolin, feldspat, kuvars ve kuvars kumudur. 2015 
yılı verilerine göre üretim miktarları tabloda verilmiştir;

Türk Seramiğinde Hammadde Kullanımları
Kil
Kullanım miktarı ve teknolojik özellikleri itibarıyla seramik kap-
lama malzemelerinde kullanılan en kritik hammadde ‘kil’ dir. 
Seramik sanayinin yer ve duvar karosu üretimlerinde yoğun 
olarak kullanılmaktadır.

Miktar olarak Türkiye’deki en büyük hammadde tüketicileri se-
ramik kaplama malzemeleri üreten fabrikalardır. Seramik sağlık 
gereçlerinde genellikle rafine killer ve kaolin kullanılırken, sera-

Seramik Kaplama
Hammaddeleri

Miktar
(ton/yıl)

Kil 2.048.000

Feldspatlar (aplit, pegmatit vb.) 1.792.000

Kaolin 768.000

Kuvars, kuvars kumu 512.000

Seramik Sağlık Gereçleri
Hammaddeleri

Miktar
(ton/yıl)

Kil 96.000

Kaolin 75.000

Feldspat 90.000

Kuvars, kuvars kumu 39.000
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Bununla birlikte, killerin fiziksel ve kimyasal yapısından dolayı 
farklı derinliklerde üretim yapılması zorunluluğu sebebiyle, or-
man izin alanları diğer madencilik faaliyetlerinden daha geniş 
alanları kapsamaktadır.

Sektörün ve gelişiminin iyi anlaşılabilmesi için seramik hammad-
delerinin son 20 yıl içerisindeki ithalat ve ihracat miktarları ile ilgili 
bazı istatistiki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Son 20 yılda ihraç edilen kil miktarı 994.000 ton olup, ithal edi-
len miktar 5,4 milyon tondur.

Kaolin
Türkiye ‘de %15-37 oranlarında Al2O3 içeren kaolin rezervlerinin 
yaklaşık 89 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Bulgar 
kaoleni, Ukrayna kaoleni ve rafine İngiliz killeri Türkiye’deki sera-
mik sağlık gereçleri ve porselen endüstrisi için oldukça önemlidir.

Son 20 yılda kaolin ihracatı 3 milyon ton iken, ithal edilen mik-
tar 2,5 milyon tondur.

Kuvars, Silis/Kuvars Kumu
Silis kumu çoğunlukla beton santralleri, seramik, kimya ve 
demir döküm sanayilerinde hammadde olarak kullanılmak-
tadır. Şile Havzası’ndan yılda 4 milyon tonun üzerinde silis 
kumu üretilip, kum yıkama, zenginleştirme ve sınıflandırma               

mik kaplama malzemeleri sektöründe tüvenan killer yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Rafine killer genellikle Bilecik Bölgesi’nin 
kumlu killerinden zenginleştirilerek hazırlanmaktadır. 

Türkiye’deki özellikle seramik ve refrakter üretimlerinde kul-
lanılabilecek kil rezervlerinin yaklaşık 200 milyon ton olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu rezervlerin yaklaşık yarısı seramik 
endüstrisinde kullanılmak için şimdilik elverişli değildir. Fa-
kat seramik sektörü için kullanışsız olan bu killerin Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda kullanılabilir hale getirilebileceğine 
inanmaktayız.

İstanbul Şile Bölgesindeki Kil-Kum Havzasının Önemi
1980’li yıllardan beri, Şile Neojen Havzası özellikle Türkiye’de-
ki seramik sektörünün hammadde ihtiyacını karşılayacak çok 
önemli bir kil rezervine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’deki 
kil rezervinin yaklaşık %90’ını oluşturan Şile-İstanbul bölgesin-
de tespit edilen seramik kili rezervinin yaklaşık 200 milyon ton 
olduğu bilinmektedir.

Gerek MTA Genel Müdürlüğü’nün, gerek özel şirketlerin, şu 
ana kadar yaptığı arama faaliyetleri sonucunda Şile Havzası 
dışında önemli bir kil yatağı bulunamamıştır.
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Ocaklardan yüksek miktarlarda feldspat madeninin çıkarılma-
sı, bunların işletmelere, stok alanlarına ve limanlara taşınma-
sı çeşitli çevre problemlerine sebep olmaktadır. Bunlar toz, 
görüntü kirliliği, yolların deformasyona uğraması ve turistik 
alanlarda trafik tıkanıklığı gibi sorunlardır. Türkiye’de çevre ku-
ralları oldukça önemli ve katı olduğu için maden ocaklarının 
kapatılmasına kadar giden süreçler yaşanmaktadır.

Bu problemler şirketleri zor duruma düşürmektedir. Yukarıda-
ki probleme bir örnek şöyledir; zeytinliklerin stok alanlarından 
çıkan toz sebebiyle zarar görmesi üzerine, 2011 yılında Güllük 
Limanı yakınındaki ihracat firmalarına ait olan işletmeler ilçe 
belediyesi ve idari birimler tarafından kapatılmıştır. Şirketler fa-
aliyetlerini durdurup işletmelerini ocakların yakınına taşımaya 
zorlanmakta, feldspat madeninin kapalı bir alanda stoklanabil-
mesi için ise yüksek maliyetli bir yatırım gerekmektedir.

Yerel pazarda, 25 milyon ton feldspat tüketilmiştir. Toplamda 
95 milyon ton feldspat çıkartılmıştır (hafriyat hariç). Jeolojik ya-
pısı itibariyle damarlar şeklinde yataklanan feldspatlarda yapı-
lan madencilik faaliyeti, daha derin ocakların açılması ve nere-
deyse dağları oluşturacak boyutta hafriyatların hazırlanmasına 
sebebiyet vermektedir. Ocaklar ve hafriyat alanları arasındaki 
uzun mesafeler, ormanlık alanlarda çevre ve görüntü kirlili-
ğine sebep olmaktadır. Bununla birlikte, Çevre ve Orman Ba-
kanlığının madencilik sektörü ile ilgili sert ve katı tutumları                                        

süreçlerinden geçirilerek işlenir. Kuvars ve silis kumu ham-
maddeleri Türkiye’de çok yaygın olarak bulunur. Türkiye’nin 
seramik, döküm sanayi, inşaat ve bunun gibi birçok sektörüne 
hammadde sağlayan İstanbul Şile bölgesi kum rezervlerinin 
100 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Son 20 senede ihracatı gerçekleşen kuvars/silis kumu miktarı 
ise 3,1 milyon ton olup, ithal edilen miktar 5,9 milyon tondur.

Feldspat
Türkiye’deki feldspat rezervleri 330 milyon ton (görünen ve potan-
siyel) olarak belirlenmiştir. En önemli feldspat rezervleri güneybatı 
Türkiye’nin Aydın/Çine ve Muğla/Milas bölgelerinde yer almakta-
dır. Artan beyaz bünyeli kaplama ve granit kaplama üretimi felds-
pata olan talebi günden güne arttırmaktadır. Feldspatın çoğu özel 
sektör tarafından üretilmekte ve %75’i ihraç edilmektedir. 1990 
yılında başlayan feldspat ihracatı Haziran 2016 sonu itibarıyla yak-
laşık 70 milyon tona ulaşmıştır. İtalya, İspanya, Rusya, Amerika ve 
Polonya pazarları Türk feldspatı için en önemli pazarlardır. 

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca feldspat ihracat rakamı 66,6 milyon 
ton iken, ithal edilen feldspat miktarı 605.000 tondur.

Türkiye’deki yüksek potasyumlu feldspat rezervlerinin yetersiz 
olmasından dolayı yüksek kalitedeki K-Feldspatlar; Hindistan, 
Mısır ve İspanya’dan ithal edilmektedir.
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nedeniyle; çevre koruma ve yeni oluşan iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili kurallar çerçevesinde, madencilik şirketleri kamudan 
gelebilecek şikayetleri önlemek amacıyla ilave/ekstra maliyet-
lere katlanmakta, bu yaptırımları yerine getirmeyen firmalar 
ise yüksek cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Tüm bunların yanında, madencilik faaliyetleri ile ilgili giderler, 
Enerji Bakanlığı tarafından yaklaşık %50 oranında, orman be-
delleri ise Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık %500 
oranında arttırılmıştır. Ağaçlandırma bedeli ve her yıl için öde-

Türkiye’den bir feldspat madeninden görünüm

nen arazı tahsis bedellerinin yanı sıra sahanın terk edilmesi 
aşamasında, izin alanı yine madenciler tarafından ağaçlandırı-
larak Çevre ve Orman Bakanlığı’na teslim edilmektedir. Ayrıca, 
madencilik faaliyetlerinden alınan kiralama ve ağaçlandırma 
bedelleri, yeni ağaçlandırmalar için kullanılan kaynakların ba-
şında gelmektedir.

Aydın/Muğla bölgesindeki feldspat madenciliğinin sürdürüle-
bilir nitelikte devam ettirilebilmesi için madencilik şirketleri üre-
tim, zenginleştirme, lojistik, maden işletmelerinin iyileştirilmesi 
(rehabilitasyonu) ile ilgili unsurları önemsemeli, kalite, çevre ve 
iş güvenliği kurallarına uyma konusunda hassasiyet göstermeli-
dirler. Bu sebeplerden dolayı, bundan sonra ithalatçı firmaların 
ülkemizdeki feldspat üreten maden şirketleriyle iş birliği içinde 
olmasını ve aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan 25 yıllık feldspat madenciliğinin başından bu 
yana toplam 95 milyon ton feldspat (rezervin yaklaşık 1/3’ü) 
üretilmiştir. Bu miktarın iki katı kadarı yani 190 milyon ton örtü 
hafriyatı çıkartılmıştır. Toplamda 150 milyon m3 malzeme yü-
zeyden kazılmıştır. Bunun sonucunda orman ve zeytinliklerin 
bulunduğu araziler tahrip edilmiştir. Güncel olarak üretilecek 
feldspat rezervi, yaklaşık olarak yüzeyden ortalama 100-150 m 
kadar derinliktedir. Bu da geçmişe göre daha geniş olanların 
açılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla maliyetler ve çevre 
problemleri de bu anlamda artış gösterecektir. 

Türkiye’den başka bir feldspat madeni

Matel AŞ’nin Olukbaşı Eski Feldspat Maden Ocağı’nda,Milas Ortaköy köyü Ortaoğretim öğrencileri ile 

birlikte gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları. Sahanın önceki ve sonrası hali.
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2016 yılının ilk yarısında feldspat ihracat rakamları %16 yük-
seldi. Önümüzdeki 8 yılda eğer ihracat rakamları %10 artar-
sa, toplam çıkartılan feldspat miktarının yaklaşık 105 milyon 
(80+25) ton olması beklenirken, %6 artış olması durumunda 
kazılan miktarın 81 milyon (61+20) ton olması beklenmekte-
dir. Sonuç ise daha derin maden ocakları ve katlanarak artan 
üretim maliyetleridir.

Sonuç olarak, sürdürülebilir madencilik yapmak istiyorsak, alı-
cıların üreticilerle iş birliği içerisinde olması madencilik sektörü 
için çok önemlidir. Mevcut haksız rekabet yaratılarak fiyat-
ların aşağıya çekilmesi politikaları sürdürülürse birkaç sene 
sonra bu fiyata ve bu kalitede feldspat bulunamayacaktır. 
Sürdürülebilir madencilik ve ticaret için üreticiler ile tüketi-
cilerin bir araya gelerek işbirliği yapmaları, bundan sonraki 
10-15 yıllık feldspat üretim ve satışı ile ilgili ortak politika 
oluşturmaları gerekmektedir. 

21 yıl işletildikten sonra 2012 yılında Rehabilite edilen maden sahasının 2016 görünümü

(Muğla, Milas, Olukbaşı Eski Feldspat Maden Ocağı - Matel AŞ)

Bu rapor, yazar tarafından 28 Eylül 2016’da İtalya’daki Rimini 
Tecnargilla Sergisinde düzenlenen “Avrupa’daki Seramik Ham-
maddelerinin Uluslararası Piyasası” toplantısında sunulmuştur.
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2 Mayıs 1972 tarihinde ABD’de 
Kellogg, Idaho Sunshine Gü-
müş madeninde yangın çık-
mış, yangın çıktığında çalışan 

178 madenciden 91’i CO zehirlenmesi sonucu hayatını kaybet-
miştir. Kazadan iki gün sonra Tom Wilkinson ve Ron Flory isimli iki 
işçi kurtarılmış, hayatını kaybedenler ise 11 gün sonra yer altından 
çıkarılabilmiştir. ABD’deki bu kaza yaşanan en büyük maden kaza-
larından biri olarak yerini almıştır.

2 Mayıs 1978 tarihinde 
Idaho’da, Idaho ve Arizona 
Üniversitesi maden mühen-
disliği bölümü öğrencilerinin 
katılımıyla Sunshine maden 
kazasında hayatını kaybeden 
madencilerin anısına “Üni-
versitelerarası Madencilik 
Yarışması” düzenlenmiştir. 

ABD’de yaklaşık 15 maden 
mühendisi yetiştiren üniversi-
te vardır. 1978 yılından sonra 

ülkede maden mühendisliği eğitimi veren diğer üniversite öğ-
rencileri de yarışmaya katılmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllar-
da bu yarışmaya Meksika, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda 
ve Avustralya’dan da katılım olmuş, yarışma “Intercollegiate 
Mining Competition” olarak uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 

İlk yıllarda; bir önceki yılda birinci olan ABD’deki üniversitenin 
ev sahipliğini yaptığı, daha sonra bu kuralın değiştiği yarışma üç 
gün sürmektedir. 2016 yılına gelindiğinde ise yarışmanın 38.’si 
düzenlenmiştir. www.youtube.com/watch?v=WCRmdNn0iSQ

Bu yarışma 2017 yılında University of Kentucky, 2018 yılında 
Camborne School of Mines (İngiltere), 2019’da Nevada, 2020 
yılında da Missouri’de gerçekleştirilecektir. Yarışmalara yak-

Üniversitelerarası Madencilik 
Yarışması…

Necati Yıldız 
Maden Yük.Müh.

yildizn53@gmail.com

Sunshine Gümüş madeninden kurtarılan madenciler Tom Wilkinson ve Ron Flory 

Sunshine maden kazası anıtı

değerlendirme
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laşık 200 civarında öğrenci katılım sağlamakta, ev sahipliği 
yapan üniversiteye 100.000 dolar civarında bir maliyet çık-
maktadır. Yarışma giderlerini sponsor madencilik firmaları kar-
şılamaktadır. www.csmimg.com/sponsors

Yarışmanın amacı klasik madencilik yöntemlerini unutturma-
mak, canlı tutmak, maden mühendisi yetiştiren okullar arasın-
da dostluk ve kardeşlik kurmak, yarışmak ve en önemlisi de 
hayatını kaybeden işçileri anmak olarak belirlenmiştir. 

Yarışmaya, maden mühendisi yetiştiren üniversitelerden öğ-
rencilerin istekleri doğrultusunda “erkek”, “kadın” ya da “ka-
dın-erkek” karışık takımlar halinde katılınmaktadır. Okullardan 
yarışmacıların yanı sıra takımlarını desteklemek amacıyla diğer 
öğrenciler de turist olarak katılım sağlamaktadır. Yarışma ulus-
lararası nitelik kazanıp ABD dışına da yayıldıktan sonra 3 grup 
halinde yaklaşık 50’ye yakın takımın katıldığı bir hale gelmiştir.

Yarışma; “bira içme”, “delik delme”, “altın zenginleştirme”, 
“kürekle vagon doldurma”, “testereyle kalas kesme”, “ray dö-
şeme”, “ray sökme”, “çekiç-murç ile delik açma”, “topografya 
aleti kullanma” branşlarında zamana karşı yapılmaktadır.

Yarışmanın özel kuralları ve puanlama sistemi vardır. Yarış-
malarda kadın-erkek ayırımı yoktur. Her takım aynı koşullar-
da yarışmaktadır. Sıralama alınan puanlara bağlı olarak takım 
grupları arasında yapılmaktadır. www.mtech.edu/academics/
mines/mining/competition/rules.pdf

Son yarışma olan 38. Annual Intercollegiate Mining Contest 
Montana Tech, Butte de, 2016 yılı 1-3 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir

Yarışma ilk akşam verilen “Hoş Geldiniz Partisi” ile başlamakta-
dır. Bu partide sonraki günlerde yapılacak yarışmalarda eşitlik 
durumunda değerlendirmeye alınacak “Bira İçme Yarışması” 
düzenlenmektedir.

Butte, Montana

38. Montana Tech ve Üniversitelerarası Madencilik Yarışma amblemi

Bira İçme Yarışması: Bu yarışmada; uzun bir masa, masanın iki 
yanında iki takımın 5’er yarışmacısı, önlerinde orta büyüklükte 
bira dolu kupa sıralanmaktadır. Düdükle birlikte ilk yarışmacı 
birasını masadan alıp içmeye başlamakta, bitirdiğinde bira 
kupasını başının üstüne ağzı aşağıya olacak şekilde koymak-
tadır. Bu arada içemediği biralar da başından aşağıya dökül-
mektedir. Hemen ardından ikinci, sonra üçüncü ve sonuncu 
yarışmacı birasını içip kupasını başının üzerine ters koyduğun-
da zaman ölçülmekte, zaman olarak en hızlı içenlerden yavaş 
içenlere doğru sıralama ve puanlama yapılmaktadır.

Delik Delme Yarışması: Delik delme yarışında daha önce ha-
zırlanmış homojen beton blokların alınlarına işaretlenmiş ka-
relere delik delinmekte, sıralamada esas alınacak olan belirli 
uzunlukta delik delmek için harcanan zaman ölçülmektedir.

Kürekle Vagon Doldurma Yarışı: 10 metre uzunluğunda dö-
şenmiş demir yolu hattında boş bir vagonun iki kürekçi tarafın-
dan doldurulması konusun-
da yarışılmaktadır. Düdükle 
birlikte boş vagon demiryo-
lunun sonuna kadar götürü-
lüp, tekrar geri getirilmekte, 
iki kişi tarafından kürek kul-
lanarak vagon tam ağzına ka-
dar doldurulduğunda zaman 
ölçülmektedir. 

Delik delen kadın takımı 

Vagonun doldurması 

Vagonun boş olarak sürülmesi
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Altın Yıkama Tavası Kullanma Yarışı: Yarışmada havuz için-
deki 5 adet çok küçük ve altını temsilen yassılaştırılmış kurşun 
plakanın bulunması istenmektedir. Yarışmanın süresi 5 dakika 
ile sınırlıdır. Bulunamayan kurşunlar eksi puan olarak değer-
lendirilmektedir.

Ölçme Yarışması: Ölçme yarışmasında topografya aletleri kul-
lanıp hesap yapılarak koordinatları bilinen A noktasından çıka-
rak B ve sonuçta C noktasına koordinat taşınmaktadır. Zaman 
ve yapılan işin doğruluğu puan getirmektedir.

Yapılmış bir üniversitelerarası madencilik yarışması sonuçların-
dan bir bölüm örnek olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Testere ile Kalas Kesme Yarışı: Bu yarışmada 15x15 cm boyut-
larında kalas işaretlenip yarışmacıların bu kalası işaretli yerle-
rinden zamana karşı kesmeleri istenmektedir.

Ray Döşeme Yarışı: Yarışmada takım, yarışma alanının bir ta-
rafında yığılı travers, ray ve diğer malzemeleri kullanarak diğer 
tarafta döşenmiş raya ilave ray döşemektedirler. Bayanlardan 
oluşan takım da bu rayları sökerek yarışmaya katılmaktadır.

Çekiç-Murç ile Delik Açma Yarışı: Bu yarışmada çekiç-murç 
kullanarak beton üzerinde işaretlenmiş bölgede zamana karşı 
delik açılmaktadır.

Kalas kesme yarışında erkekler 

Bayanlar kalas kesme yarışında 

Bayanlar ray sökme yarışında 

Çekiç-murç ile taş delme 

Altın arama yarışması

Altın arama yarışması

74



 

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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Takımlar Kürek Murç Delme Ray döş. Kesme Altın Ölçme Doğru öl. Sonuç

Erkek Takımı
Mackay A 02:21 21.94 159.75 05:00 00:54 05:44 22:00 0.13 1

Missouri Rolla A 03:05 17.69 162.88 04:26 01:13 06:06 12:53 0.40 2

West Aust Schl of Mines 02:59 21.13 127.81 06:06 01:04 10:35 35:08 134.18 3

Montana Tech 02:43 19.94 137.75 07:59 01:30 07:48 30:22 255.24 4

Karışık Takımı
Utah 03:48 10.13 n/a 09:34 02:32 36:12 29:00 172.43 1

Alaska - Fairbanks 05:03 6.56 n/a 09:40 02:28 05:10 42:12 259.24 2

Wisconsin 03:51 9.56 n/a 11:15 03:28 46:36 37:09 55.85 3 tie

WASM/Mackay 04:02 8.25 n/a 10:42 02:38 12:59 28:28 270.22 3 tie

Colo. School of Mines 04:01 6.06 n/a 12:21 02:51 23:16 31:05 121.09 5

Kadın Takımı
Montana Tech 03:12 12.38 113.81 09:28 06:20 05:10 5 1 1*

Missouri Rolla A 02:18 15.56 111.25 07:47 01:46 48:08 1 5 2*

Missouri Rolla B 03:41 8.94 85.44 10:45 02:50 22:25 2 2 3

South Dakota Sch of Mines 03:03 5.06 82.56 11:35 04:18 05:19 3 3 4

Madencilik okullarının olduğu, New Mexico, Arizona, Utah, 
Montana, Colarado, Nevada gibi bölgede çok sayıda yerüstü 
ve yer altı metal madeni işletmesi mevcuttur. Öğrencilerin bir 
kısmı yaz aylarında bu madenlerde işçi olarak çalışıp okul gi-
derlerini karşılamaktadırlar. O yüzden yarışmalarda öğrenci-iş-
çiler ön plana çıkmaktadırlar. Yarışmada iddialı olan okulların 
yarışmacı öğrenci-işçileri yarışma öncesi özel olarak antren-
man yapıp yarışmaya hazırlanmaktadırlar.

1981 yılı ”Üniversitelerarası Madencilik Yarışması”na, 2016 
yılında olduğu gibi Montana Techev sahipliği yapmıştı. Oku-
lumuz New Mexico Tech’den oluşturulan 5 kişilik takımın bir 
yarışmacısı son anda gitmekten vazgeçtiğinden, turist olarak 
gideceğim yarışmanın yarışacak sporcusu olmuştum. Yarışma-
ları orta sıralarda bitirip dönmüştük.

Başta da belirtiğim gibi bu yarışmanın amacı “klasik maden-
cilik yöntemlerini unutturmamak, canlı tutmak, madencilik 
okulları arasında dostluk ve kardeşlik kurmak, yarışmak ve en 
önemlisi de hayatını kaybeden maden işçileri anmak” olarak 
belirlenmiştir. 

Madencilikte çok iyi yerlerde olan ABD, Kanada, Avusturalya, Al-
manya’nın madenlerde işçi sağlığı ve işçi güvenliği adına aldık-
ları önlem ve uygulamalar çoğu ülke tarafından örnek alınmak-
tadır. Bir meslektaşımız: “Almanya 1962 yılında 299 madencinin 
hayatını kaybetmesinin ardından oturup “Biz neyi yanlış yapıyo-
ruz” diye kendini sorguladı ve daha sonra bu işi son derece iyi bir 
şekilde plânladı... Bunun üzerine maden kanunu ve yönetmeliği 
yenilendi; her şey yeniden yapılandırıldı. O zamandan beri Alman-
ya’da ölümlü kaza çok çok az oldu.” diye durumu ifade etmiştir.

Bunca iş kazasından sonra ülkemizde ne yapılmıştır?
Mevzuatta düzenleme? 
Çalışma şartlarında iyileştirme? 
Ya eğitim?
Ya denetleme?

İş kazaları kader değildir. İş kazaları madenciliğin fıtratında da 
yoktur. Madencilikte iş kazalarının önlenmesi için önce insan 
hayatına değer verilmeli ve “Biz neyi doğru(!) yapıyoruz” so-
rusuna sektörün tüm taraflarıyla birlikte yanıt aranmalıdır. 

Bu yarışmayla ilgili bazı videolara aşağıdaki linklerden ulaşmak 
mümkündür: 
www.youtube.com/watch?v=5BOJVEFh9NM
www.youtube.com/watch?v=ahQcaQ4tOww
www.youtube.com/watch?v=AmsdtTUj4LE
www.youtube.com/watch?v=cmjxBcdt6Qk
www.youtube.com/watch?v=dC1TypFx7KI
www.youtube.com/watch?v=dm-wZ7T8GsI
www.youtube.com/watch?v=eJr1jNOVc9k
www.youtube.com/watch?v=JyBYh-uGXN4
www.youtube.com/watch?v=O1kBRtIAaGE
www.youtube.com/watch?v=rCT1wJrslIY 
www.youtube.com/watch?v=t2NgcdoMTug
www.youtube.com/watch?v=U3esB7lTPtg
www.youtube.com/watch?v=uBgiRKC4tF0
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NYE’ler Çizelge 2 ve Çizelge 3’deki gibi teknolojideki kullanım alan-
larına göre seryum ve yitriyum olarak iki gruba da ayrılmaktadır. 

Birincil NYE yatakları volkanik kayaçlarla, granitik kayaçlarla, 
pegmatitlerle, alkalin magmatizmayla bağlantılı karbonatit 
yataklar, ikincil yataklar da akarsu, dere ve sahillerde plaser ya-
taklar şeklinde oluşmuşlardır.

Giriş
Yer kabuğunda “Nadir Yer 
Elementleri, NYE” çoğu ele-
mentten daha fazla bulun-

maktadır. 17. yüzyılda oksit bileşikleri şeklinde bulundukların-
da gruplandırılamamış, oksitlerinin metale indirgenmesi çok 
zor olduğu ve doğada benzeri olaya sık rastlanmadığından 
bu elementler literatürde “Rare Earth Elements, REE” olarak 
isimlendirilmiş, Türkçeye de “Nadir Toprak Elementleri, NTE” 
olarak çevrilmiştir. 

Sayın Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar İngilizce “Earth” kelimesi ile 
Almanca “Erde” sözcüklerinin Türkçe karşılığının “yer”, “yer 
küre” olduğunu, bu nedenle “nadir toprak elementler” yerine 
“nadir yer elementleri, NYE” tanımı kullanılmasının daha doğ-
ru olacağını ifade etmiştir. Türkçe’ye sahip çıkma adına yazıda 
da “nadir yer elementleri” ifadesi kullanılmıştır.

Lantanitler ya da nadir yer elementleri, periyodik çizelgede ge-
çiş metallerinin bir alt serisini oluşturmaktadırlar. Bu element-
ler Periyodik çizelgede atom numarası 57 olan lantanyum ile 
71 olan lutetiyum arasında yer almaktadırlar. 

Atom numarası 39 olan yitriyum ile atom numarası 21 olan 
skandiyum geçiş metalleri de lantanitlerle benzer kimyasal 
özellikler gösterdiklerinden nadir yer elementleri olarak kabul 
görmüşlerdir.

Nadir Yer Elementleri

Necati Yıldız 
Maden Yük.Müh.

yildizn53@gmail.com

makale

Çizelge 1: Periyodik çizelgede NYE’leri

Grubu Sembolü Yoğunluğu
g/cm3

Ergime noktası
°C

Skandiyum Sc 3.0 1541

Lantanyum La 6.1 918

Seryum Ce 6.8 789

Praseodimiyum Pr 6.8 931

Neodimiyum Nd 7.1 1021

Prometiyum Pm 7.3 1042

Samariyum Sm 7.5 1074

Europiyum Eu 5.3 822

Gadoliniyum Gd 7.9 1313

Çizelge 2: Seryum grubu hafif NYE’ler
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NYE’leri İçeren Mineraller
NYE yer kabuğunda değişik oranlarda çok geniş bir alana ya-
yılmış olarak yaklaşık 160’dan fazla mineralin içeriğinde bulun-
maktadır. Bunların içinde ekonomik olarak işlenebilir mineral 
sayısı 10 civarında olup önemli olanları Çizelge 4’te verilmiştir.

Grubu Sembolü Yoğunluğu
g/cm3

Ergime noktası
°C

Terbiyum Tb 8.2 1356

Disprosiyum Dy 8.5 1412

Holmiyum Ho 8.8 1474

Erbiyum Er 9.1 1529

Tulyum Tm 9.3 1545

Yitterbiyum Yb 6.9 819

Lutetiyum Lu 9.8 1663

Yitriyum Y 6.9 1522

Gadoliniyum Gd 7.9 1313

Çizelge 3: Yitriyum grubu ağır NYE’ler

Mineral N.Y.E.O. içeriği 
%

Yoğunluğu
gr/cm3

Bastnazit [(Ce, La) CO3] F 72 4.95-5.0

Monazit (Ce,La,Nd,Th) PO4 60-70 4.6-5.4

Ksenotim Y PO4 53-65 4.4-5.1

Cerit (Ca,Mg)2 Ce8(SiO4)7.3H2O 60-70 4.70-4.86

Aeschynite (Y,Er,Ce,U,Pb,Ca)(Nb,Ta,Ti)2(O.OH)6 16-29 4.82-4.93

Samarskit (Y,Er,Fe,Mn,Ca,U,Th,Zr)(Nb,Ta)2(O.OH)6 10-38 5.6-5.8, Ort.= 5.69

Fergusonit (Y,Ce,U,Th,Ca)(Nb,Ta,Ti)O4 31-44 4.3-5.8, Ort.= 5.05

Çizelge 4: Ekonomik öneme sahip NYE mineralleri

Dünya nadir yer element üretiminin %95’i bastnazit, monazit 
ve ksenotim minerallerinden gerçekleştirilmektedir. 

NYE’lerin Kullanım Alanları
Nadir yer element oksitleri (NYEO), metal ve değişik kimyasal 
bileşikler olarak pazarlanıp kullanıldığı gibi yüksek sıcaklıkta 
duraylı olmaları nedeniyle özellikli metal alaşım üretiminde de 
kullanılmaktadır. 

Grafik 1’de NYE metallerinin ergime ve kaynama noktaları 
verilmiştir.

Katkı maddesi olarak NYE’leri içeren malzemeler kararlı, yüksek 
sıcaklık ve korozyona dayanıklı hafif malzemelerdir. Bu özellik-
leriyle NYE’ler bilgisayar, hibrid araçlar, yüklenebilir piller, cep 
telefonları, düz televizyon ekranları, dizüstü bilgisayarları,  
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Grafik 1: NYE metallerinin ergime ve kaynama noktaları
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rüzgar türbinleri, tıbbi görüntüleme cihazları, radar sistemleri, 
katalitik çeviriciler, korozyona daha dayanıklı metal alaşımları, 
uçak motorları, tıp, seramik, cam üretiminde, petrol arıtmada 
kullanılmaktadır.

NYE’ler değişik malzeme üretiminde değişik oranlarda kullanıl-
maktadır. Grafik 2’de bu elementlerin kullanıldığı malzemeler 
ve kullanım oranları gösterilmiştir. 

2010 yılından 2015 yılına kadar NYE’lerin kullanım alanlarında-
ki değişim Grafik 3’de gösterilmiştir.

Grafiklerden önümüzdeki yıllarda NYE’lerin ağırlıklı olarak 
mıknatıs, metal alaşımı ve parlatma amacıyla kullanım oran ve 
miktarının artacağı tahmin edilebilmektedir. 

Resim 1’de cep telefonunda kullanılan NYE’leri gösterilmiştir.
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Grafik 2: NYE kullanım oranları 

NYE’ler kullanılarak alüminyum, magnezyum, vanadyum gibi 
çok değişik özel metal alaşımları üretilebilmektedir. NYE’li ala-
şımlar demir-krom ve çelik alaşımlarında korozyona karşı di-
renci arttırmaktadır. 

Bazı NYE’ler değişik sıcaklıklarda ferromanyetik, antiferroman-
yetik ve paramanyetik özellikler göstermektedir. Bu özellikleri 
ile NYE’lerden güçlü mıknatıslar üretilmektedir.

Kullanıldığı ürünlerde NTE’ler ürünün ana hammaddesi olma-
yıp belirli oranlarda katkı maddesi olarak ilave edilmektedir. 
Örneğin mıknatıs üretiminde değişik oranlarda Nd, Tb, Dy, Pr 
kullanılmaktadır. Bu elementlerin kullanım oranları üretilecek 
mıknatısın kullanım yeriyle ilgilidir. Bu mıknatıslar değişik güç 
ve kalitede kulaklık üretimi yanı sıra, hard disk ya da fren siste-
mi gibi daha işlevsel amaçlarla da kullanılmaktadır. 

Dünya Nadir Yer Element Rezervleri
Dünyada NYE rezervleri 8 ülkede yoğunlaşmış olup 140x106 
ton civarındadır. Çin NYE rezervi bakımından 55x106 ton ile 
dünyada ilk sırada yer almaktadır. 

Harita 1’de NYE rezervlerinin ülkelere göre dağılımı, Çizelge 5’de 
dünyada NYE kaynakları ve üretim kapasiteleri gösterilmiştir.

Çin, Mongolya’da The Bayan Oba nadir yer element oksit 
(NYEO) rezervi 44x106 ton görünür rezerv olarak dünyanın 
en büyük rezervine sahiptir. Bu rezerv 1957 yılından bu yana 
işletilmekte olup Çin’in %70 hafif yer element gereksinimi bu 
işletmeden sağlanmaktadır. Bayan Oba madeninin yanı sıra 
Shandong, Sichuan da Çin’in önemli NYE yataklarıdır.

Çin’de The Bayan Obo demir madeninden yan ürün olarak 
yıllık yaklaşık 50.000 ton NYEO üretilmektedir. Sichuan ve Mi-
anning’teki bastnasit içeren karbonatit yataklarından 30.000  

Harita 1: Dünya NYE rezervi

No NYE yatağı Rezervi (ton) Üretim kapasite (ton)

1 Bayan Obo 56.392.000 55.000

2 Jianxi 9.303.300 55.000

3 Sichuan 510.000 10.000

4 Morro Dos Seis Lagos 11.730 650

Çizelge 5 : Dünyada NYE kaynakları ve kapasitesi 

Grafik 3: NYE’lerin % olarak kullanım alanlarındaki değişim
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Resim 1: Cep telefonunda kullanılan NYE’leri

80



Cevher Zenginleştirme ve Ar-GeAnaliz Hizmetleri

  Jeokimya Analizleri

  İz Element Analizleri

  Değerli Metal Analizleri

  Cevher Numunesi Analizleri 

  İthalat - İhracat Numunesi Analizleri 

  Metal Alaşım Analizleri

  XRF ve XRD Komibine Analizleri

  Endüstriyel Hammadde Analizleri

  Kömür Külünde Majör - Minör Element Analizleri 

  Nadir Toprak Elementleri

  Bor Analizleri

  Mineralojik ve Petrograk Analizler

  Online Hizmetler

  Mineral karakterizasyonu ve proses minerolojisi 

  Boyut küçültme testleri

 Çeneli kırıcılar

 Çekiçli kırıcılar

 Merdaneli kırıcılar

 Bilyalı ve çubuklu değirmenler

 Bilyalı ve çubuklu değirmen bond indeksi

  Sınıandırma

 Hidrosiklon

 Spiral sınıandırıcı

 Elekli sınıandırma (yaş/kuru)

  Cevher zenginleştirme

 Graviteye göre ayırma

  Jig

  Sallantılı masa 

  Ağır ortam ayırma 

 Yaş & kuru manyetik ayırma 

  Davis tube test 

 Flotasyon

  Öğütme - serbestleşme 

  Kaba - temizleme 

  Kesikli deney setleri (0.2 - 5 L)

   Locked cycle test 

  Sülfürlü cevher otasyonu 

  Oksit - geçiş cevheri otasyonu 

  Endüstriyel hammadde otasyonu 

  Attrition scrubbing 

  Wemco, denver D-12 type 

 Hidrometalurji 

  Asidik ortam liçi 

  Bazik ortam liçi

  Çöktürme ile ayırma 

  Elektroliz 

 Susuzlandırma ve katı-sıvı ayrımı 

  Basınç ltrasyon testleri 

  Vakum ltrasyon testleri 

  Tikiner testleri



www.madencilik-turk iye.com
1 Aralık 2016

Yaklaşık değerlerle Çin ihracatının %15’ini ABD’ye, %55’ini Ja-
ponya’ya, %10’nunu Fransa’ya, %3’ünü Almanya’ya, %2’sini 
Hollanda, %2’sini İtalya’ya gerçekleştirmektedir. Çin’in Avrupa 
ülkelerine yaptığı ihracat, bu ülkelerin %100 gereksinimlerini 
karşılamaktadır. 

Çizelge 8’de Çin’in 2014 yılı NYEO ihracat değerleri gösterilmiştir.

NYE’lerinin Geleceği
20-30 yıl öncesine kadar bilgisyarlarda 11 değişik malzeme 
kullanılırken günümüzde daha işlevsel bilgisayar ve akıllı tele-
fonlarda 60’dan daha çok sayıda değişik malzeme kullanılmak-
tadır. NYE’lerin yerini alabilecek malzeme üretimine yönelik 
günümüze değin yapılmış Ar-Ge çalışmalarından olumlu bir 
sonuç alınamamıştır.

2025 yılında NYE talebinin 220x103 ton/yıl, 2035 yılında 350x103 

ton/yıl olacağı öngörülmektedir. Yeni kaynak arayışlarından 
ya da Ar-Ge çalışmalarından sonuç alınamaması durumunda 
2030’lu yıllardan sonra bazı NYE’lerde arz sıkıntısı yaşanacağı, 
mevcut rezervlerin arzının talebi karşılanamayacağı riski vardır. 

Grafik 5’de 2005-2015 yılları arası yapılmış arz ve talep öngö-
rüsü, Çizelge 9’da de 2010-2015 yılı arasında gerçekleşen NYE 
üretim değerleri gösterilmiştir. 

ton ve güneydeki kil yataklarından da yılda yaklaşık 10.000 ton 
NYEO üretimi gerçekleştirilmektedir.

Çin’in dünyanın en büyük rezervlerin yanı sıra ileri teknoloji-
ye sahip olması da göz önüne alındığında NYE konusundaki 
üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir. ABD, Japonya, Almanya ve 
Fransa Çin’den sonra büyük tüketici ülkelerdir. 

Günümüzde ABD, Japonya ve Avrupa Birliği üyeleri ülkelerin-
de yeterli kaynak olmaması, mevcutların da üretim maliyetleri 
açısından Çin ile rekabet edememeleri nedeniyle NYE bakı-
mından Çin’e bağımlıdır. Bu nedenle ülkeler geri dönüşüm ile 
Ar-Ge çalışmalarına önem verip NYE’lerin yerini alabilecek yeni 
kaynak ve yeni maddelerin arayışlarına girmişlerdir. 

İşte bu noktada yakın gelecekte ülkemiz kaynaklarının gündeme 
gelmesi(!) kaçınılmaz görünmektedir. Ülke olarak kendi kaynakla-
rımızın kendi gereksinimlerimizi karşılaması, üretilecek NYE’lerin 
ülke menfaatleri doğrultusunda zenginleştirilerek, kendi sanayi-
mizin girdisi olarak kullanmamıza yönelik bir strateji oluşturul-
ması zorunluluğu vardır. Bu stratejinin belirlenmesi ve gerekli 
çalışmalara zaman kaybedilmeden başlanması gerekmektedir. 

Dünya NYE Üretimi
Grafik 4’te 1950 yıllardan günümüze kadar gerçekleşen NYE 
üretimi gösterilmiştir. Grafik incelenirken Çin ekonomisinin 80’li 
yıllardan sonra yavaş yavaş dünyaya açıldığı unutulmamalıdır.

1950’lerde yılda 1.000 tonun altındaki NYE üretimi, gelişen tek-
noloji ile birlikte günümüzde 150x106 tonlara ulaşmıştır. 

Dünya NYE üretimi yaklaşık 130x103 ton/yıl, bu üretimin para-
sal değeri de 4x109 dolar/yıl civarında olup Çin dünya NYE’leri 
üretiminin %95’ini gerçekleştirmektedir. İnsanların daha rahat 
yaşamayı arzu ettikleri sürece NYE’ye olan talep de artacaktır. 
Bu talebin kısa dönemde 150.000 ton/yıl’a çıkacağı, gelecek 
yıllarda da mıknatıs üretimi için NYE talebinin yılda %15, oto-
mobil sektörü için %10 seviyelerinde artacağı beklenmektedir. 
Bu artışa bağlı olarak gelecekte bazı NYE’lerin arzında dar bo-
ğaz yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Dünya NYE Ticareti
Çizelge 6’da 2013 yılı dünya NYE ihracatı, Çizelge 7’de 2012 yılı 
NYE ithalat değerleri verilmiştir.
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Grafik 4: 1950 yılından günümüze kadar NYE üretimi

Ülke İhracat
(ton)

Ağırlıkça 
ihracat

%

İhracat
değeri
x106 $

Değer olarak
ihracat

%
Çin 22.493 26.4 576.165 31.4

Avusturalya 7.267 8.5 188.464 10.2

ABD 7.116 8.4 85.024 4.6

Japonya 5.952 7.0 75.693 4.1

Rusya 5.314 6.2 50.557 2.7

Çizelge 6: 2013 yılı dünya NYE ihracatı 

Ülke İthalat 
(ton)

Ağırlıkça 
ithalat

 %

İthalat
değeri
x106 $

Değer olarak 
ithalat

 %
Japonya 14.693 22.4 461.758 30.9

ABD 14.320 21.8 292.278 19.6

Almanya 6.973 10.6 158.321 10.6

Estonya 4.794 7.3 114.376 7.6

Çin 3.668 5.6 65.615 4.4

Çizelge 7: 2013 yılı dünya NYE ithalatı 

Yıllar kg % artış $ %artış

Seryum oksit 1.225.924 7.3 13.607.424 29.1

Yitriyum oksit 1.059.477 23.6 17.826.434 -22.7

Lantanyum oksit 11.178.976 9.7 65.245.455 -21.8

Neodimiyum oksit 365.714 20.2 23.898.703 13.2

Europiyum oksit 1.888 -31.6 1.479.798 -58.0

Disprosiyum 18.078 -68.7 7.126.031 -93.8

Terbiyum oksit 11.534 10.1 7.466.105 -12.9

Praseodimiyum oksit 120.022 -5.5 14.340.827 20.5

Diğer oksitler 1.734.075 56.4 87.144.666 -32.7

Toplam 16.715.688 15.7 238.135.443 -41.5

Çizelge 8: Çin’in 2014 yılı NYEO ihracat değerleri
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Nadir Yer Elementlerinin Geri Dönüşümden
Kazanımı
21. yüzyılda, insanlar yaşamlarının bir parçası olan malzeme-
lerin nereden ve nasıl üretildiğini, mevcut kaynakların büyük-
lüğünü düşünüp geleceği sorgulamaya başladıklarında başta 
metal ve kağıdın geri dönüşümü daha da önem taşıyacaktır.

Çin dünyadaki NYE rezervlerin önemli bir bölümüne sahiptir. 
Gereksinimlerini ithalat yoluyla karşılayan ülkeler için NYE geri 
dönüşümü çok önemli bir kaynaktır. 

Belçika’nın Rhod firması geri dönüşümle ilgili uzun yıllardan 
bu yana faaliyet göstermektedir. Bu firma son yıllarda da kapa-
sitesini artırma kararı almıştır. 

NTE geri dönüşümünün dört aşaması vardır;
1. Toplama
2. Sökme
3. Sınıflandırma
4. Geri kazanım işlemi

NTE’lerin geri dönüşümü için öncelikle daha fazla tüketici bi-
linci ve katılımı ile geri dönüşüm malzemelerinin toplanabil-
mesi için iyi bir organizasyon gerekmektedir. 

Türkiye’nin NYE Ticareti
Türkiye’nin 2014 ve 2105 yıllarında ithal ettiği nadir yer metal-
leri (NYEM) Çizelge 10’de verilmiştir.

Çizelgelerden 2015 yılında NYEM’leri için yaklaşık 1,5x106 dolar 
ödendiği görülmektedir. Bu arada NYE’leri kullanılarak üretil-
miş ürün ithalatının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Türkiye’de NYE Oluşumları
Ülkemizde NYE’ler, alkalin-ultramafik ve karbonatit kompleks-
lerine ek olarak yaygın bir şekilde peralkalin ve peraliminyumlu 
volkanikler, granitler ve granitik pegmatitler içinde de cevher-
leşmişlerdir. Ticari yönden en önemli yataklar çoğunlukla peg-
matit ve karbonatlarla ilişkilidir. Birincil nadir metal yatakları-
nın ayrışması sonucu oluşan ikincil yataklar, esas olarak denizel 
ya da alüvyal plaserler şeklinde birikmişlerdir (A.H.Gültekin).

Harita 2’de Türkiye’nin NYE yataklanmasına uygun bölgeleri 
gösterilmiştir. 

2010 yılından 2015 yılına kadar NYE tüketiminde %15’lik bir 
artış gözlenmiştir. Bu artışın gelecek yıllarda da yakın oranda 
devam edeceği tahmin edilmektedir.

Çin dünya NYE rezervlerini, dış ticareti ve teknolojiyi elinde 
tutmaktadır. Arz kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, ABD’de 
Mountain Pass madeni ile Avustralya’nın Lynas Mount Weld 
madeni ve Lynas’ın Malezya’da bulunan maden işleme tesisleri 
(LAMP) üretime geçirilmiştir. Kanada, Güney Afrika ve Kazakis-
tan’da yeni madenler açılması için araştırmalar ve incelemeler 
yapılmaktadır. 

Yeniden işletmeye açılan Mountain Pass/ABD ve Mount Weld/
Avustralya’daki madenlerden hafif NYE’leri üretilmektedir. Ha-
fif NYE’leri üretmek, toplam (hafif ve ağır) NYE arzına yönelik 
katkı sağlamamaktadır. Bu nedenle NYE kullanarak ileri tekno-
loji ürünü üreten ülkelerde özellikle NYE’lerden neodimiyum, 
evropiyum, terbiyum, disporsiyum ve yitriyum ile ilgili kısa ve 
orta dönemde arz sıkıntısı yaşanacağı düşünülmektedir. 

Çin dünyada kullanılan neodimiyum-demir-bor (NdFeB) ile sa-
mariyum kobalt (SmCo) mıknatıslarının büyük bir kısmını üret-
mektedir. Santoku America Inc., Hitachi Metals North Caroli-
ne Ltd. ve Electron Energy Corporation’ın samariyum-kobalt 
(SmCo) ve nedimim-demir-bor (NdFeB) mıknatıs üretimleri de 
hammadde açısından Çin’e bağımlıdır. NYE’lerin Çin dışında 
üretilmesi durumunda da sabit mıknatıs üretiminde olduğu 
gibi, rafine edilmek ve daha sonra metal ve alaşımlara dönüş-
türülmek üzere Çin’e gönderilmek durumundadır.

Önümüzdeki 20 yıl içinde NYE talebi dünyadaki teknolojik ge-
lişmelere, ülkelerin geliştirdikleri stratejiler ve dünyadaki den-
gelere bağlı olacaktır. 
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Grafik 5: 2005-2015’yılları arası NYE arz ve talep öngörüsü 

Yıllar 2012 2013 2014 2015
NdFeB 28.700 30.100 31.600 33.000

Ni-H 24.000 26.000 26.000 27.000

Floresans 8.800 9.200 9.200 9.400

Katalizör 26.000 27.200 27.500 28.400

Seramik 7.140 7.200 7.280 7.370

Parlatma 19.600 19.900 20.200 20.500

Cam 11.100 11.150 11.220 11.280

Diğer 7.100 7.150 7.200 7.250

Toplam 132.450 136.500 140.200 144.200

Çizelge 9: 2010-2015 yılları arası NYE tüketimi

Nadir yer metaller
2014 2015

kg $ kg $
Skandiyum,yitriyum, alaşım halinde 4.412 61.718 7,020 70.374

Ytriyum/skandiyumun anorganik bileşikleri 7.132 402.117 20.525 403.754

Ytriyum/skandiyumun organik bileşikleri 3.966 502.567 6.059 904.990

Skandiyum, ytriyum, diğer 4.040 77.827 2.155 91.667

Parlatma 19.600 19.900 20.200 20.500

Cam 11.100 11.150 11.220 11.280

Diğer 7.100 7.150 7.200 7.250

Toplam 132.450 136.500 140.200 144.200

Çizelge10: Türkiye’de NYEM ithalat değerleri

84





www.madencilik-turk iye.com
1 Aralık 2016

Harita 2: Türkiye’de NYE yataklanmasına uygun bölgeler 

MTA Genel Müdürlüğü 1959 yılında, Eskişehir ili Sivrihisar ilçe-
sinin 40 km kuzeybatısındaki Kızılcaören, Karkın ve Okçu köy-
leri arasındaki 15 km2’lik bir alanda yaptığı çalışmalar sonrası 
ortalama %0,212 ThO2, %37,44 CaF2, %31,04 BaSO4 ve %3,14 
NYEO içeren Beylikahır NYE mineraller rezervini belirlemiştir. 

NYE ve toryum kaynağı olan bu yatak karmaşık mineralleşme-
ye sahip olup değerli mineraller olarak florit, barit ve bastnazit 
içermektedir. NYE’lerin çoğu bastnazit içeriğinde yer almıştır. 

Çizelge 11’de Beylikakır NYE minerallerinin kimyasal yapısı 
verilmiştir.

Kızılcaören florit-barit-NYE mineralleşmesi esas olarak hidro-
termal çözeltilerle oluşmuştur. Hidrotermal çözeltilerin kay-
nağının da alkali volkanizma ile kökensel olarak ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Yatak piroklastik kayaçlarında epitermal 
damarlar ve breş dolguları şeklindedir (Pınar Şen, Ercan Kuş-
cu ve Sebahattin Ak, Gültekin ve Örgün, 2000; Gültekin ve 
diğerleri, 2002). 

Türkiye’nin NYE potansiyelini belirlemek ve dolayısıyla gele-
cekte gereksinim duyulacak hammaddenin kendi kaynakları-
mızdan üretilmesine yönelik ülkemizde alkali mağmatizmanın 
yoğun olarak gözlendiği bölgelerin NYE cevherleşmesi açısın-
dan detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir (Pınar Şen, Er-
can Kuşcu ve Sebahattin Ak).

NT
Elementleri

İçerik
%

Bileşik İçerik
%

Element İçerik
 %

Ce 3.29 CaCO3 2.80 S 3.60

La 2.83 SiO2 1.30 Pb 0.071

Nd 0.55 CaF2 52.47 Sc 0.004

Pr 0.18 BaSO4 25.40 Ag 0.003

Sm 220 ppm Al2O3 4.00 Ti 0.07

Gd 120 ppm Fe2O3 3.00 V 0.02

Eu 60 ppm ThO2 0.02 Mg 0.20

Tb <25 ppm SrO 0.60

Dy 60 ppm MnO 0.54

Ho 20 ppm P2O5 1.00

Er 40 ppm CO2 1.16

Tm <10 ppm

Yb 25 ppm

Lu <10 ppm

Y 300 ppm

Çizelge 11: Beylikakır NTY minerallerinin kimyasal yapısı

Beylikahır NYE yatakları Türkiye için özel önem taşımaktadır. 
Bu yataklar dünyadaki diğer NYE mineralleri gibi ThO2 içer-
mektedir. Ancak şu ana kadar bu yatağın üretime yönelik ciddi 
bir çalışma yapılmamıştır.

Yataktaki minerallerin zenginleştirilmesine yönelik yapılmış araş-
tırmalardan birinde önerilen akım şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Bu çalışmanın sonuç bölümünde; “Cevher zenginleştirme ve 
metalürjik çalışmalar sırasında, Beylikahır cevherine uygulana-
bilecek birçok seçeneğin olduğu ortaya çıktığı, en uygun yönte-
min seçimi, hangi ürünlerin, ne kalitede elde edilmesi gerektiği-
nin belirlenmesinden sonra, yöntemin pilot çapta denenmesi ve 
ekonomik analizin yapılması ile sağlıklı biçimde ortaya çıkarıla-
cağı” ifade edilmiştir. (G.Özbayoğlu ve diğ., 1995)

Türkiye’de Kızılcaören, Seydişlehir Mortaş ve Doğukuzu bok-
sitlerinin oluştuğu bölgeler NYE cevherleşmelerinin oluştuğu 
bölgelerdir. Çanaklı ve Sofular bölgeleri potansiyel NYE rezerv-
leri bakımından kaynak umut vericidir. Bu bölgelerde alınmış 
ruhsatlarla arama çalışmaları yapılmaktadır. Aramaların bir 
merkezden sistematik olarak yönlendirilmesinde ve yakından 
takip edilmesinde yarar vardır. 

NYE Minerallerinin Zenginleştirilmesi
NYE’leri monazit ve ksenotim gibi fosfatlı, bastnazit gibi kar-
bonatlı kayaçlardan ekonomik olarak zenginleştirip kazanıl-
maktadır. NYE oluşumları alkali kayaç bileşikleri, karbonatit-
ler ve plaserlere bağlıdır. Ayrıca NYE’ler ikincil pegmatitler ile 
değişim geçirmiş kayaçların yapılarında da yer almışlardır.

Bastnazit ((LaCe)FCO3), %66-77 arasında NYEO içeren karbo-
nat, monazit (La,Ce, Nd ,Th) PO4, NYE içeren fosfat, ksenotim 
(YPO4) yitriyum fosfat mineralleridir. Bunların yanı sıra NYE’ler 
uranyum ve apatit cevheri atıklarından da kazanılmaktadır. 
Yitriyum, skandiyum ve diğer NYE’ler yan ürün olarak da ka-
zanılmaktadır. Boksitten alümina üretim sürecinde artık ola-
rak çıkan kırmızı çamur skandiyum kaynağıdır.

Monazit ve ksenotim mineralleri genellikle yerçekimi yöntem-
leriyle plaser ya da sahil kumlarından ilmenit, zirkon ve rutil’in 
üretimi sırasında yan ürünü olarak kazanılmaktadır. Plaser  

Şekil 1: Beylikahır florit, barit, NYE kazanımı için önerilen akım şeması
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yataklardaki NYE kazanımı için kuru ve yaş yöntemler beraber 
uygulanmaktadır. Bu yataklarda bulunan ilmenit, rutil, leucoxen, 
zirkon ve monazitin zenginleştirmesinde yerçekimi, manyetik, 
elektrostatik yöntemlerle birbirinden ve safsızlıklardan ayrılmak-
tadır. Cevherin 100 μ altında öğütülmesi durumunda cevherin 
yerçekimi yöntemiyle zenginleştirmesi zor olduğundan bu bo-
yuttaki cevherin flotasyonla zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

Dünyada NTE üretiminin yaklaşık %75’i plaserlerden gerçekleş-
tirilmektedir. Plaser yataklarda kıymetli mineral oranı genellikle 
düşük olup ağırlıkça %3-5 civarındadır. Uygulanacak işlemlerin 
ekonomik olabilmesi için zenginleştirme işleminin ilk aşama-
sında şlam ve atık ayrılarak malzeme miktarı düşürülmektedir. 
Plaserden alınan ağır mineral içeren malzeme pülp haline ge-
tirilerek “palong” olarak isimlendirilen içine 100x50 mm eşik-
ler yerleştirilmiş 50 metre uzunluk, 2 metre genişliğinde tahta 
oluklardan geçirilmektedir. Oluğun eğimi 1:20 ile 1:10 arasında 

değişmektedir. Şlam ve hafif 
mineraller akıştaki türbülans 
nedeniyle oluk boyunca akar-
ken ağır mineraller çökerek 
eşiklerin önünde toplanmak-
tadır. Resim 2’de plaser zen-
ginleştirilmede kullanılan tah-
ta oluklar gösterilmiştir.

Şekil 3’de tahta olukların kullanıldığı atık ve şlam alma akım 
şeması gösterilmiştir.

Aynı amaçla daha dar ve küçük oluklar, daralan oluklar ve içi 
içe girmiş iki silindirik gövdeden oluşmuş döner akma kanalları 
da kullanılmaktadır. 

Plaser yataklardan üretilen tüvenan cevherin içerdiği kil, kum, 
şlam, mika gibi atıkların temizlenmesinde spiral ve siklonlar da 
kullanılmaktadır. Ağır minerallerin manyetik ve elektrostatik 
özellik farklılıklarından yararlanılarak öncelikle plaserdeki kıy-
metli mineraller diğerlerinden ayrılmaktadır. Plaser yatakta 
bulunan minerallerin manyetik özellikleri de birbirinden fark-
lıdır. Daha sonraki aşamalarda da yoğunluk ve yüzey özellikleri 
kullanılarak gravite ve flotasyon yöntemi ile minerallerin tama-
mı birbirinden ayrılarak kazanılmaktadır. 

Zenginleştirme işlemi için plaser yataklardaki minerallerin fi-
ziksel, kimyasal, manyetik ve elektriksel özelliklerinin labora-
tuvarda iyi belirlenmesi gerekmektedir. Aynı plaser ya da cev-
herin içerdiği minerallerin belirlenen özellik farklılıklarına bağlı 
olarak zenginleştirme makineleri seçilmekte ve bu özellikleri 
kullanıldığı akım şemaları düzenlenmektedir.

Resim 2: Plaser zenginleştirmede 

kullanılan tahta oluklar, palon

Şekil 3: Tahta olukların kullanıldığı atık ve şlam alma akım şeması

Plaser yatakları taşınma ile oluştuklarından taneler birbirin-
den ayrışmış ya da düşük bir kuvvetin etkisiyle kırılıp dağı-
lacak şekilde çimentolanmıştır. Uygulanacak zenginleştirme 
yöntemlerinde malzemenin dağılmış olması gerektiğinden 
plaser yatakları üretildikten sonra önce elekten geçirilmek-
te, istenilen boyutun üzerindeki elek üstü malzeme kırıl-
makta ya da öğütülmektedir. Bu yataklardaki kıymetli ağır 
minerallerin yoğunlukları içerdikleri safsızlıklardan farklıdır. 
Minerallerin yoğunluk farkından yararlanılarak yerçekimi 
yöntemiyle zenginleştirme ile oldukça iyi sonuç alınabilmek-
tedir. Ayırma işleminde jig, spiral, ayırma konileri ve sallantılı 
masalarla kullanılmaktadır. 

NYE’lerin zenginleştirilmesi oluşumu gibi oldukça karma-
şıktır. Öncelikle cevherdeki NYE’leri içeren mineraller toplu 
sonra da seçimli konsantre olarak birbirlerinden ayrılmakta-
dır. Oluşum itibarı ile benzer yataklarda, hatta aynı cevher 
yatağının değişik bölgeleri için farklı zenginleştirme yön-
temleri uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle NYE yatak-
larının zenginleştirilmesi tasarlanırken yatağın değişik yerle-
rinden alınan örnekler üzerinde ayrı ayrı ve harmanlanarak 
çalışılmasında yarar vardır. 

NTE konsantresi üretildikten sonra asit ya da alkali özütleme, 
IRE yöntemiyle özütleme ve klorlama yöntemleriyle zenginleş-
time süreci sürdürülmektedir. Süreçteki her aşama bir önceki-
ne göre daha karmaşık ve teknoloji gerektirmektedir.

Zenginleştirme yöntemleri üretilecek NYE’lerin kullanım ama-
cına bağlıdır. Üretilen konsantre asidik veya bazik ortamda 
özütlenerek yitriyum dışındaki elementlerden oluşan misch-
metal (karışık metal) olarak isimlendirilen yüksek saflıkta metal 
ve alaşımlar elde edilmektedir. 

Nadir yer element klorürleri, genelde mıknatıs üretimi için 
elektrolitik indirgemeyle metale dönüştürülmektedir. Nadir 
yer element florür ve oksitleri de elektrolitik ve ısıl işlemle in-
dirgenerek metal üretilmektedir. Nadir yer element halojenür-
leri, sulu nadir yer element çözeltilerinin oksit veya karbonatlı 
bileşiklere dönüştürüldükten sonra uygun halojen asidi ile 
tepkimeye sokulmasıyla elde edilmektedir. 

NYE’nin ayrı saf olarak üretilmesi için NYEO’leri iyon değiştirici-
lerle veya sıyırmayla birbirlerinden ayrılmaktadır. Saf NYEO’ler 
metalik kalsiyumla NYEM’ne indirgenebilmektedir. Samaryum 
ve europiyum oksitlerinden metalik lantan ve seryum indirge-
nerek metal halinde getirilebilmektedir. 

Bu çalışma yazar tarafından hazırlanan 74 sayfalık bir raporun 
özetidir. Çalışmanın tamamı kitap olarak Maden Mühendis-
leri Odasından temin edebilir, aşağıdaki llinkten ulaşabilir ya 
da yazarından mail ile isteyebilirsiniz.
https://goo.gl/aPyWkv
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Cevher zenginleştirme işlem-
leri sırasında, özellikle sülfür-
lü minerallerin zenginleştiril-
mesinde kullanılan flotasyon 
yönteminde, ürünlerin tenör 
ve randımanlarını doğrudan 
etkileyen en önemli unsurlar, 

minerallerin oluşum koşullarından başlayarak; yapı-doku ilişki-
leri, tane boyutları, kenetlilik durumu ve tane sınır ilişkileridir. 

Sülfürlü minerallerin kendi aralarındaki ilişkileri dışında, gang 
mineralleri içindeki dağılımları ve gang minerallerinin kendi 
yapıları da prosesi belirleyici etkilere sahiptir. Bunlar kırma 
devresinden başlayarak öğütmeyi, sınıflandırma işlemlerini ve 
flotasyon reaktiflerinin sarfiyatlarını belirlemektedir. Ayrıca mi-
nerallerin sertlik, şlam oluşturma ve suda çözünme gibi özellik-
leri de flotasyonu etkilemektedir.

Genellikle maden yatağının oluşumundan sonraki tektonik 
hareketler ve atmosferik olaylar cevher yatağının, dolayısıyla 
orjinal cevher tipinin değişime uğramasına yada belli kısmının 
aşınıp taşınmasına neden olmaktadır. Nadir olarak ise cevher 
tiplerinin orijinal konumlarının korunduğu yataklar da bu-
lunmaktadır. Eş zamanlı oluşumlarda, kristallenme sırasının, 
konsantrasyona etkisi önemlidir. Farklı zamanlarda oluşan ya-
pılarda ise çatlak dolguları, ilk oluşan sarma-ornatmalar, iyon 
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değişimleri, sekonder mineral oluşumları ve oksidasyon zen-
ginleştirmede belirleyici etkiye sahiptir.

Mevcut yapı-dokuya göre işletme ve üretim sırasında mineral 
yapısı değişimlerinin flotasyon ortamına nasıl etki yapacağı-
nın önceden bilinmesi gerekmektedir. Bu ise arama ve fizibi-
lite aşamalarında farklı özellikler gösteren zonların ayrı ayrı 
zenginleştirme testlerine tabii tutulmasını gerektirmektedir. 
Uygulama aşamasında birbiri ile uyumlu zonların birlikte de-
ğerlendirilmesi verimliliği arttırmaktadır.

Bu makalede sadece bazı sülfürlü Cu-Zn-Pb-Fe minerallerinin 
yapıları, kendi aralarındaki ilişkiler ve flotasyon işlemleri üze-
rindeki etkileri üzerinde durulmuştur.

Flotasyonda Sık Karşılaşılan Cevherleşme Tipleri
Magmatik, sedimanter, metamorfik gibi genel maden yatağı 
oluşum kökenine bakmaksızın mineraller kümelenme açısın-
dan; masif, damar, ağsal (stokwork), skarn ve dissemine (saçı-
lımlı) tipler olarak sınıflandırılırlar. 

Masif Cevherler: Masif cevherlerde yaygın ve ağırlıklı mineral 
pirittir (FeS2). Daha az oranlardaki bakır, çinko ve kurşun mi-
neralleri genellikle piritlerin arasındaki boşluklara yerleşmiştir. 
Bakır mineralleri ki ağırlıklı olarak kalkopirit (CuFeS2), daha az 
oralarda da kovelin-kalkozin, bornit, fahlerz, enarjit, dijenit 
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içerebilirler. Çinko mineralleri genellikle sfalerit (ZnS), kurşun 
mineralleri ise galenit (PbS) olarak bu cevherleşme tipinde bu-
lunur. Bakır, çinko ve kurşun minerallerinin tane boyutları, olu-
şum sırasındaki soğuma hızları, enjeksiyon süresi ve mineral-
leşmenin tenörleri ile ilişkilidir. Çok düşük tenörlü cevherlerde 
genellikle ince kristalli yapılar yaygındır. 

Masif cevherlerde tane boyutları küçük olan mineraller cev-
her zenginleştirme işlemleri sırasında daha uzun sürede öğü-
tülmektedir. Ayrıca bu süre içinde iri boyutlarda serbestleşen 
taneler de şlam boyutuna geçerek verim kayıplarına neden 
olmaktadırlar.

Pirit, bakır-çinko-kurşun minerallerinden daha serttir. Piritle-
rin bünyesinde ince boyutlarda kapalı kalan bakır, çinko ve 
kurşun minerallerin serbestleşmesi için daha uzun öğütme 
sürelerine ihtiyaç duyulur. Piritle ince boyutlarda kenetli 
olan Cu, Zn ve Pb mineralleri taneleri tam olarak serbest-
leşmediğinden, flotasyonda konsantrenin kirlenmesi, atıkta 
kayıplar, ara ürün ve süpürme konsantrelerinin tekrar öğü-
tülmesi (regrinding) şeklinde sistemi olumsuz olarak etkile-
mektedir. Çinko tenörü düşük ve ince kristalli sfalerit içeren 
masif piritli cevherlerden çinko konsantresi üretmek çoğun-
lukla ekonomik olmamaktadır. 

Damar Tipi Cevherler: Damar tipi cevherlerde soğuma hızına 
da bağlı olarak genellikle iri kristalli yapılar oluşmaktadır. Ser-
bestleşme ve flotasyon açısından en rahat çalışılan cevherler-
dir. Ancak damar tipi cevherlerde dönüşüm ürünü mineralleş-
meler ve oksidasyon zonları söz konusu olduğunda sorunlar 
çıkabilmektedir. 

Ağsal Cevherler: Soğuma hızına ve konsantrasyona bağlı ola-
rak farklı tane boyutlarında mineral oluşumları gelişebilmekte-
dir. Bu tip mineralleşmeler genellikle zenginleştirme sırasında 
fazla sorun oluşturmazlar. Ağsal cevherlerin zenginleştirilme-
sinde gang minerallerinden serbestleşme tane boyutu önemli 
bir parametredir. 

Dissemine Cevherler: Genellikle düşük tenörlü tek mine-
ral ya da birden çok mineralin kümelerinden oluşmaktadır. 
Soğuma hızına ve konsantrasyona bağlı olarak farklı tane 
boyutlarında mineral oluşumları bulunabilir. Dissemine 
cevherler zenginleştirme sırasında genellikle fazla sorun 
oluşturmazlar. Gang minerallerinden serbestleşme boyut-
ları önemlidir. Dissemine cevherlerde gang minerallerinin 
büyük bir kısmı iri tanelerde serbestleştiğinden genellikle 
ön bir konsantre üretilir. Bu ön konsantrede cevher mineral-
lerinin serbestleşme boyutlarına göre ya daha ince öğütme 
yapılmadan ya da ikinci bir öğütme sonunda selektif ayırma 
uygulanabilinir. 

Skarn Tip Cevherler: Bu tip cevherleşmelerde cevher kütlesinin 
değişik bölgelerindeki sınırlı alanlarda farklı zonlar ve yapılar 
gelişebilmektedir. Skarn tip cevherlerde sık bulunan granat 

türü gang mineralleri öğütme devrelerinde ek düzenlemele-
re neden olur. Ayrıca skarn tip cevherleşmelerde bakır, pirit ve 
demir oksitlerin yanısıra wolfram, kalay ve wollastanit gibi özel 
ve farklı mineralleşmelerde bulunabilmektedir. 

Flotasyonda Sık Karşılaşılan Problemler
Dönüşüm ürünü veya karmaşık yapılı minerallerin 
cevherleşmede bulunması
Birincil minerallerden kısmen veya tamamen dönüşerek olu-
şan mineraller flotasyon ortamını genellikle olumsuz olarak 
etkilemektedir. Örneğin bakır ve çinko cevherlerini içeren bir 
cevherleşmede dönüşüm ürünü olan ve çözünebilir özellikte-
ki kovelin-kalkozin-bornit gibi bakır minerallerinin bulunması 
durumunda Cu+2 iyonları sfaleritleri aktifleştirerek, bakır kon-
santresinin Zn’ce kirlenmesine ve dolayısıyla bastırma zorlu-
ğuna neden olmaktadır. Bazen düşük oranda bakır minerali 
içeren Pb-Zn cevherlerinde de bu durum söz konusu olabil-
mektedir. Aynı şekilde karmaşık yapılı bakır minerallerinden 
olan fahlerz grubu bakır minerallerinin cevherleşmede bulun-
ması durumunda farklı flotasyon özellikleri gösterdiklerinden, 
flotasyon ortamı olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu tür mine-
raller ayrıca As ve Sb içerikleri ve çözünebilme özellikleri nede-
niyle flotasyonda sorunlar oluşturabilmektedir. 

Bu tip dönüşüm ürünü ve karmaşık yapılı cevher mineral-
lerinde iç içe yerleşmeler daha yaygındır. Klastik yapı adı 
verilen ve kabuklu meyveler gibi değişik tane boyutlarında 
iç içe geçmeler içeren bu tür mineralleşmeler serbestleşme 
sorunu oluşturur. Kalkopirit, sfalerit ve galenit gibi birincil 
minerallerin kovelin ve kalkozinden oluşan kuşaklarla sarıl-
ması sfalerit ve galenitin bakır konsantresine geçmesine ne-
den olur ve temiz bakır, çinko ve kurşun konsantreleri elde 
edilmesini güçleştirir (Foto-1 ve 2). Yüksek bakır içerikleriyle 
dikkati çeken bu tür mineralleşmeler flotasyon köpüğünün 
mavi renk alması nedeniyle pratikte mavi cevher olarak da 
tanımlanmaktadırlar. Ülkemizde işletilen Çayeli, Yomra ve 
Lahanos cevher yataklarının bazı zonları bu tür olumsuz 
özellikler göstermektedir. 

Foto-1: Bünyesinde ufak bornit (B) kalıntıları içeren sarı renkli kalkopiritler (Kp) kenarlarından itibaren 

kabuklanmalar halinde mavi renkli kalkozin-kovelin (Ko+Kv) ve gri renkli götitlere (Go) dönüşmüştür.
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Şlam oluşumu 
Yüzeyleri bozuşmuş yumuşak yapılı, dönüşüm ürünü, karma-
şık yapılı ve oksitlenme ürünü bazı mineraller öğütme sıra-
sında kolaylıkla şlam boyutuna geçerek randıman kayıplarına 
neden olabilmektedir. Ayrıca bu tür minerallerin serbestleşmiş 
olsalar dahi atığa (ganga) geçme eğilimleri daha yüksektir. Ok-
sitli bazı bakır mineralleri ve galenitlerde şlam oluşumu daha 
yaygın olarak gözlenebilmektedir.

Mineral Yapı ve Dokularının Flotasyonla Olan 
İlişkisi
Cevher minerallerinin yapı ve dokuları ile bu yapıyı oluşturan 
minerallerin tane irilikleri ve kenetlenme biçimlerinin saptanma-
sı, en verimli zenginleştirmenin gerçekleştirilmesindeki önemli 
unsurlardan biridir. Aşağıda değişik mineral yapı ve dokuların-
dan örneklerle konu ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

İri kristalli basit kenetli mineral yapı ve dokuları 
Bu tip yapılarda tane boyutlarının büyük olması yanında kenet-
li minerallerin tane sınırları da düzgün ve basit şekillere sahiptir 
(Foto-6 ve 7). Bu bakımdan öğütme sırasında büyük oranda iri 
boyutlarda serbest taneler oluşabilmektedir. Flotasyonda, bu 
tür yapılardan yüksek tenörlü ve randımanlı konsantreler üret-
me imkanı vardır. 

Oksitlenme ürünün minerallerin cevherleşmede 
bulunması 
Sülfürlü bakır-kurşun- çinko minerallerinde oksidasyon sü-
recinin etkili olduğu durumlarda kenar, dilinim ve çatlakla-
rından itibaren kısmen veya tamamen oksitli minerallere 
dönüşümler oluşabilmektedir (Foto-3 ve 4). Bu durumlarda 
örneğin sülfürlü ve kısmen oksitli mineraller içeren bir kur-
şun-çinko cevherleşmesinde sülfürlü ve oksitli kurşun mine-
ralleri flotasyon ile kazanılabilmektedir. Çinkonun sülfürlü 
olan mineralleri ile bunlarla kenetli oksitli taneler alınmakta 
ancak tamamen oksitli minerale dönüşmüş vaya kalıntı halde 
sülfürlü mineraller içeren ve bunları saran oksitli çinkolar ise 
flotasyon reaktiflerinin temasını engellediğinden flotasyon 
ile alınamamaktadır.

Oksitli bakır minerallerinden malahit ve azurit gibi kolay çözü-
lebilir minerallerin cevherleşmede bulunması ise flotasyonda 
randıman kayıplarına neden olmaktadır (Foto-5). 

Foto-2: Kabuklanmalar halinde dönüşüm ürünün mineraller,

pembe renkli bornitler (Bo) kenarlarından itibaren açık mavi renkli kalkozin (Kz) ile

koyu mavi renkli koveline (Kv) dönüşüm göstermektedir. Kalkozin-kovelinlerin de yer yer

götit (Go) bileşimli demir oksitlere dönüştüğü görülmektedir. Altta gang (G) mineralleri.

Foto-3 : İri bir galenit (G) tanesinin her iki kenarından kısmen seruzite (Se)

dönüşümü. Seruzite dönüşmüş kesimlerde ufak beyaz renkli galenit kalıntıları görülmektedir. 

Foto-4 : İri bir sfalerit (S) tanesinin dilinimlerinden ve

kenarlarından itibaren kısmen oksitlenerek simitsonite (Sm) dönüşümü. 

Foto-5: Kalkopirit (Kp) kenarlarından itibaren gri renkli götite (G) ve

yeşil renkli oksitli bakır minerali olan malahite (M) dönüşüm göstermektedir.
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Değişken tane boyutlu ve karmaşık-girift kenetli 
mineral yapı ve dokuları 
Oluşum koşulları nedeniyle hem iri hem de çok ufak boyutlar-
daki mineralleri bünyesinde bulunduran ayrıca tane sınırları 
karmaşık şekilde birbirinin içine girmiş yada çok ufak taneli ka-
panımlar (inkluzyonlar) içeren minerallerden oluşan cevherlerin 
kırılma ve öğütme sonucu serbestleştirilmesi ise oldukça güç-
tür. Foto-8,9,10,11,12,13’te gösterildiği gibi yapı-doku ve kar-
maşık kenetlenme ilişkileri gösteren cevher minerallerinin ser-
bestleşmeleri ancak çok ince öğütme ile gerçekleşir. Ancak ince 
öğütme her zaman fazla masraf gerektirdiğinden ve bazı teknik 

sorunların ortaya 
çıkmasına neden 
olduğundan çok 
tercih edilen bir se-
çenek değildir. Aynı 
cevher yapısı içinde 
farklı boyutlarda 
mineral yerleşimi 
olduğunda iri taneli 
olanlar daha erken 
s e r b e s t l e ş i r k e n 
daha ince boyutlar-

Foto-6: Piritle (Py) basit düzgün sınır ilişkili kenetlilik gösteren kalkopirit (Cp) oluşumları. 

Foto-7: İri taneli tane sınırları düzgün ve basit pirit (P), sfalerit (Sf) ve kalkopirit (Kp) kenetliliği.

da olanların önemli bir kısmı kenetli olarak kalacaklardır. Kabul 
edilebilir bir oranda serbestleşmeyi sağlayan öğütme ile kenetli 
kalan mineraller konsantrede tenör ve randıman düşmesi, atıkta 
kayıp olarak kendini gösterecektir. Süpürme konsantresi ile te-
mizleme devresinde ortaya çıkan ara ürünler tekrar öğütülmek 
zorunda kalacaktır. 

Foto-8 : İri kalkopirit (Cp) bünyesindeki 

çok ufak taneli pirit (py) tanecikleri. 

Foto-9 : İri sfalerit (Sf) ve bünyesindeki düzensiz şekilli galenit (Ga) saçılımları. 

Foto-10 : (Ga) mineralleri arasında bulunan sfalerit (Sf) mineralleri bünyesinde

gözlenen çok sayıda çok ufak taneli ve şeritcikler halindeki kalkopirit kapanımları.

Foto-11: Sfaleritle (Sf) kenetli ufak boyutlu bakır sülfür mineralleri fahlerz (F) ve bornit (B). 
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Sosyal Medyada da Yanınızdayız!

Flotasyon ürünlerindeki kenetli yapılara örnekler
Foto-14 ve 15’te sfaleritin yanısıra çok az galenit içeren bir 
bakır cevherinden elde edilen kaba bakır konsantresi görül-
mektedir. Sfaleritler, Cu+2 iyonları tarafından aktifleştirildiği 
için flotasyon çalışmasında istenen kalitede bakır konsantresi 
alınamayan bu numune içersindeki kenetli ve serbest mineral 
yapıları görülmektedir. Foto-16 ve 17’de ise aynı çalışmada ba-
kır temizleme devresi ara ürünlerindeki kenetli ve serbest ya-
pıları göstermektedir. Yukarıda farklı başlıklar altında anlatılan 
mineral yapılarının konsantre ve ara ürünlere nasıl yansıdığını 
anlamak açısından bu örnekler verilmiştir. 

Foto-12: İnce taneli girift pirit (P), sfalerit (Sf) ve kalkopirit (Kp) kenetliliği.

Foto-13 : Karmaşık kenetli cevher mineralleri; sfalerit (Sf), 

az miktardaki kalkopirit (Kp) galenit (Gl) ve piritle (P) kenetli haldedir. 

Foto 14-15 : Kaba bakır konsantresinde istenilen kalitede

bakır konsantresi alınamayan kenetli ve serbest mineral yapıları

Foto 16-17 : Aynı çalışmada bakır temizleme devresi ara ürünlerindeki kenetli ve serbest mineral yapıları
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Bu çalışmada M.Ö. 4. yüzyılda 
mekanik biliminin kuruluşun-
dan 1950’li yıllara kadar ge-
çen süreçte kaya mekaniği-
nin akademide yeni bir bilim 

dalı olarak doğmasını sağlayan önemli gelişmeler özetlenmiş-
tir. Birçok uygarlık, tarihin farklı dönemlerinde özgür düşünce 
iklimini sağlayabilmiş ve bilimlerini ileri seviyelere taşıyabil-
mişlerdir. Kaya mekaniğinin kuruluşu için temelleri oluşturan 
gelişmeler farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yaşanmış ve 
gerekli olan bilgi birikiminin sağlanması uzun yıllar almıştır. 
Avrupa’da yaşanan aydınlanma hareketi ile birlikte gelen bi-
limsel devrim ve modern bilimin doğuşu gibi sancılı süreçler 
neticesinde pek çok bilim dalı gibi kaya mekaniğinin de temel-
leri atılmıştır. 17. yüzyıldan itibaren mekanik bilimindeki yaşa-
nan ilerleme ve 19. yüzyılda artan uygulama alanlarının sayısı 
nedeni ile akademide yeni yönelimler gerçekleşmiştir. 20. 
yüzyıl başlarında jeomekanik bilimindeki devrim niteliğindeki 
atılımlar kaya mekaniğinin akademide doğuşunun müjdecisi 
olmuş ve 1950’li yıllara gelindiğinde kaya mekaniği akademide 
bağımsız bir bilim dalı olarak kurulmuştur.

Tarihte bilimsel gelişmelerin ne seviyelerde olduğunu detay-
lı olarak bilmemiz maalesef mümkün olmamaktadır. Tarihten 
günümüze ulaşan eserler bize geçmişteki çeşitli uygarlıkların 
bilimde oldukça ilerlenmiş olduğunu gösterse de, yazılı kay-
nakların yakılması ve istilacı devletler tarafından bilgi biriki-
minin ortadan kaldırılması nedeni ile pek çok bilginin yeniden 
keşfine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda çok sayıda örnekten 
birisi İskenderiye’deki kütüphanelerin önce Hristiyanlar sonra-
sında Müslümanlar tarafından yıkımı ve İskenderiye biliminin 

Kaya Mekaniğinin
Akademide Kuruluşu

makale

Dr. Eren KÖMÜRLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü

ekomurlu@ktu.edu.tr 

ortadan kaldırılma girişimidir1. Bilimin ve bilim insanlarının 
desteklenerek özgür düşünce ikliminin tesis edilmesi sayesin-
de günümüzde halen hayret ile karşılanacak pek çok buluş İs-
kenderiye’de yapılmıştır. 

M.Ö. 273 - M.Ö. 192 yıllarında yaşayan İskenderiyeli Eratoshenes 
Dünya’nın çevresini gerçek değerinden sadece 800 mil daha az, 
24,000 mil olarak hesaplamış, Güneş’in dünyadan uzaklığını ise 
1 milyon mil daha az, 92 milyon mil olarak hesaplamıştır. Bu bil-
gilerin sonraki yüzyıllarda bilim insanlarına ulaşamaması nedeni 
ile araştırmalar tekrarlanmıştır. Bilimsel yazılı kaynakların kay-
bolması ve bilginin yazılı kaynaklar ile aktarılamaması konusun-
da benzer durum Roma bilimi için de geçerlidir. Rönesans İtal-
ya’sında gerekli bilgiye sahip olunmaması nedeni ile şehirlere su 
taşımak amaçlı yapılan tasarımlar için Roma yapıları incelenmiş-
tir. Roma İmparatorluğu içerisinde su işleri ile ilgili bir devlet ku-
rumu bulunması sebebiyle su taşıma konusundaki bilgi birikimi 
imparatorluk sınırları içerisinde birbirinden çok uzak noktalara 
yansımış ve dönemin önemli tünel ustaları yetiştirilmiştir.

Bazen suyu şehre taşımak ve bazen de suyu şehirden taşımak 
için Roma İmparatorluğu önemli mühendislik uygulamala-
rı gerçekleştirmiştir. Bu konuda, bazı Roma İmparatorları ne 
pahasına olursa olsun büyük projelerin gerçekleşmesini sağ-
lamışlardır. M.S. 41 ve 54 yılları arasında Roma İmparatoru 
olan Claudius, Roma şehrine yaklaşık 90 kilometre mesafede 
bulunan Fucino gölünün sularını tamamen direne etmek ve 
bu alanı verimli bir tarım arazisine çevirmek için 5,8 kilometre 
uzunluğunda, derinliği 120 metreye ulaşan bir tünel kazılma-
sını emretmiştir. Günümüzde İtalya’daki verimli tarım alanla-
rından birinin üzerinde, 2000 yıl önce, uzunluğu 18 kilometre,  
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eni 11 kilometre olan bir gölün olduğunu düşünmek, o çağın 
şartları altındaki bu vizyonun günümüz makinaları ve teknolo-
jisi ile buluştuğunu hayal etmek heyecan vericidir. 

Roma imparatorluğunun pek çok sayıda önemli tünel ve su 
kanalları inşaatları olmuştur. Uzunluğu 1 kilometreyi bulan ve 
30 m2 dolaylarında kesit alanına sahip tünel kazılarını M.S. 2. 
yüzyılda mühendislik harikası olmaktan çıkarıp normal bir uy-
gulama haline getiren Roma, madencilik faaliyetleri için de ça-
ğının en önemli örneklerini sergileyerek 200 metre derinliklere 
kadar yer altı madenlerinde kazı yapmıştır2. 

Yunan bilimi ve Roma bilimi arasındaki temel fark, Yunan bi-
liminin daha saf olması ve doğayı daha iyi anlamak için yapıl-
mış olmasıydı. Ancak Roma bilimi uygulamaya dayalı daha çok 
büyük mühendislik projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik 
ampirik yöntemlere dayanmaktaydı3. 

Kaya Mekaniğinin bir bilim dalı olarak akademide doğuş öy-
küsüne değinmek için öncelikle bilimin felsefeden ayrılmasına 
kısaca değinmek isabetli olacaktır. Bilimin kuruluş öyküsü içeri-
sinde şüphesiz ki Yunan ve Romanın yanı sıra Mısır ve Mezopo-
tamya uygarlıklarının önemli katkılarına yer verilmedir.

Kaya Mekaniğinin kuruluşunda en önemli basamaklardan 
bazıları Aristoteles (M.Ö. 384-M.Ö. 322) tarafından “Fizik” adlı 
kitabının yazılarak Fizik’in kurulma süreci ve mekanik bilimi-
nin gelişerek ilerleyen yüzyıllarda farklı malzemelere yönelik 
detaylandırılmasıdır. Aristoteles’in (Şekil 1) “Fizik” adlı eseri, 
modern mekaniğin kuruluşu için Galileo Galilei (1564-1642), 
Isaac Newton (1642-1727), Robert Hooke (1635-1703), Edme 
Mariotte (1620-1684) gibi fizikçiler tarafından büyük adımların 
atılığı 17. yüzyıla kadar Avrupa’da çoğu okulda tartışmaya dahi 
kapalı tutulan temel kaynak olarak okutulmuştur4. 

Şekil 1. Aristoteles (M.Ö. 384-M.Ö. 322)

Fizik bilimlerinin en eski olanı mekanik, rijit cisimler mekaniği 
(statik, dinamik) ve sürekli ortamlar mekaniği (mukavemet veya 
katı mekaniği, akışkanlar mekaniği) olmak üzere iki ana kısımda 
ele alınabilir. 15. yüzyıla kadar sürekli ortam mekaniği üzerine 
eserler ağırlık kazanmamış olup, bu konuda öncül çalışmalardan 
bazılarını ünlü İtalyan bilim adamı ve sanatçı Leonardo da Vinci 
(1452-1519) halatların taşıma kapasitelerine yönelik çekme test-
leri ile gerçekleştirmiştir. Mukavemetin yeni bir bilim dalı olarak 
sunulduğu ilk kaynak 1638 yılında yayınlanan “İki Yeni Bilim” 
ismi ile Galileo Galilei (1564-1642) tarafından yazılan kitaptır. 
Galilei bu eserinde ahşap, hayvan kemiği ve kaya malzemele-
rine yönelik uyguladığı dayanım testlerine yönelik bulgularını 
paylaşmış ve eğilen kirişlere yönelik yaklaşımlarını önermiştir5.

Deneysel, ampirik yöntemlere ek olarak, 17. yüzyılda matema-
tiksel çözümlemelere de dayalı olarak mukavemet bilim dalı-
nın hızlı ilerleyişinin başlaması ile derinleşen bilgi birikimi ve 
özellikle sanayi devrimi ile taşıma, ulaşım ve yapılaşma ihtiyaç-
larına paralel olarak sayısı artan kaya ve zemin mühendisliği 
uygulamaları neticesinde jeomekanik bilim dalının kurulması 
için gerekli altyapıya 19. yüzyılda sahip olunmuştur6. Jeome-
kanik bilim dalının akademide kuruluşunun Viyana Teknik 
Üniversitesi Profesörü Josef Stini’nin (1880-1958) “Ingenieur-
geologie” (Mühendislik Jeolojisi) derslerini başlatması ile ya-
şandığını görüşü mevcuttur7. Ancak, pek çok araştırmacıya 
göre Jeomekanik’in akademide kuruluşu için asıl kilometre taşı 
Karl Von Terzaghi’nin 1924 yılında çalışmalarını “Erdbaumec-
hanik” (Toprak mekaniği) adlı kitabında toplaması ile yaşan-
mıştır ve bu sebeple Karl Von Terzaghi (1883-1963) “Jeomeka-
niğin babası” olarak adlandırılmıştır8. 

Karl von Terzaghi döneminde kaya mekaniği henüz ayrı bir 
bilim dalı olarak ele alınmıyor olsa da, kendisi bu konuda-
ki gereksinimi dile getirmiştir. Bilim disiplinlerinin zaman ile 
gelişimi neticesinde diğer bir bilim dalından ayrılma süreci 
yaşanmaktadır. Kaya mekaniğinin bir parçasını oluşturduğu 
genel yer malzemeleri (zemin ve kaya) mekaniği ile ilgilenen 
Jeomekanikten ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesi 20. yüzyıl 
ortalarında gerçekleşmiştir. Bu sürecin önemli adımları 20. yüz-
yılın ilk yarısında atılmıştır9. 

Fizik bilimlerinin en eskisi olan mekaniğin büyüyerek bölün-
meler yaşaması ve kaya mekaniğinin bağımsız bir bilim dalı 
olarak 20. yüzyılda kuruluş öyküsünün kısaca incelenmesi için 
yaşanan bazı önemli gelişmeler bu çalışmada irdelenecektir.

17. yüzyıla Kadar Geçen Süreçte Yaşanan
Gelişmeler 
İnsanlık çeşitli zamanlarda büyük bilimsel atılımlar yapmış 
olup, 17. yüzyıl, modern bilimin kuruluşu için günümüz bi-
limleri ve üniversiteler tarihi açısından önemli bir milat olarak 
kabul edilmektedir10. 17. yüzyıl, dönemin Avrupa’sındaki kilise-
nin baskılarından bağımsız olarak bilim insanlarının çalışmala-
rını yürütmeye başladıkları, kilisenin bilim üzerindeki baskıları-
nın kalkmakta olduğu ve bilimin yeniden doğduğu yüzyıldır.  
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Dünya üzerinde birbirinden habersiz olarak yaşayan pek çok 
uygarlık tarihin farklı dönemlerinde bilimlerini ileri seviyelere 
taşıyabilmişlerdir. Bilim tarihindeki yaşanan gelişmelerin ne-
denini temel olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. 
Bunlardan ilki, dünyayı ve evreni anlama isteği, bir diğeri ise in-
sanların hayatlarını iyileştirmek amaçlı bilimi kullanma eğilim-
leridir. Batı medeniyetleri tarihindeki iki büyük uygarlık olan 
Romalılar ve Yunanların bilimleri arasında temel fark ta bu nok-
taya dayanmaktadır. Yunanlıların kurduğu okullarda daha çok 
doğayı anlayabilme üzerine saf bilim öğrenmek için çalışılmış-
tır. Bu okullar kendi içlerine kapalı görülseler de özellikle M.Ö. 
5. ve 4. yüzyıllarda buralardan mezun sofistler halkın da bilime 
olan ilgisi sayesinde gezerek para karşılığı felsefe ve bilim ders-
leri vermiş, bilim ile ilgilenerek geçimlerini sağlayabilmişlerdir. 
Halkın desteklerinin yanı sıra bu dönemde pek çok okul ülke 
yönetimleri tarafından da maddi olarak desteklenmiştir11.

Romalılar her ne kadar Yunanlıların saf bilimine önem verme-
seler de bilim ve felsefeye büsbütün yabancı kalmamış, büyük 
mühendislik projeleri nedeni ile pratik uygulamalarda üstün-
lük ve önemli bilgi birikimi sağlamışlardır. Roma döneminin 
sona ermesinden 13. yüzyıla kadar olan süreç, Avrupa için ka-
ranlık bir dönem olarak nitelendirilmektedir. 

Bu dönemde, bilim ve felsefede öncülük Müslümanların eline 
geçmiş durumdadır. Başlangıçta çeşitli Hint, Roma ve Yunan 
eserlerin çevirileri ile başlayan ilgi devam ederek büyük bilim 
insanlarının yetişeceği bir ortam sağlanmıştır. Batı karanlık 
içerisindeyken, çok sayıda araştırmacı Orta Doğu’ya göç etmiş 
ve buralarda araştırma merkezleri, okullar kurmuştur. Müslü-
man coğrafyasında farklı inanca sahip bilim insanlarına büyük 
hoşgörünün olduğu bu dönemde, çok sayıda Arapça eser bili-
me kazandırılmıştır. 8. yüzyıl sonlarında Halife Harun El-Raşid 
önemli bilim eserlerinin Arapçaya çevrilmesine büyük hassasi-
yet göstermiş ve sonra gelen halifeler de bu yolu izlemişlerdir. 
Bizans’a, Hindistan’a kültür elçileri göndermiş, bilimsel eserleri 
toplama, koruma sağlamışlardır. 

Tarihteki her medeniyet gibi Araplar da zamanla zayıflamış, 
altın çağını tamamlamış ve gerileme sürecine girmiştir. Arap-
ların Avrupa’dan çıkmalarının ardından çok sayıda Arapça eser 
Latinceye çevrilerek dönemin üniversitelerinde temel eserler 
olarak okutulmuştur. Arapça kaynakların Latinceye çevirileri 
için dönemin İspanya’sında ve İtalya’sında özel çeviri komite-
leri oluşturulmuştur. Bu çalışmalar, Avrupa’nın modern üniver-
sitelere geçiş sürecinde önemli altyapı sağlamıştır.

14. yüzyıla kadar bilim yaygın olarak manastırın elinde tutulu-
yor ve bu kurumlar aynı zamanda üniversite gibi çalışıyor ol-
salar da, 12. yüzyılda başta İtalya olmak üzere dini bir kurum 
olmayan yeni üniversiteler kurulmuştur. Ancak, Rönesans’a 
kadar Avrupa’da bilim genel bir durgunluk yaşamıştır. Çinlile-
rin yüzlerce yıl önce icat ettikleri baskı araçlarının Avrupa’da 
bulunması 15. yüzyılı bulmaktadır. El yazmalarından çıkılarak 
matbaa kullanımı ile ucuz kitap edinme ve okuma olanakları 

artar. Avrupa’da matbaalarda önce dinsel ve klasik edebi eser-
ler basılırken, bilim kitapları da kısa süre içerisinde basılmaya 
başlanır. Yıldırım (2013)’ün ifadeleri ile, 16. yüzyılda derecikler 
biçiminde akan Avrupa’daki bilim, 17. yüzyılda kabaran ve ta-
şan nehir görünümü kazanmıştır. 17. yüzyılda ortam, bilimin 
yeni bir hız ve güç ile doğuşuna hazırdır.

Şüphesiz Avrupa’nın aydınlanma sürecine girmesine skolastik 
düşünce dönemlerinde de birçok çağının ilerisindeki bilim in-
sanı katkı sunmuş ve 17. yüzyıldaki bilimsel sıçrama için altyapı 
sağlamıştır. İngiliz Roger Bacon (1219-1292) bu konuda değinil-
mesi gereken bir bilim insanıdır. Roger Bacon’un yaşadığı dö-
nemde tamamen kalıplaşmış ve miskinleşmiş bir bilimsel ortam 
bulunmaktaydı. Bilime kazandırılacak yeni bir bilgi öncelikle 
İncil’e göre değerlendirilerek bir elekten geçirilip, daha sonra 
Aristoteles gibi önemli antik dönem yazarlarının eserlerine ters 
düşmüyor olması sorgulanırdı. Bu dönemde bilime gereken 
önemi veren çok kısıtlı sayıda topluluk mevcuttur ve Roger Ba-
con’un bağlı olduğu gibi manastırlardaki az sayıda tarikat Avru-
pa’da modern bilimin doğuşu için büyük katkı sağlamıştır.

Roger Bacon bilimin deneye dayanması ve kesin bilginin göz-
lenebilir olmasını savunmuştur. Aksi taktirde, diğer yaklaşımla-
rın tahminden ibaret kalacağını savunmuştur. Roger Bacon’un 
bu görüşünün ne denli değerli olduğunu anlamak için skolas-
tik düşünce döneminde Avrupa’nın Aritoteles’in kitaplarında 
yazılanları kesin doğru bilgi olarak kabul ettiğini ve Aristote-
les’in öğretilerinde bilimsel olarak eksikliklerin olduğunu tar-
tışmanın hiç de kolay olmadığını hatırlamak gereklidir. Roger 
Bacon skolastik düşünceyi eleştiren bir aydındır, dönemin filo-
zof ve bilim adamlarının antik dilleri iyi bilmemesinden dolayı 
da büyük hatalara düşüldüğünü söylemiştir. 

Roger Bacon’un modern bilimin kuruluşundaki attığı adımlar 
dönemin katı kalıplar içerisinde her türlü bilginin vahiy ve Aris-
toteles mantığında gösterildiğini savunan kiliseleri tarafından 
hoş karşılanmamıştır. Bu dönemde, deneysel olgulara başvur-
manın gerekliliğini savunmak oldukça zor olmuştur. Ancak, 
bu atılımlar ile 13. yüzyılda yeni ve aydınlık bir dönemin ilk 
belirtileri verilmiştir. İnsanlık artık gerçeği antikçağ yazarlarının 
kitaplarında değil, doğrudan doğayı inceleyerek aramaya baş-
layacaktı. Ancak skolastik düşünce ikliminin son bulabilmesi 
için Avrupa’da yüzyıllarca bilim insanları ve aydınlar tarafından 
mücadele verilmiştir12.

16. yüzyıl sonlarında skolastik felsefe yerini gerçeklere dönük 
özgür araştırma ve öğrenme çabasına bırakarak, 17. yüzyılda 
Avrupa’da tekrar özgür düşünce iklimi tesis edilmiştir. Bu kaza-
nım açısından Rönesans etkileri süreci hızlandırmış ancak çok 
hızlı sonuç verememiştir. Bilim tarihinde, oldukça yaygın bili-
nen bir örnek olması açısından, 17. yüzyıl başlarında halen İn-
cil’e ters düştüğü düşünüldüğü söylenerek, Dünyanın yuvarlak 
olduğunu söyleyen Galileo Galilei (1564-1642) kilise tarafından 
ölüm cezasına çarptırılmış ve sonra kiliseden özür dilemesi 
üzerine hapis hayatı ile yaşamına izin verilmiştir. 
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Rönesans’ın ilk yıllarında dönemin aydınları bilimsel gelişmeler 
ile ilgilenmiyor ve Christopher Columbus (1451-1506) tarafın-
dan gerçekleştirilen göz kamaştırıcı keşifler bile etkisiz kalıyor-
du. Rönesans döneminde modern bilimin doğuşunu müjdele-
yen gelişmeler pek çok zaman seçkinler tarafından değil, atölye 
ve benzeri iş yerlerinde kazanılan teknik bilgiler ile sağlanmış-
tır13. O dönemin ünlüleri sanat, tarih ve politika alanında yetiş-
miştir. Az sayıda fen bilimlerinde ün kazanmış kişiden birisi Le-
onardo da Vinci (1452-1519) de aynı zamanda sanatçı (ressam 
ve heykeltıraş) kimliği ile ün kazanmış bir aydındır. 

Bilim tarihçisi Cemal Yıldırım (1925-2009), “Rönesansın bir 
katkısı insan kafasını evrene açmak, bir diğer katkı da Leonar-
do da Vinci’yi insanlık tarihine armağan etmektir” demiştir ve 
Leonardo da Vinci yazmayı tasarladığı kitapları yazma fırsatı 
bulabilseydi, bilimin sonraki dönemlerinde bazı hatalara dü-
şülmeyeceğini belirtmiştir14.

Leonardo da Vinci de mekanik, jeoloji, biyoloji gibi birçok farklı 
alanda araştırmalar yapmıştır. Uygulamalı alanlardaki projeleri 
arasında uçan makinalar, helikopter, paraşütler ve çeşitli savaş 
aletleri bulunmaktaydı. Mekanik biliminin öncülerinden olan 
Vinci, birçok temel mekanik bilgisini bilime kazandırmış ve ça-
ğının önemli devrimleri ile bilim tarihine geçmiştir. Örneğin, 
kuvvetin ivmeyi meydana getirdiğini açıkça ifade etmiştir. Bu 
görüş daha sonra Newton tarafından da herkesin bildiği 1. 
yasa olarak ifade edilecekti. Katı mekaniğinin yanı sıra, akışkan-
lar mekaniği ile de ilgilenmiş ve Archimedes’in (M.Ö. 287-M.Ö. 
212) hidrostatik ve hidrodinamik üzerinde unutulmuş buluşla-
rını ortaya çıkarmış ve kendisi de bu alana yeni görüşler kazan-
dırmıştır. Leonardo da Vinci’nin büyük bir Archimedes hayranı 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Leonardo da Vinci pek çok bilim tarihçisine göre jeolojinin ku-
rucularındandır. Ancak, antik Yunan döneminde, Roma’da, Mı-
sır’da veya Mezopotamya uygarlıklarında olduğu gibi bilimin 
ilerlediği toplumlarda insan hayatındaki gözlemlerin temel bir 
parçası olan jeoloji üzerine bilgi birikimi olduğu bu noktada 
hatırlanmalıdır15. Vinci yüzey şekillerinin oluşumu, zemin ha-
reketleri ve kayaların oluşumu ile ilgili görüşler ortaya atmış-
tır. Bu alanda, birçok önemli gözleme dayalı veri elde etmiş-
tir. Leonardo da Vinci’nin mekanik biliminde devrim yaratan 
buluşlarının yanı sıra yer bilimleri ile de ilgilenmesi kendinden 
yüzlerce yıl sonra akademide bir bilim dalı olarak doğacak olan 
kaya mekaniği için önemlidir. 

Leonardo da Vinci de Roger Bacon gibi bilimin gözlem veya 
deneye dayanması gerektiğini ifade etmiştir. Kuşkusuz, geçmişi 
yadsımıyor olsa da Aristoteles’in kitaplarında yazanları tartışma-
sız doğru bilgi diye kabul etmeyi yanlış buluyordu. Geçmişten 
gelen kalıplaşmış bilgilerin sınanması gerektiğine inanıyordu. 15. 
yüzyıldaki Avrupa’nın kalıplar üzerine kurulmuş, kilisenin kontro-
lündeki bilim ortamında Leonardo da Vinci’nin görüşleri oldukça 
değerliydi ve 17. yüzyılda ‘Newton Fiziği’nin kuruluşu için aka-
demide yaşanan modernizasyon açısından önem taşımaktaydı.

Günümüze ulaşan kaya mü-
hendisliğine yönelik ilk teknik 
kitap, latince ismi Georgius 
Agricola (1494-1555), asıl ismi 
George Pawner (günümüz al-
mancasında çiftçi anlamına 
gelen Bauer) olan alman bi-
lim adamı tarafından Latin-
ce yazılmıştır (Şekil 2). 1556 
yılında yazarının ölümünden 
bir yıl sonra yayınlanabilen 
“De re Metallica” adlı 12 ciltlik 
kitap madencilik ve metalürji 
alanındaki gelişmeler açısın-
dan uzun yıllarca temel bir 

kaynak olmuştur. Bu kitabın ön sözü ise devrin ünlü hümanisti 
Erasmus tarafından yazılmıştır. Agricola’nın döneminde bilim 
dilinin Latince olmasının yanı sıra, bilim insanlarının da Latince 
isimler kullandıklarını görmekteyiz.

‘De re Metallica’nın İngilizceye tercümesi ise 1912 yılında ABD 
eski başkanı ve profesyonel bir maden mühendisi olan Herbert 
Hoover ve eşi Lou Henry Hoover tarafından yapılmıştır. Agri-
cola da Leonardo da Vinci gibi gözleme dayalı bilgiye değer 
vermekteydi. Modern bilimin kurulmasını ve kalıplaşmış antik 
dönem bilgilerinin sınanmasını savunuyordu16. Avrupa’daki 
Rönesans bilimsel gelişmesinin öncülerinden birisi olmuş ve 
eserleri kendinden sonra gelen yer bilimcilere ilham vermiştir. 
Kendisinin “De re Metallica” adlı eserinden başka ‘Nature Fossi-
lium’ adlı bir eseri de vardır.

Bilimdeki ilerlemeler neticesinde 17. yüzyıldaki büyük ivmeyi 
hazırlayan bir diğer bilim adamı ise Francis Bacon’dur. Kendisi 
yalnız bir bilim adamı ve filozof olmakla kalmayıp siyasi ola-
rak ta önemli görevler üstlenen bir kişi olduğu için görüşleri 
başta İngiltere’de olmak üzere Avrupa’da yankı uyandırmıştır. 
Francis Bacon (1561-1626), Kraliçe 1. Elizabeth’in adalet bakanı 
Nicholas Bacon’ın oğludur. Cambridge üniversitesinde hukuk 
okumuştur ve avukatlık yaparken bir taraftan da siyasi bir kari-
yer için çalışmıştır. 1584’te parlamentoya seçilmiş, 1603’te Kra-
liçenin veliahttı 1. James tahta geçince hızlı bir şekilde önem-
li mevkilere sahip olmuştur. Önce “Sir” unvanı almış, sonra 
1606’da başsavcı ve 1618’de ise İngiltere başyargıcı olmuştur. 
“The Advancement of Learning” adlı kitabı Francis Bacon’un 
ömrü boyunca üzerinde duracağı fikirlerinin temelini atmış, 
kendisinin ilk felsefi çalışmasıdır. Bu eser çok geniş bir alanı 
kapsıyor ve birçok farklı bilim dalı için yeni yaklaşımlar gelişti-
rilmesini ısrarla savunuyordu. Francis Bacon, yeni bilimsel yön-
temi tümevarım yöntemi olarak açıklıyordu.

Bacon’un insana olan güveni dikkat çekicidir. Bacon, bilimle 
yapılacak keşiflerin insanı doğadan üstün kılacağını düşün-
mekteydi. Bu görüşler Bacon’un yaşadığı döneme göre hayal-
perest niteliktedir, ancak bu düşünceleri ile İngilizlerin sanayi 
devrimi ile gerçekleştirdikleri atılımı sağlayan ilk tohumları 

Şekil 2. Georgius Agricola (1494-1555).
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atmıştır. Bacon’a göre bilim, doğanın özüne yönelmelidir, do-
ğayı deneyle kavramaya çalışmalıdır. Bacon yapıtlarıyla bilimin 
ve felsefenin gelişimini göstermiş, doğa ve akıl arasında bir 
bağ kurulabileceği fikrini yerleştirmiştir.

Eski dönemde bilim dalları henüz fazla detaylanmamış olduğu 
için bilim insanları aynı anda farklı bilim disiplinleri ile ilgilen-
mişlerdir. Ancak 17. yüzyılda yaşanan bilimsel devrim ile derin-
leşmenin başladığı ve 18. yüzyılda temel bilimlerin iyiden iyiye 
şekillenerek alt dallarına ayrıldığı görülmektedir17. 17. yüzyılda 
mukavemet biliminin kurulması kaya mekaniğinin akademide 
doğuşu için temellerin atılması anlamındadır. Sıradaki alt baş-
lıklarda 17. yüzyıldan itibaren yaşanan, mekanik bilimindeki 
önemli gelişmelere değinilmiş ve 20. yüzyılda kaya mekaniği-
nin akademide yeni bir bilim dalı olarak yerini alması için atılan 
önemli adımlar özetlenmiştir. 

17, 18. ve 19. Yüzyıllardaki Gelişmeler
Galilei’nin kilise tarafından 
hapis hayatına mahkum 
edilmesi, onun astronomi 
konusundaki çalışmalarını 
kısıtlamış ancak mukave-
metin akademide yeni bir 
bilim olarak doğuşunu hız-
landırmıştır. Mukavemetin 
yeni bir bilim olarak ilk kez 
Galileo Galilei’nin ahşap, 
hayvan kemikleri ve kaya 
malzemeleri üzerinde ger-
çekleştirdiği dayanım test-
leri neticesinde yazılan ve 
1638 yılında yayınlanan “İki 
Yeni Bilim” isimli kitabı ile 
kurulduğu kabul edilmekte-
dir18. Galileli’nin Latince ya-
zılmış olan kitap kapağı ve 
bu kitap içerisinde yer alan 
bir kiriş testine yönelik çizim 
sırası ile Şekil 3 ve Şekil 4’te 
verilmektedir.

Mukavemet bilimine önemli katkı sağlayan bir diğer bilim ada-
mı ise yaylar üzerine çalışmaları ile oldukça meşhur olan Robert 
E. Hooke’tur. Robert E. Hooke (1635-1703) mekanik konusun-
da önemli bir deha olmasının yanı sıra dönem İngiltere’sinin 
akademik çevresinde saygı duyulan ve bilimsel çalışmaları ne-
ticesinde önemli bir servete sahip olan bir araştırmacıydı. Avru-
pa’daki aydınlanmayı sağlayan önemli bilim insanlarından biri 
olan Robert Hooke aynı zamanda kraliyet ailesine yakınlığı ile 
akademide önemli sorumlulukları üstlenmiştir. Kendisinin İngi-
liz akademisinde dönemin en üst mercii olan Kraliyet Derneği’n-
de ve Kraliyet derneğinin öncülü, Roger Bacon’un (1627-1691) 
önderliğinde toplanan ‘Invisible College’ içerisinde önemli bir 
yeri vardı. Rober Hooke’un temellerini attığı pek çok mekanik 

Şekil 3. Galilei’nin “İki Yeni Bilim” kitabının kapak sayfası

Şekil 4. Galilei’nin ahşap kiriş üzerine 

uyguladığı dayanım testinin çizim

bilgisi halen günümüze ışık tutuyor olsa da, kendisinin Sir Isaac 
Newton (1643-1727) ile yaşadığı tartışmalar sonucu ‘Newton 
Mekaniği’ üzerine çalışmaların yayınlanması gecikmiştir. Robert 
Hooke ile yaşanan tartışmaları sonucu Newton “Principia” adlı 
kitabını yayınlamama kararı almıştır, bunu o fikirden vazgeçti-
ren ise Halley kuyruklu yıldızını keşfeden kişi İngiliz gökbilimcisi 
Edmond Halley (1656-1742) olmuştur. 

15. yüzyılda Vinci’nin halatlara yaptığı taşıma kapasitesi testle-
rinden 17. yüzyıl sonlarına kadar en göz kamaştırıcı deneysel 
çalışmaların Fransız fizikçi Edme Mariotte (1620-1684) tarafın-
dan gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Mariotte’un 
deneysel çalışmalarına yönelik bazı çizimler Şekil 5’te görül-
mektedir. Mariotte, Galilei’nin eğilen kiriş üzerindeki yaklaşım-
larını ileriye götürmüştür. 17. yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyılda, 
gelişen matematik bilimi neticesinde mukavemet bilimi için 
analitik çalışmaların da hız kazanmış olduğu görülmektedir. 
Örneğin, 1696 yılında İsviçreli John Bernoulli (1667-1748) şekil 
değiştirme bağıntıları önermiş, kendisinin öğrencisi İsviçreli Le-
onard Euler (1707-1783) birim deformasyona bağlı enerji termi-
nolojisini kazandırmış ve elastik olarak şekil değiştiren kirişlerin 
deformasyon enerjileri için analitik yaklaşımlar geliştirmiştir. 

1775 yılına gelindiğinde Fransız Francois Buffon tarafından 
ilk kez yük deformasyon eğrileri oluşturulmuştur. Böylelik-
le, malzemelerin deformasyon modüllerinin tayini ve birçok 
önemli özelliğinin keşfedilmesi için büyük bir adım atılmış-
tır. Bu ilerlemenin altında yatan nedenlerin başında şüphesiz 
18. yüzyılda test cihazlarında önemli ilerlemelerin kaydedil-
mesi vardır. Malzemelerin mekanik özelliklerinin doğru be-
lirlenmesi ve test metotlarındaki ilerlemeler ile malzemele-
rin mekanik davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve yeni 
buluşlara olanak sağlayan pek çok önemli gözlem yapılabil-
miştir. Örnek olarak, Şekil 6’da 18. yüzyıl ortalarında Hollan-
dalı bilim adamı Petrus van Musschenbroek tarafından geliş-
tirilen oldukça kullanışlı bir doğrudan çekme dayanımı testi 
düzeneği görülmektedir. Bu düzenekte temel yükleme                                                                                             

Şekil 5. Edme Mariotte’ın dayanım testlerine yönelik çizimler6 
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prensibi, yük kolundaki ağırlığın yerini değiştirerek numu-
nenin yüklenmesidir.

18. yüzyılda deney olanaklarının gelişmesi ile pek çok farklı 
teori ve malzeme özelliği incelenebilmiştir. Ancak, Elastisite 
Modulü gibi temel bir parametrenin bulunuşu için 19. yüz-
yılın beklenmesi gerekmiştir. İngiliz Fizikçi Thomas Young 
(1779-1829) tarafından çekme dayanımı testine tabi tutulan 
metal plakaların deformasyon ve yük ölçümleri neticesinde 
1807 yılında ilk kez Elastisite modülü tanımı yapılmıştır. Tho-
mas Young tarafından Elastisite Modulü (Young Modulü) “E” 
ile simgelenmiştir. Thomas Young aynı zamanda çekme ge-
rilmelerine maruz kalan malzemelerde yatay olarak kısalma 
olduğunu gözlemlediğini belirterek ilerleyen süreçte, 1829 
yılında Fransız fizikçi Denis Poisson (1781-1840) tarafından 
tanımlanacak Poisson oranı için de önemli bir ipucu vermiş-
tir. Denis Poisson başta bu oranı tüm malzemeler için 0,25 
olarak önermiştir, ancak Franz Ernst Neumann (1798-1895) 
Poisson oranının tıpkı Young Modülü gibi malzemelerin ken-
dine has özelliklerinden olduğunu ve malzeme türüne bağlı 
değişken olduğunu belirtmiştir19. Malzeme özelliklerinin hız-
lı bir şekilde keşfedildiği 18. yüzyılın ikinci çeyreğinde sünme 
(creep), yorulma (fatigue) gibi kavramlar da bilinmekteydi. 
Yorulma terminolojisi ile ilk kez karşılaşılan tarih 1836 yılı 
olarak bilinmektedir. Yorulma testi üzerine ilk makalenin 
ise 1837 yılında yük taşıyan halatlar üzerine yazıldığı ve 19. 
yüzyılın ilk yarısında demir yollarında kullanılan raylara uy-
gulanan yorulma testleri ile ilgili makalelerin de yayınlandığı 
bilinmektedir20.

Özellikle, sanayi devrimi neticesinde gelişen ulaşım ağları, ya-
pılaşma ve malzeme teminine olan ihtiyacın artması neticesin-
de gelişen madencilik faaliyetleri kaya mekaniğinin akademi-
de kuruluşu için önemli alt yapı sağlamış ve bilim insanlarını 
kaya mekaniği çalışmaya yönlendirmiştir. Akademideki önemli 
gelişmeler sağlayan sanayi devrimini tetikleyen belki de en 
önemli buluşun James Watt’ın (1736-1819) buhar makinesi ol-
duğu söylenebilir21, 22. 

Şekil 6. Musschenbroek’un çekme dayanımı testi düzeneği6

İnsanların buhar gücü kullanarak fabrikalardaki üretim ka-
pasitelerini artırmaları, yeni pazarlara mal arz edebilmelerini 
sağlamıştır. Buhar gücünün pratikte insan ve hayvan gücünü 
alt etmesi ile lokomotiflerin demir tekerleklerinin, gemilerin 
devasa pervanelerinin döndürülüp mesafelerin kısaltılması 
başarılmıştır. Böylelikle, ticaret ağları geliştirilmiş ve kaya mü-
hendisliğinin ekonomiye olan katkısı için ihtiyaç artmıştır. Yeni 
uygulama alanları, sanayi devrimi ile artan tünel sayısı zemin 
reaksiyonlarının daha iyi anlaşılmasını beraberinde getirmiştir. 
19. yüzyılın ikinci çeyreğinin, sayıları hızla artan demiryolu ça-
lışmaları ile tünelciliğin ilerleyişi açısından en önemli dönem-
lerden olduğu söylenebilir. Tünelciliğe yönelik pek çok tanım 
bu yıllarda ortaya çıkmış, hatta tünel ismi dahi ilk kez 19. yüz-
yılın ikinci çeyreğinde İngiltere’deki bir demir yolu tüneli inşa-
atında kullanılmıştır. Tünel kelimesi Fransızca çardak anlamına 
gelen ‘Tonnelle’ kelimesinden türetilerek İngilizceye ‘Tunnel’ 
şeklinde girmiştir.

Demir yolu ilk kez madenlerde yük taşımak için 1738 yılı kul-
lanılmaya başlanmış olup, 1802 yılında İngiliz mühendis Ric-
hard Trevithick (1771-1833) ilk kez buharlı lokomotifi bulmuş 
ve sanayi devrimi ile radikal bir şekilde ilerleme kaydedilerek 
şehirlerarası hammadde ve üretilen malların taşımacılığı için 
demiryolları inşa edilmiştir. Demir yolu ile yük taşımacılığının 
ekonomik olması için Trevithick’in buluşundan sonra yaklaşık 
30 yıl süren çalışmalara ihtiyaç olmuştur. 1829 yılında George 
Stephenson’un (1781-1848) 22 km/saat hızla 10 ton yük taşıya-
bilen buharlı lokomotifi yük taşımacılığında ekonomik olarak 
demir yollarının kullanımı konusunda milat olarak kabul edil-
mektedir. Demir yollarının yolcu taşımacılığı için ilk kullanımı 
ise 1830 yılında buharlı lokomotifler ile Manchester-Liverpool 
şehirleri arasında gerçekleşmiştir. Buhar gücü insanoğlunun 
menzilini artırmış ve 1850’lere gelindiğinde İngiltere’deki top-
lam demir yolu uzunluğu 10,000 kilometreyi bulmuştur. 

Demir yolları kullanılmadan önce aynı amaçla, 15. yüzyıldan 
itibaren ahşap malzemeden elde edilen raylar kullanılmaktay-
dı, demirin ekonomik olarak kullanılmaya başlaması yukarıda 
anlatılan örneklerden de anlaşılacağı gibi sanayi devrimini te-
tikleyen diğer bir önemli buluş olmuştur. Çeliğin eşya ve silah 
malzemesi olarak kullanımının yanı sıra, yük taşımak amaçlı in-
şaat ve madenlere girmesi kaya mühendisliğinde yeni ufuklar 
açmıştır. Henüz çelik tahkimatın yaygınlaşmadığı dönemlerde, 
günümüzde kazı yapılabilen pek çok zemin şartlarında kazı 
yapılamamaktaydı. Günümüzde rahatlıkla duraylılığın sağla-
nabildiği zeminler, çelik tahkimatın kullanılmaya başlamadığı 
yüzyıllarda ekonomik kazı yapılabilen yerler değildiler. Çelik 
bağların kullanımı ile daha bozuk zemin şartlarında kazı yapıl-
ması mümkün kılınmıştır. Çeliğin tahkimat amaçlı kaya mühen-
disliğinde ilk kullanımı 1795 yılında İngiltere’de bir kömür ma-
deninde şaft içi kaplama malzemesi olarak gerçekleşmiştir. Bir 
sonraki yüzyılda şaft uygulamalarına ek olarak, tünel içinde de 
çelik kaplama ve çelik bağ kullanılmaya başlamıştır. Tahkimat 
malzemelerindeki gelişimin etkisi olarak daha bozuk kaya küt-
leleri içerisinde, daha büyük ölçekli yapılar inşa edilebilmiş                                                                                                                                             
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ve böylelikle yeni mühendislik problemleri ile karşılaşılmıştır. 
Tahkimat uygulamalarının yanı sıra, delici/kazıcı ekipman ve 
makinalarının geliştirilmesi de kaya mühendisliğinin ekonomi-
ye katkısı ve refah seviyesini artırması için jeomekaniğe akade-
mide duyulan ilgiyi iyiden iyiye artmıştır.

Ulaşım için tünellerin, şevlerin kazılması ve duraylılığın sağlan-
ması konularının yanı sıra, şehirlerdeki nüfus artışı nedeni ile 
yapıların büyümesi ve derinleşen temel kazıları kaya mühen-
disliğine yeni ufuklar kazandırmıştır. Ayrıca, sanayi devrimi ile 
madenlere olan ihtiyacın artması ve ilerleyen süreçte, 1864 
yılında ABD’de petrol kuyularının kazılmaya başlaması kaya 
mühendisliğinin akademide kuruluşu için kilometre taşların-
dan olmuştur. 

Temel kazılarının, şev kazılarının, tünellerin, madenlerin sayı-
larının artması, petrol üretiminin başlaması 19. yüzyılda kaya 
kütlesi davranışlarının detaylı olarak incelenmesini ve yer mü-
hendisliği uygulamalarındaki bilimsel yaklaşımın kazanılması-
nı sağlamıştır. 19. yüzyıl, pek çok yeni rezerv tespiti nedeniyle, 
Avrupa devletlerinin sömürgelerinde gerçekleştirilen maden-
cilik faaliyetleri açısından da önemli bir yüzyıl olmuştur23-25. 

19. yüzyılda mukavemet bilimindeki önemli atılımlardan söz 
edilirken, mutlaka bahsedilmesi gerekmekte olan önemli bir 
gelişme malzemeler için yenilme ölçütü önerilmesidir. Günü-
müzde de yaygın kullanılmakta olan Mohr-Coulomb yenil-
me ölçütünün Alman inşaat mühendisi Christian Otto Mohr 
(1835-1918) tarafından önerilmesi, ilerleyen yüzyılda yer 
malzemeleri için önerilecek yeni yenilme ölçütleri için temel 
oluşturmuştur. 

Jeomekaniğin akademide bağımsız bir bilim olarak çalışıldığı, 
ancak henüz “Kaya mekaniği” isminin kullanılmamış olduğu 
19. yüzyıldan itibaren kaya kütlelerinin sınıflandırılmasına yö-
nelik çalışmalar yürütülmüştür. 19. yüzyılda jeomekaniğin pek 
çok önemli temel bilgileri öğrenilmiştir8, 9.

20. Yüzyıl ve Kaya Mekaniğinin Akademide
Kuruluşu
Kaya Mekaniğinin bir parçasını oluşturduğu genel yer malze-
meleri (zemin ve kaya) mekaniği ile ilgilenen Jeomekanikten 
ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesi 20. yüzyılda gerçekleş-
miştir. Bu sürecin önemli adımları 20. yüzyılın ilk yarısında 
atılmıştır ve Dünya genelinde kaya mekaniğinin gelişimi 
neticesinde 1960’lı yıllarda ilk kez “Kaya Mekaniği Mühen-
disliği” ünvanı kullanılmaya başlanmıştır. Profesör Leopold 
Müller tarafından 1962 yılında Uluslararası Kaya Mekaniği 
Derneğinin kurulması kaya mekaniğinde günümüzdeki sa-
hip olunan bilgi birikimi üzerinde önemli katkılar sağlamıştır. 
Karl von Terzaghi (Şekil 7) döneminde kaya mekaniği henüz 
ayrı bir bilim dalı olarak ele alınmıyor olsa da, kendisi bu ko-
nudaki gereksinimi dile getirmiş ve kaya mekaniği mühen-
disliği problemlerinin çözümüne yönelik önemli yaklaşımlar 
sunmuştur.

Günümüzde kaya mekaniği birçok mühendislik disiplini eğitim-
de temel ders olarak Dünya üzerinde her yıl yüz binlerce insan 
tarafından eğitimi alınan, her yıl binlerce bilimsel eserin yayın-
landığı ve her geçen gün daha çok derinlik kazanan bir bilim 
dalı olmuştur. Kaya mekaniği literatürüne ait ilk dergi olan ve 
günümüzde “Rock Mechanics and Rock Engineering” ismi ile 
yayınlanmakta olan derginin öncüsü “Geologie und Bauwe-
sen”’in kurucusu Profesör Josef Stini (1880-1958), kaya meka-
niğinin akademide kuruluşu konusunda ismi kesinlikle anılması 
gereken diğer bir akademisyendir. Profesör Josef Stini’nin kur-
muş olduğu dergi, sonraki yıllarda akademide kalabalıklaşacak 
olan kaya mekaniği camiasının, yeni dergilerin, Uluslararası 
Kaya Mekaniği Derneğinin kuruluşunun ve günümüzde yaygın 
mevcut olan kaya mekaniği üzerine bilimsel etkinliklerin müj-
decisi niteliğindedir. Ayrıca, Profesör Josef Stini ilk kez lisans 
eğitiminde mühendislik jeolojisi dersini veren kişi olmuştur.

Stini’nin 1958 yılında vefatı ile 
kurmuş olduğu derginin edi-
törlüğü Profesör Leopold Mül-
ler (Şekil 8) tarafından devam 
ettirilmiştir. 1951 yılında, Pro-
fesör Müller’in Avusturya’nın 
Salzburg şehrindeki evinde 
16 kişilik toplantı neticesinde 
yeni bir jeomekanik çalışma 
grubu kurulmuştur26,27. Ço-
ğunluğu Avusturya’lı bilim 
insanlarından oluşan bu top-
luluğa 1958 yılında Profesör 

Müller’in Amerika Birleşik Devletleri’nden Profesör Charles Fair-
hurst’ı davet etmesi ile başlayan farklı ülkelerden gelen katılım-
lar neticesinde 1962 yılında Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği 
resmi olarak kurulmuştur. Derneğin çalışmaları neticesinde ilk  

Şekil 7. Karl von Terzaghi (1883-1963)

Şekil 8. Leopold Müller (1908-1988)
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ISRM kongresi 1966 yılında 40 ülkeden 814 delege ile Portekiz’in 
Lizbon şehrinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik uluslararası ölçek-
li en büyük kaya mekaniği etkinliği olmuş olup, 1950’li yıllardan 
beri Avusturya, ABD, Kanada ve Fransa’da çeşitli konferanslar/et-
kinlikler düzenlenmiştir. İlk kaya mekaniği kitabı ise 1957 yılında 
“La Mécanique des Roches” adı ile Talobre tarafından yazılarak 
Paris’te basılmıştır28. 

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği’nin kurulmuş olduğu 1962 
yılına kadar Kaya Mekaniği’nin akademide doğmuş olduğu gö-
rülmektedir. Literatürde ilk “Kaya Mekaniği” isminin kullanımı 
Güney Afrika’da yayınlanan bir makale içerisinde 1944 yılında 
gerçekleşmiştir 29 . Stini tarafından 1929 yılında kurulan dergi 
kaya mekaniğinin jeomekanik bilim dalı içerisinden ayrılarak 
yeni bir bilim dalı şeklinde akademide kuruluşu için çok önemli 
bir birikim sağlamıştır. İlk etapta mühendislik jeolojisi alanında 
genel jeomekanik yayınlarının yapıldığı dergi zaman içerisinde 
yalnızca kaya mekaniği ve mühendisliği alanında araştırmalar 
yayınlamıştır. “Başka bir major yayın organı “International Jour-
nal of Rock Mechanics and Mining Sciences” dergisi ise 1963 yı-
lında Albert Robert tarafından İngiltere’de kurulmuştur30.

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği’nin kurulduğu 1962 yılı-
na kadar pek çok temel kaya mekaniği bilgisine ulaşılmış ol-
duğunu söylemek mümkündür. Müller’e göre, Albert Heim 
tarafından 1905 yılında kaya kütlesi ve kaya malzemesi ayrımı 
yapılmıştır31. Stereonet kullanımı ilk kez 1925 yılında Schmidt 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaya kütlesi eklem sistemle-
ri özelliklerine yönelik 1920’li yıllarda Stini tarafından önemli 
çalışma sonuçları paylaşılmıştır32. 1960’lı yıllara kadar laboratu-
var ve arazi ölçekli pek çok deney gerçekleştirilmiştir33-36. Ze-
min-tahkimat etkileşim konseptleri 1960’lı yıllarda tanımlan-
mıştır37,38. Ayrıca, şev duraylılığına yönelik blokların limit denge 
yaklaşımları da 1960’lı yıllarda kullanılmaktaydı39.

1960’lı yıllarda kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerine yönelik 
incelemeler dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Kaya malzemele-
rine uygulanan dayanım testleri tarihçesi oldukça eskiye dayan-
makta olup, 1950’li yıllarda arazi ölçekli dayanım testlerinin de 
uygulanmakta olduğu bilinmektedir. Dünyada artan enerji ihtiya-
cına yönelik olarak bu yıllarda baraj inşaatlarındaki çalışmalar kaya 
mühendisliğinin gelişmesine önemli katkı sağlamış, 1960’larda 
gerilme ölçümü ve dayanım değerlerine yönelik birçok standart 
arazi testi barajlarda geliştirilmiştir. Yer kabuğundaki gerilmelerin 
ölçülmesine yönelik çalışmalar da 1950’li yıllarda mevcuttur40-44. 

Derinleşen kazılar, ölçekleri büyüyen kaya mühendisliği yapıla-
rında yapısal ve gerilme kontrollü göçükler, kaya patlama olgusu 
ile ilk kez 1953 yılında karşılaşılmış olması, birçok önemli barajda 
binlerce kişinin hayatına son veren ölümcül duraysızlıkların ya-
şanması gibi karşılaşılan çok sayıda problem 1960’lı yıllarda kaya 
mekaniği araştırmalarının derinleşmesini gerektirmiştir45-49.

Dijital bilgisayarların gelişmesi ve kaya mekaniğinde numerik 
analizler için kullanılmaya başlaması da yine 1960’lı yıllarda 

gerçekleşmiştir50-51. Özet ile 1960’lı yıllarda kaya mekaniği hızla 
gelişmekte olan bir çocuk gibi büyümüş ve çok sayıda araştır-
macı tarafından verilen katkılar ile gelişimi devam etmiştir.

1960’lı yıllar kaya mekaniği derslerinin Amerika ve Avrupa üni-
versitelerinde başladığı dönem olmuştur. Önceki dönemlerde 
“Mühendislik jeolojisi”, “Jeomekanik” gibi genel yer malzeme-
lerine yönelik dersler içerisinde temel kaya mekaniği bilgileri 
anlatılmıştır. Jeomekanikten ayrı, bağımsız dersler halinde 
kaya mekaniği ilk olarak lisansüstü dersi olarak işlenmiştir. 
Amerika’da aktif araştırmalarda bulunan bir grubun bulun-
duğu Minesota Üniversitesinde, Charles Fairhurst tarafından 
1950’lerin sonlarından itibaren Kaya mekaniği dersleri başlatıl-
mış olup, günümüzde kaya mekaniğinin duayenlerinden bir-
çok önemli isim de Minesota Üniversitesindeki bu derslere ve 
ayrıca düzenlenen yaz kurslarına katılmıştır (Şekil 9).

Sonuç
Diğer bilim dalları gibi kaya mekaniğinin akademide doğuşu 
için gerekli olan bilgi birikiminin sağlanması uzun yıllar almış-
tır. Bu geçen uzun süreçte, pozitif bilimin felsefeden ayrılması, 
Avrupa’da yaşanan aydınlanma hareketi ile birlikte gelen bi-
limsel devrim ve modern bilimin doğuşu gibi sancılı süreçler 
neticesinde kaya mekaniğinin temelleri atılmıştır. 17. yüzyıl iti-
bari ile mekanik bilimindeki yaşanan ilerlemeler ve 19. yüzyılda 
artan kaya mühendisliği uygulama alanlarının sayısı nedeni ile 
yaşanan akademideki yeni yönelimler neticesinde 20. yüzyıla 
gelindiğinde kaya kütle ve malzemelerinin mühendislik özel-
likleri detaylı olarak araştırılmaya başlanmıştır. 1950’li yıllarda 
kaya mekaniğinin akademide bağımsız bir bilim dalı olarak 
kurulmuş olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllara gelindiğinde 
ise kaya mekaniği tüm dünya genelince tanınmış bir bilim dalı 
olarak bilim tarihine girmiştir. Günümüzde diğer bilim dalları                                                                                                                                          
ve gelişen teknoloji ile etkileşim içerisinde bulunarak detaylan-
dırılan, her yıl binlerce bilimsel yayının üretildiği kaya mekani-
ğinin yakın süreçte kendi içinde ayrılarak yeni bilim dallarının 
doğacağı öngörülmektedir.  

Şekil 9. 1966 yılında Minesota Üniversitesi’nde Kaya Mekaniği

derslerine katılan doktora öğrencileri, soldan sağa: A.M. Starfield,

R.E. Goodman, C. Fairhurst, P. Hackett, N.J. Price, N.G.W. Cook, J. C. Jaeger,. E. Hoek52
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Madencilik, büyük çaplı ope-
rasyonların gerçekleştirildiği 
küresel bir sektördür. Bu sek-
tör, yüzbinlerce kişinin istih-
dam edildiği ve milyonlarca 

ton cevher ve kayanın her an işleme tabi tutulduğu, gece-gün-
düz ayırmaksızın üretimin gerçekleştirildiği operasyonları ifade 
eder. Günümüzde madencilik hemen hemen her lokasyonda, 
dünyanın her noktasında, insanoğlunun hammadde ihtiyacını 
karşılamak adına zorlu koşullarda yapılmaktadır. Günümüzde 
100’den fazla mineral üretimi değişik proses yöntemleri ile 
ekonomiye kazandırılmaktadır.

Madencilik sektörünün sosyal ve çevresel performansı ise 
değişkenlik göstermektedir. Sorumluluk sahibi operasyonlar 
mümkün olduğu kadar sosyal ve çevresel etkileri minimize 
etmek için uğraşırlarken bunun tam tersi madencilik operas-
yonlarının da olduğu maalesef bilinmektedir. Bir yandan ma-
deni üretip, diğer yandan da sosyal ve çevresel faktörleri göz 
önünde bulundururken sürdürülebilir bir madencilik için şirket 
bazında olduğu kadar küresel bazda da planların sürekli ge-
liştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Yeni kaynakların 
aranması ve ortaya çıkarılması süreci devam ederken, içinde 
bulunduğumuz gelişmiş iletişim çağında, bu kaynakların üre-
timinde yaşanabilecek olumsuz bir çevresel ya da sosyal olay 
tüm dünyada yankı bulacak ve hatta cezalandırılacaktır. Son 
yıllarda buna verilebilecek en büyük örnek 20 Nisan 2010 tari-
hinde Meksika Körfezi’nde yer alan Deepwater Horizon petrol 
platformunda meydana gelen kazadır. Petrol platformunun 
çökmesi sonucu platformda görev yapan 11 kişi hayatını kay-
bederken 17 kişi de bu kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Bu 
kaza, insanlara verdiği zararın yanında çevresel olarak da dün-
ya tarihinde önemli bir yere oturdu. Kaza sonrasında yer altın-
dan gelen milyonlarca ton ham petrol deniz suyuna karıştı. Bu 
süreçte akıntılarla taşınan ham petrol yakın kıyı şeritlerini ciddi 
şekilde tahrip etti. Özellikle deniz canlıları, bitkiler ve kuşlar 
bundan en çok etkilenen canlılar olurken insanların da içinde 
bulunduğu birçok canlı türü bu çevre katliamından ciddi şekil-
de mağdur oldu. 

Asrın faciası olarak gösterilen kazanın ardından önlemlerin 
alınması oldukça uzun bir zaman alırken petrol platformunun 
sahibi olan şirket bu kazanın ardından 18,7 milyar dolar tazmi-
nat ödemeye mahkum edildi.

Sürdürülebilirlik kavramının en büyük düşmanı bu tarz bir kaza-
nın gerçekleşmesi olasılığıdır. Bu sebeple de bir sektörün gele-
ceği, yaşanacak en ufak bir hatanın toplumlar üzerinde bıraktığı 
etkiyle eşdeğerdir. Madencilik sektörü, toplumların gelişmesine 

Gelecek İçin Sürdürülebilir 
Madenciliğin Önemi 

Volkan Okyay
Maden Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@madencilik-turkiye.com

makale

katkı sunan bir sektör olmasının yanında toplumların gözünün 
üstünde olduğu da bir çalışma grubudur. Bunun farkında olan 
gelişmiş ülkeler de madencilik sektörünün geleceğini çevre, sos-
yal toplum ve iş sağlığı-güvenliği üzerine kurmuştur. 

Gelişmiş ülkelerde temiz çevre kavramı bir insanın doğumdan 
sonra bilinçlenmesiyle birlikte paralel olarak gelişir. Buralarda 
hayatlarını devam ettiren insanlar temiz su ve barınaklara ko-
laylıkla sahip olurlar. Daha uzun ve sağlıklı yaşarlar. Teknolojik 
ve ekonomik ilerlemeler sosyal ve politik gelişmeyle olduğu 
kadar artan çevre koruma duyarlılığıyla da bağlantılıdır. Ge-
lişmiş ülkelerde büyüyen çocuklar, teknolojik ve sosyal olarak 
ileri bir dünyaya daha üretken bir nesil olarak geçmektedirler.

Üretkenlik için de hammaddeye ihtiyaç vardır. Madenler, tek-
noloji için en önemli hammadde kaynaklarıdır. Bugün dünya-
nın dört bir köşesinde yaşamlarını sürdüren insanların iletişim 
için kullandıkları cep telefonlarında en az 20 çeşit maden kulla-
nılırken bir arabanın yapımında ise ortalama 5 ton maden işle-
nerek kullanılmaktadır. Kullanılan maden çeşitleri ve miktarları 
da teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen yıl artmaktadır. 
Buna en güzel örnek; bundan 15 yıl önce neredeyse hiçbir 
maddi değeri olmayan lityum tuzlarının bugün lityum batar-
yaların üretiminde kullanılması gösterilebilir. 

Madencilik ve İnsan
Madencilik insanlık tarihinin gelişmesindeki en önemli unsur-
lardan birisidir. Tarih öncesi çağların bakır çağı, tunç çağı gibi 
isimlerle anılması da buna en büyük örnektir. İnsanlık ma-
denleri işleyip doğaya hükmetmeyi öğrendikçe teknolojinin 
gelişmesine de katkı sunmuştur. 18. ve 19. yüzyıllarda sana-
yi devrimiyle birlikte insanoğlu teknoloji olarak tarihteki en 
büyük atılımını yapmıştır. Demire krom, magnezyum, karbon 
ekleyen insanoğlu çeliği üretmiş, ürettiği bu çelikle ulaşım alt 
yapıları (tren yolları, otoyollar, köprüler vs.), barınaklar, fabri-
kalar yapmıştır. 

Tarih öncesinde mağaralarda yaşayan insanoğlu gelişen tek-
noloji ve madenleri kullanabilme yetisiyle yeni barınaklar inşa 
etmeye başlamıştır. Topraktan elde ettikleri malzemeleri işle-
yerek tuğla, cam, seramik yapmıştır. 

Sağlık sektöründe de ciddi manada madencilik faaliyeti sonu-
cu elde edilmiş malzemeler kullanılmaktadır. Sağlık açısından 
önemli ilaçlardan tutun da insan vücuduna yerleştirilen mal-
zemelere kadar birçok şey bir madencilik faaliyeti sonucudur.

Kısacası insanlığın gelişmesi insanın doğaya hükmetmesiyle baş-
ladı. Doğayı keşfedip madenleri kullanmayı başaran insanoğlu 
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teknolojinin de gelişmesine ön ayak oldu. Bu sebeple madencilik 
ile teknolojiyi birbirinden ayıramıyoruz ve insanlığın geleceğinin 
madenciliğin sürdürülebilir olmasından geçtiğini biliyoruz. Çün-
kü hammadde yoksa teknoloji de yoktur. 

Hammaddeye İhtiyaç
Gezegenimizde insan nüfusu arttıkça madenlere olan ihtiyaç 
da her geçen gün artıyor. Sanayi devrimiyle birlikte ihtiyaç 
duyulan madenlerin kullanımı, yüzeye yakın olan madenleri 
tükenme noktasına getirdi. Bu sebeple daha derinlerde ma-
den üretimi gerçekleştirmeyi başarırken alternatif alanlarda da 
madencilik faaliyetlerini yürütmenin çabası içerisindeyiz. De-
niz tabanı madenciliği ve uzay madenciliği, madencilik sektörü 
adına gelecekte en çok konuşacağımız konular olacaklardır. Bu 
da insanoğlunun yeni kaynaklara olan ihtiyacını gözler önüne 
sermektedir. 

İnsanlık daha önce yapmadığı alanlarda madencilik yapmayı, 
kaynakları kullanmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı nesli tükene-
ne kadar sürdürecektir. Bu kaçınılmaz bir süreçtir.

İnsanoğlu bugüne kadar kullandığı kaynakları gelişen tekno-
loji ile birlikte revize etme ihtiyacına da sahiptir. Yıllar boyu 
kömürden elde ettiği enerjiyi yaklaşık 50 yıldan fazladır nük-
leer enerji ile takviye ederken yakın gelecekte toryum kaynaklı 
enerji santrallerini insanlığın hizmetine sunacaktır. Bu döngü 
hiçbir zaman bitmeyecektir.

Gelişen teknoloji nadir toprak elementlerinin kullanım miktar-
larını ve alanlarını da her geçen gün artırmaktadır. Cep telefon-
larında kullanılan ve belki de bundan 20 yıl önce hiçbir anlam 
ifade etmeyen tantal (koltan) madeni bugün en çok ihtiyaç 
duyulan hammaddelerden birisidir. Yine buna lityum tuzları 
örnek olarak verilebilir. Gelecekte de hidrojen enerjisinin aktif 
kullanılmasıyla birlikte bor tuzlarına (hidrojen enerjisinin üreti-
minde hidrojeni depolamak amacıyla kullanılıyor) olan ihtiyaç 
ta da önemli ölçüde artış gösterecektir.

Sürdürebilir Madencilik ve Çevre
Madencilik tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu bir sektör olmak-
la birlikte yine insanların en çekindikleri sektörlerden birisidir. 
İnsanlar dünyanın tüm nimetlerinden faydalanmayı ister. Bu 
nimetlerinde ortaya çıkarılması için bazı sancılı süreçler mey-
dana gelebilir. Çevre ve madencilik kavramları tam olarak bu 
düşünceleri ortaya çıkaran operasyonlardır. Bu da insanlara 
madenciliği yanlış anlatmanın ya da yanlış anlatılmanın yarat-
tığı handikaplardır.

Madenciliğin sürdürülebilir olmasının en önemli koşullarından 
birisi çevre ile uyumlu yapılmasıdır. Madencilik bir süre doğayı 
şekillendirecektir ama bunun geçici bir işlem olduğu insanlara 
mutlaka anlatılmalıdır. Hatta bu konuda eğitimler okul çağla-
rında küçük yaşlarda verilmelidir. Her maden çalıştırıldıktan, 
rezervi tükendikten sonra tekrar doğaya kazandırılmak üzere 
işletilmektedir. Kanunlar, bir madenin o bölgede işletilmesi 

için buna ancak bu şekilde izin verirler ve dünyanın birçok böl-
gesinde de sistem böyle işlemektedir. 

Çevre ve madencilik çok hassas kavramlardır. Bu iki kelimenin 
olumlu anlamda yan yana gelmesi ve dengede olması ‘doğru’ 
madenciliğin de tanımıdır. Doğru madencilikte, madenciliğin 
sürdürülebilir olmasının en önemli koşuludur. 

Sonuç
Ekonomik gelişmeler ve teknolojik gidişat, şimdiki ve gele-
cek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama açısından hayati önem 
taşımaktadır. Ancak ekonomik gelişmeler aynı zamanda yer-
yüzünde etkiler de bırakır. İnsanoğlu,  doğal kaynakların bir 
kısmını kullanmadan ve tüketmeden bu dünyada yaşamını 
sürdüremez. Ancak bu kaynakların doğal servetten diğer sos-
yal ve ekonomik şekillere nasıl dönüştürülebileceği yanında 
kaynakların akıllıca kullanılıp kullanılmaması da gelişmenin 
sürdürülebilir olup olmadığını belirler.

Sürdürülebilir kalkınma, desteklenen veya belirsiz olarak de-
vam eden sosyal ve ekonomik gelişim işlemidir. Sürdürülebilir 
kalkınma, sosyal, çevre ve ekonomik bağlamda gelecek nesil-
lerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme ihtimalini de tehlikeye 
atmadan, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayan gelişme-
dir. Sürdürülebilir gelişme prensipleri çevreye olduğu kadar 
insanlara da odaklanır. 

İlk madenin kullanımıyla başlayan süreç, insanlığın geleceğin-
de de madenlerin kullanımıyla şekillenmeye devam edecektir. 
Yeter ki sürdürülebilir bir madencilik için toplumun hassas 
noktalarına dikkat edelim. Doğruyu anlatmaktan, bilgi ver-
mekten çekinmeyelim. Toplum kaygıları (çevre, iş güvenliği, 
sosyal toplum vs.) ve madencilik dengesinin, sürdürebilirliğin 
anahtarı olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. En önemlisi 
de ‘teknolojik geleceğin’ lokomotifinin hammadde olduğunu, 
hammadde kaynaklarının çok büyük bir kısmını da madenler 
vasıtasıyla elde ettiğimizi unutmayalım. 

Kaynaklar

-Horswill, D. H. ve Sandvik, H., Mining and Sustainable Development at Red Dog, Mining 

Engineering (November 2000).

-www.onlemdergisi.com.tr/bp-meksika-korfezi-patlamasi-ve-asrin-cevre-felaketi/
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makale

Kullanmakta olduğumuz 
tüm kişisel koruyucu dona-
nımlarda (KKD) en önemli 
kriter, işe uygun ve doğru 
KKD seçiminin yapılmasıdır. 
Ancak her ne kadar uygun ve 
doğru seçim yapılsa da bah-

sedilen KKD’nin doğru takılıp takılmadığı veya kişiye uygun 
olup olmadığı da en az ilk kriter kadar önemlidir. 

İlk olarak toz/partikül maskelerini ele alacak olursak, EN 149 
standardı gereği maskelerin koruma sınıfları FFP1, FFP2 ve 
FFP3 olarak belirlenmiştir. Buna göre maskeler özel kapalı 
ortamlarda bir manken üzerine yerleştirilir, doğru şekilde ta-
kıldığına emin olunur ve karışık boyuttaki tozların/partikül-
lerin bulunduğu ortama sokularak maskenin içerisindeki ve 
dışarısındaki konsantrasyon farkı ölçülüp gerekli hesaplamalar 
yapılır. Buna göre sızdırmazlık veriminin sırasıyla %78, %92 
ve %98 olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ortamda bu-
lunan tozun/partikülün yönetmelik gereğince belirlenen eşik 
sınır değerinin (ESD) sırasıyla 4, 12 ve 50 katına kadar koruma 
sağlamalıdır. Test yönteminde de belirtildiği üzere maskenin 
manken üzerine tam bir şekilde, yani yüzde herhangi bir boş-
luk kalmadan oturtulduğuna emin olunduktan sonra bu de-
neyler yapılır. Gerçek hayata döndüğümüzde bu değerlerin 
geçerli olması için birçok kriterin sağlanması gerekmektedir. 
Bu kriterleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

•	Erkek çalışanlar için sakal olmamalıdır. Sakallar, maske taka-
rak korunmaya çalıştığımız partiküllerin içeri girmesi için yeterli 
boşlukları sağlamaktadır ve maskenin etkinliğini azaltmaktadır. 
•	Maskeyi takan çalışanın saçları eğer uzunsa arkada toplan-
ması gerekmektedir.
•	Çalışan takılarını çıkartıp, maskeyi o şekilde takmalıdır.

•	Maske takacak kişinin yüzünde anotomik farklılıklar varsa 
(örneğin normalden büyük ya da küçük burun gibi) farklı tür 
çözümlere yönelmesi gerekmektedir.

Yukarıda saymış olduğumuz kriterler sağlandıktan sonra mas-
keyi kullanım kılavuzunda yazan talimatlara göre takmak ge-
rekir. Burada en dikkat edilmesi gereken nokta, maskenin bu-
run mandalının iki el iki parmak yardımı ile düzgün bir şekilde 
sıkıştırılmasıdır.

Ancak çalışma ortamlarında en çok karşılaşılan hata, burun 
mandalının tek el ile sıkıştırılmasıdır. Bu durumda, burun 

Duyular Güvenliğimiz İçin Ancak Bir Yere Kadar Etkili Olabilir!

İş sağlığı ve güvenliği konusunda uyum testleri; hem çalışanın bilincini arttırmak, 
hem işverenin almış olduğu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)’ların doğru kullanılıp 

kullanılmadığını ve/veya seçilmiş olan KKD’nin çalışana uygun olup olmadığını 
görmek hem de iş güvenliği uzmanının yönetmelik gereği çalışanlara vermiş olduğu 

uygulamalı KKD eğitiminin ardından, çalışanın bu eğitimi ne kadar verimli alıp 
almadığını gösteren ve bunu yazılı olarak belgelendiren bir metottur. Bu nedenle, 

KKD kullanılan tüm işletmelerde uyum testlerinin Amerika, İngiltere ve Kuzey Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi alışkanlık haline getirilip, çalışanlarda da

bu bilincin arttırılması gerekmektedir. 
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mandalı kavis yapacak ve boşluk kalma olasılığı artacaktır. 
Bunun sonucunda da sürekli olarak gözlük ve/veya göz ko-
ruma ürünlerinde buğulanma sorunu ile karşılaşılacak ve 
kontamine olmuş hava bulduğu boşluklardan içeri sızacak-
tır. Maskeyi doğru şekilde takmak iyi bir eğitim ile olur. An-
cak ne kadar iyi eğitim verilirse verilsin doğru takılıp takıl-
madığından nasıl emin olunur? Bu soru, aslında Amerika’da 
geçerli olan Occupational Health and Safety (OSHA) komi-
tesinin solunum koruma standardında (29 CFR 1910.134), 
İngiltere’de geçerli olan COSHH 2002 yönetmeliğinde ve 
bu yönetmeliklere benzer standartlara sahip olan Kuzey Av-
rupa ülkelerinde zorunlu hale getirilmiş olan Uyum Testleri 
(Fit Test) ile cevap bulmuştur.

Uyum testleri, maskenin o kişiye uygun olup olmadığı ile mas-
keyi kişinin doğru takıp takmadığını gösteren çok değerli bir 
metottur. İki farklı yöntem ile solunuma yönelik uyum testi 
gerçekleştirilebilir. Bunlardan bir tanesi kişinin tat alma duyu-
suna bağlı olan kalitatif (nitel) uyum testi, diğeri ise elektronik 
bir cihaz yardımıyla yapılan kantitatif (nicel) uyum testidir. 

Her iki yöntemin de kendine göre avantajları ve dezavantajla-
rı mevcuttur. Örneğin, kalitatif uyum testi hızlı, ekonomik ve 
kolay bir test olmakla beraber öncesinde herhangi bir düzen-
leme yapılmasına gerek yoktur, ancak subjektif bir metot oldu-
ğu için kişinin tat alma duyusuna bağlı olarak sonuç verecektir. 
Kantitatif uyum testinde ise bu durumun tam tersi geçerlidir; 
objektif bir metot olduğu için cihaz rakamlarla uyum testten 
kişinin geçip geçmediğine dair rapor vermektedir. Kantitatif 
uyum testinde de rapor verilir ancak göreceli olacaktır. Her iki 
metotla da kişinin maskeyi ne kadar doğru taktığı, maskenin 
kişiye ne kadar uyumlu olduğu ve maskenin ne kadar efektif 
olduğu görülebilmektedir.

Uyum testinin diğer önemli olduğu durumlardan biri de işitme 
ile ilgili olan kulak tıkaçlarına yönelik uyum testidir. Özellikle 
kulak tıkaçlarında belirlenmiş olan SNR değerlerinin takıldığın-

da da aynı performansı göstermesi için kişinin kulak tıkacını 
doğru bir şekilde takmış olması gerekmektedir. Bunun yanı 
sıra, herkesin kulak kanalının yapısı ve boyu farklıdır. Bu ne-
denle, herkese aynı kulak tıkacının dağıtılmasının uygun olma-
dığı durumlarla da karşılaşılabilir. Yukarıda saymış olduğumuz 
Amerika, İngiltere gibi ülkelerde bu tür kulak tıkaçları ile ilgili 
uyum testlerinin yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. İşit-
meye yönelik uyum testinde de çalışma mekanizması aslında 
solunumdaki kantitaif uyum testi metoduna benzerlik göster-
mektedir. Seçilen kulak tıkacının özel problu versiyonu kulağa 
yerleştirilir. Probun içerisinde ve dışarısında bulunan mikro-
fonlar yardımıyla kulak tıkacının ne kadar performans göster-
diği frekanslara göre test edilir ve yazılım programı yardımıyla 
bilgisayara aktarılır. Sonucunda ise kişiye özel hem sağ hem de 
sol kulak için rapor verilir. Bu sayede, çalışanlara uygun kulak 
tıkacı ya da kulaklıktan hangisinin verileceği, çalışanın doğru 
takıp takmadığı veya seçilen kulak tıkacının o çalışana uygun 
olup olmadığı test edilip karar verilebilmektedir.

Uyum testlerinin aşağıdaki durumlarda yapılması öneril-
mektedir;
•	 İşe başlamadan önce, 
•	Uzun süre iş yerinden ayrı kalındığında,
•	 İş kazası yaşandığında ve/veya hastalık geçirildiğinde,
•	Kişide fiziksel değişiklik meydana geldiğinde (örneğin çok 
kilo almak, çok zayıflamak vs.)
•	Farklı bir KKD türüne geçildiğinde,
•	Şirket risk analizlerinin belirlediği periyotlarda.

Uyum testleri aslında çalışanlara eğitim verilirken kullanı-
labilecek en etkili yöntemlerden birisidir. Uyum testlerinin 
yapılmasındaki avantajlardan birisi çalışanlarda farkındalığı 
arttırmaktır. Çalışanlar kullanmış olduğu KKD’lerin aslında 
ne kadar efektif olduğunu görünce, yani diğer bir deyişle, 
aslında kendilerini gerçekten koruduğunu anlayınca kendi 
kendilerine doğru takmaya çalışmaktadır. Bu da hem çalı-
şanın hem de işverenin sorumluluklarını doğru ve güvenli 
bir şekilde yerine getirmesini sağlayacaktır. KKD kullanımı 
ile ilgili eğitim esnasında uyum testlerinin de yapılması hem 
eğitimi daha verimli hale getirecek hem de iş güvenliği uz-
manlarının çalışanı KKD’lerin gerçekten ne kadar koruduğu-
nu ve çalışanın ne kadar doğru taktığını test ettiği önemli 
bir veri olacaktır. 

Özet olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyum testleri 
hem çalışanın bilincini arttırmak, hem işverenin almış olduğu 
KKD’lerin doğru kullanılıp kullanılmadığını ve/veya seçilmiş 
olan KKD’nin çalışana uygun olup olmadığını görmek hem de 
iş güvenliği uzmanının yönetmelik gereği çalışanlara vermiş 
olduğu uygulamalı KKD eğitiminin ardından, çalışanın bu eği-
timi ne kadar verimli alıp almadığını gösteren ve bunu yazılı 
olarak belgelendiren bir metottur. Bu nedenle, KKD kullanılan 
tüm işletmelerde uyum testlerinin aynı Amerika, İngiltere ve 
Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi alışkanlık haline getiri-
lip, çalışanlarda da bu bilincin arttırılması gerekmektedir. 
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ABD yaklaşık bir buçuk yıl 
süren ve oldukça yoğun bir 
seçim süreci geçirdi. Bu ül-
kede daha önceki iki seçim 

sürecinde de bulunmama rağmen hiç bir seçimde bu kadar 
kutuplaşmanın ve ayrışmanın olduğunu hatırlamıyorum. 
Cumhuriyetçi siyasilerin bile kendi partilerinin başkan ada-
yını desteklemekten kaçınmak zorunda kaldıkları sert bir 
seçim oldu. Açıkçası hiç tahmin bile edilemeyen bir aday 
başkan seçildi: Televizyon starı ve milyarder müteahhit “Do-
nald J. Trump”. İtiraf etmeliyim ki Trump Cumhuriyetçi par-
tiden adaylığını açıkladığında kendisinin bu partinin (veya 
herhangi başka bir partinin) adayı olabileceğine hiç ihtimal 
bile vermemiştim. Hatta öyle ki ırkçı-popülist sivri çıkışlarda 
bulunduğu adaylığını ilk ilan ettiği Haziran 2015’teki medya 
toplantısını izlediğimde tamamen reklam amaçlı olduğunu 
ve bu kadar ciddiyetsiz bir çıkışla aday ol(a)mayacağını dü-
şünmüştüm. Benimle benzer düşünen Demokrat ve Cumhu-
riyetçilerden ciddi bir kesim olmasına rağmen sonuç olarak 
oy kullananlar arasında büyük çoğunluğu oluşturan ABD’li 
beyaz çalışan kesim öyle düşünmüyormuş. Trump beyaz 
Anglosakson Amerikalıların (seçmenlerin yaklaşık %70’i) yak-
laşık %58 oyunu alırken; Hillary Clinton ise siyahi-latin-diğer 
azınlıklardan (seçmenlerin yaklaşık %30’u) yaklaşık %73 oy 
almasına ve toplamda sekiz yüz binden fazla oy almasına 
rağmen Trump yeni ABD Başkanı olmuştur. 

ABD’de seçim dinamikleri oldukça farklı. Öncelikle seçime katılım 
oldukça düşük. Şöyle ki; oy verme hakkı olan vatandaşların yal-
nızca %53’ü oy kullanmıştır ve aslında tüm seçmenlerin yaklaşık 
%25’i Trump’u seçmiştir. Trump, Clinton’dan daha az oy alması-
na rağmen başkan seçilmiştir. Bunun sebebi; başkanın toplam oy 

Trump Sonrası Maden Sektörü ve 
Ekonomi

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

ile değil eyaletlerden kazandığı seçim delegeleriyle seçilecek ol-
masındandır. Buna benzer bir durum 2000 yılındaki Algore-Bush 
seçiminde yaşanmıştı. Bush daha az oy almasına rağmen başkan 
seçilmişti. Çok benzer bir durumla karşı karşıyayız ancak bundan 
sonrasının Bush döneminden bile daha ilginç bir dönem olacağı-
nı söylemek mümkün. Batıda yükselen aşırı sağ ve milliyetçilik ile 
dünyada her yönüyle farklı bir dönemin başladığı aşikâr; özellikle 
azınlıklar ve Müslümanlar için zorlu bir dönem olacağının işaret-
leri oldukça yoğun bir şekilde hissediliyor. 

Gelelim bu seçimin maden sektörüne muhtemel etkilerine. 
Cumhuriyetçiler ve Demokratların belli başlı savundukları ve 
karşıt oldukları konulardan biri iklim değişikliği-küresel ısın-
ma konusudur. Cumhuriyetçilerin genellikle konvansiyonel 
yaklaştığı bu duruma göre demokratlar daha çevreci kabul 
edilebilir. Demokrat Obama yönetiminde son 8 senede küre-
sel ısınma konusunda ABD özellikle karbon salınımı konusun-
da bazı yükümlülükleri kabul etmiştir. Sonuç olarak küresel 
ısınmaya sebep olduğuna inanılan özellikle kömürün toplam 
tüketim içindeki payı hiç olmadığı kadar düşürülmüştür. Bir 
kısmıyla uzun yıllar birlikte çalıştığımız Peabody Energy, Arch 
Coal, Alpha Natural Resources, Walter Energy gibi devasa kö-
mür firmaları son 2-3 yılda batmış; CloudPeak, Consol Energy 
ise batmaktan son anda kurtulmuştur. Bu firmaların 2010-2011 
yıllarında yapılan stratejik yönetim hataları (satın almalarını) 
bir tarafa bırakacak olursak aslında bir bakıma uygulanan po-
litikalarla ABD’deki devasa bir sektörün bitirildiğini söylemek 
mümkündür. Şöyle ki; bu dönem uygulanan politikalar sonucu 
kömürün ABD’nin elektrik üretiminde payı %45’lerden yaklaşık 
%33’lere kadar düşmüştür. Bu açık güneş, rüzgâr gibi yenilene-
bilir enerji kaynaklarıyla karşılanmak istense de temelde doğal-
gaz ile karşılanmıştır. 
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Clinton seçim süreci boyunca iklim 
değişikliği konusunda Obama’nın 
politikalarına oldukça yakın bir 
söylem kullanmış ve aynı politi-
kayı sürdüreceğinin işaretlerini 
vermiştir. Hatta seçmenlerden 
gelen özellikle kömür sektöründe 
çalışanlardan işini kaybedenler so-
rulduğunda yeni teknolojiler ve ye-
nilenebilir enerji sektöründe çalışa-
cak nitelikli iş imkânları yaratıldığını 
iddia etmiştir. Belli ki bu yaklaşım 
Amerikalı seçmenler nezdinde pek 
kabul görmemiştir. Trump, küresel 
ısınmaya inanmayan tarafta oldu-
ğu için bu süreçte kömür üzerinde-
ki baskıların hafifleyeceğini ve bu 
rahatlamanın kömür firmalarına 
ve termik santrallere olumlu yansıyacağını öngörebiliriz. Trump 
seçim sürecinde kömür sektörü gibi diğer üreten sektörleri canlı 
tutacağını, özellikle fabrikaların ve üretimin tekrar aktif olacağını, 
işsizliği önemli oranda azaltacağını vaat etmiştir. Ancak kömürün 
kaybettiği payı kazanması dört yıl içerisinde mümkün olmayabi-
lir. Bu sebeple sektörde iyimserlik olmasına rağmen her şeyin bir 
anda eski rakamlara dönemeyeceğini söyleyebiliriz. 

Altın fiyatları belirsizlik ve kriz ortamına karşı aşırı duyarlılık gös-
termektedir. 2016 yılı ekonomik anlamda sürprizlerle dolu bir yıl 
olmuştur. Brexit, Ortadoğu’da yaşananlar ve Trump’un seçilmesi 
gibi olaylar altının ons başına fiyatında ciddi oynamalara sebep 
olmuştur. Seçimden Trump’un galip çıkmasıyla ons başına 1318 
doları gören altın, sonrasında ilk verilen mesajların etkisiyle an-
lamsız bir iyimserlikle ons başına 1211 dolara kadar düşmüştür. 
Yaklaşık 100 doları bulan bu çapta kısa vadede oluşan bir dal-
ga en son Haziran 2016’da Brexit sonrasında (1250-1350 dolar) 
yaşanmıştı. Şimdi şu ayrımı yapmakta fayda olduğunu düşünü-
yorum: Hali hazırdaki altın fiyatlarının TL bazında yüksek olduğu 
düşünülebilir. Ancak buradaki yükseliş tamamen Türk Lirasının 
ABD doları karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanmakta-
dır. Ons bazında altında en büyük yükseliş 2014 Mart ayından 
beridir 1375 dolar ile Brexit sonrasındaki bir kaç gün içinde ula-
şılmıştır. Hali hazırda dünya ekonomisindeki risklerin üzerine 
Trump, Brexit, İtalya bankalarının borç sorunu, Çin ekonomisinin 

yavaşlaması ve Ortadoğu karışıklıkları eklendiğinde 2017 yılı 
ciddi bir ekonomik kriz potansiyeli barındırmaktadır. Bu sebeple 
büyük üreticilerin maliyetlerini göz önüne alarak altının aşağıya 
inebileceği halen yaklaşık 200 dolarlık bir tampon olmasına rağ-
men yukarıda böyle bir limit bulunmadığını belirtebiliriz. 

Temel metaller için yeni dönemde Trump’un vaat ettiği poli-
tikalarının aslında destekleyici olacağı söylenebilir. ABD gibi 
büyük bir devlet için agresif bir büyüme politikası (yıllık %4) iz-
lemeyi düşünen Trump, madencilik gibi üretim gerektiren bir 
sektöre sınırlıda olsa bir nebze fayda sağlayabilir. Vaat etmiş 
olduğu altyapı yatırımlarını (köprü-havalimanı-hastane vs.) 
Cumhuriyetçilerin elinde bulunan kongre ve senatoda sorun 
yaşamadan hayata geçirmeye çalışacağını düşünecek olursak; 
temel metaller açısından bir potansiyel oluşturacağı söylene-
bilir. Bu talep artışı elbette ki Çin ile kıyaslanmayacak kadar kü-
çük olacaktır. Ancak üzerinde kafa yorulması gereken bir diğer 
nokta ise ABD’nin ticaret açığı verdiği Çin, Meksika, AB ülkele-
rine karşı uygulayacağı korumacı ekonomik programın bu me-
taller üzerinde doğrudan olmayan nasıl bir etki yaratacağıdır. 

Çin’in son on yılda dünya maden sektörünü tek başına taşıyan 
ivmesini kaybettiği bir gerçektir. Bu talep ve diğer krizler neti-
cesinde cevher fiyatlarında oluşan balonun kısa bir süre içinde 
söndüğünü sektör olarak görmüş durumdayız. 

Trump’un seçilmesi madencilik sektörü açısından olumlu gibi 
görülse de dünyanın en büyük ekonomisinin popülist ve den-
ge konusunda tartışmalı bir aday tarafından devralınacak ol-
ması mutlaka dünya ekonomisi açısından ciddi riskler oluştu-
racaktır. Bu sebeple maden firmalarının yöneticilerinin son bir 
kaç yılda maliyet düşürme ve verimlilik konularında yakalamış 
oldukları ivmeyi kaybetmemeleri gerekmektedir. Önümüzdeki 
dört yıllık süreçte en iyi ihtimalle (seçim vaatlerinin tutulması) 
temel metallerde globalde olabilecek %3-5’lik talep artışı fiyat-
lara sınırlı da olsa etki edebilir ancak ciddi bir ivme yaratma ko-
nusunda yetersiz kalacağı da göz ardı edilmemelidir. 
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maden hukuku

6592 Sayılı Yasanın İntibak 
Hükümleri

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
Ek 7’nci maddesine 6592 sa-
yılı Yasa ile iki fıkra eklenerek 
rödovans sözleşmeleri konu-

sunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Ek Madde 7’nin ilk fıkrasında; Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler 
arasında rödovans sözleşmelerinin Bakanlığın iznine tabi oldu-
ğu, izin alınmaksızın yapılan rödovans sözleşmeleri ile yürütülen 
madencilik faaliyetlerinin durdurulacağı, kural altına alınmıştır.

Rödovans Sözleşmesi: Maden ruhsat sahalarının; hukuku sahibin-
de kalmak kaydıyla, sözleşme ile belirli süreli ya da ruhsat hukuku 
devam ettiği sürece, üretilen madenle orantılı bir pay alınmak veya 
kararlaştırılan bedel ödenmek üzere, işletmecilere tahsis edilmesi, 
şeklinde tarafımızca tanımlanmaktadır. Anılan sözleşmeler bir özel 
hukuk sözleşmesi olup, emredici kurallara, kamu düzenine, şahsi-
yet haklarına ve ahlaka aykırı olmadığı sürece geçerlidir.

Rödovans sözleşmelerinin işlemlerini düzenleme konusunda 
şu anda geçerli olan, 06.11.2010 gün 27751 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri 
Uygulama Yönetmeliği’nin 100. maddesidir. Maddede; Maden 
işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya 
tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans söz-
leşmeleri ve bu sözleşmelerde yapılan değişiklikler, tarafların 
talebi halinde devir ve intikal işlemlerinde bilgilendirme ama-
cıyla maden siciline şerh edilir. Tarafların birlikte rödovans söz-
leşmesinin iptalini talep etmeleri halinde de bu kayıtlar terkin 
edilir. Genel Müdürlük hiçbir şekilde rödovans sözleşmelerine 
taraf değildir, düzenlemesi bulunmaktadır.

Taraflar arasında yapılan Rödovans Sözleşmesi Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından incelenecek, inceleme-
de; rödovans sözleşmesinin ruhsat sınırları dışına taşıp taşma-
dığı, söz konusu sahada başka rödovans sözleşmesi/sözleş-
meleri varsa o sözleşme/sözleşmelerle sınırların girişimli olup 
olmadığı, ruhsatın tamamı daha önce başka bir rödovans söz-
leşmesine konu edilmişse yeni bir rödovans sözleşmesinin sicil 
kaydına alınmasında sakınca olduğu, sözleşmeyi MİGEM’e ile-
tene bildirilecektir. Rödovans sözleşmesinin maden sicil kaydı-
na alınması konusunda bir sakınca yoksa anılan sözleşme Ba-
kanlığa izin için gönderilecektir. İlave bir bilgi olarak rödovans 
sözleşmesini sözleşen taraflardan biri MİGEM’e bildirebilirken, 
sözleşmenin sicil kayıtlarından silinmesi tarafların müşterek is-
temine bağlıdır.

Sadece bilgilendirme açısından maden siciline şerh edilecek 
sözleşmenin, maden siciline şerh edilmesine izin verilip ve-
rilmeyeceği konusunda Bakanlık izni gerekmesi anlaşılama-
maktadır. Bu işlem sadece bürokrasiyi artırır ve başkaca hiçbir 
yararı olmaz. Sözleşmenin MİGEM tarafından uygun bulunup, 
Bakanlıkça sözleşmeye izin verilmemesi halinde, yasal olarak 
idareye takdir hakkı tanınmakla birlikte, bu takdir hakkının 
geçerli somut bilgi ve belgelerle ortaya konulması gerekeceği 
de Hukuk Devleti ilkesi gereğidir. Böyle bir gerekçe ortaya ko-
nulamadığı sürece bu konuda açılacak davada Bakanlığın izin 
vermeme işleminin iptal edileceği kaçınılmazdır.

Getirilen kuralda süre yönünden de eksiklik vardır. 6592 sayılı 
Yasa’nın yürürlüğünden önce yapılan Rödovans Sözleşmeleri, 
3213 sayılı Yasa’nın 23’üncü maddesine tabidir. Bu maddeye 
göre 18.02.2015 tarihinden önce yapılmış ve yürürlükte olan 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, 
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için uygulanmamış temi-
nat iradı kadar idari para 
cezası uygulanacağı, te-
minat iradı işlemleri ne-
deniyle iptal durumuna 
gelmesine rağmen iptal 
edilmeyen ruhsatların 
iptal işlemlerinin sonuç-
landırılacağı, kural altına 
alınmıştır.

Madde son derece açık 
şekilde kaleme alınmış-
tır. Ancak MİGEM uy-
gulamasında bazı aksaklıklar olduğu görülmektedir. Bir I-b 
Grubu işletme ruhsatı, 22.10.2009 tarihinde alınmıştır. Kara-
yolları Genel Müdürlüğü söz konusu ruhsat sahası hakkında 
olumlu görüş vermediğinden 3213 sayılı Maden Yasası’nın 
5995 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü maddesi 11. fıkrası uya-
rınca zorunlu izinleri üç yıl içinde tamamlayamayan işletme 
ruhsatı, 22.10.2012 tarihinde iptal konumuna düşmüştür. 
MİGEM tarafından tesis edilen, 13.10.2016 tarihli işlemle ruh-
sat sahibine, 21.116 TL idari para cezası verilmekte, ayrıca, 
21.116 TL de işletme ruhsat bedeli istenmekte, aksi takdir-
de ruhsatın 6592 sayılı Yasa ile değişik 3213 sayılı Yasa’nın 
13’üncü maddesi 1. fıkrası gereğince işlem tesis edilerek 
ruhsatın iptal edileceği, belirtilmektedir.

Zorunlu izinleri verilişinden üç yıl içinde tamamlamayan iş-
letme ruhsatlarının iptal edileceği, 3213 sayılı Yasa’nın 5995 
sayılı Yasa ile değişik 24’üncü maddesi 11. fıkrasının emredi-
ci hükmüdür. MİGEM, 22.10.2009 tarihinde verilen işletme 
ruhsatını, zorunlu izinleri üç yıl içinde tamamlamadığı için 
22.10.2012 tarihi itibarıyla Yasa gereği iptal etmek zorunda-
dır. İdare Yasaya aykırı bir tasarrufta bulunarak ruhsatı iptal 
etmemişse bu onun Yasa kuralını uygulamadığı anlamına ge-
lir. Söz konusu ruhsat sahası için, 22.10.2012 tarihinden sonra 
ruhsatın yürütüleceği konusundaki bu işlem Maden Yasası’na 
açıkça aykırıdır. Aynı zamanda idarenin ihmali, kusuru ya da 
görevini gerektiği şekilde yapmamasının yükümlülüğü de 
ruhsat sahibine mal edilemez. Kaldı ki, ruhsat, 22.10.2012                                                                                                                                     

sözleşmelerin 18.02.2015 tarihinden itibaren üç ay içinde Mİ-
GEM’e bildirilmesi, aksi takdirde sözleşmeye dayalı faaliyetin 
durdurulacağı, kural altına alınmıştır. 

Ek Madde 7’de 6592 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden sonra ya-
pılacak Rödovans Sözleşmelerinin Bakanlığın iznine tabi olacağı 
öngörülmüş, ancak bu sözleşmelerin tesisinden itibaren ne ka-
dar süre sonra MİGEM’e bildirileceği konusuna değinilmemiştir.

Örneğin, 20.02.2015 tarihinde bir sözleşme yapılmış ve sözleş-
me 20.03.2016 tarihinde yapıldığından 13 ay sonra MİGEM’e 
bildirildiğinde, ortada izinsiz bir faaliyet söz konusudur. Taraf-
lar arasında bir çekişme yoksa yeni bir tarihli sözleşme ile faali-
yetin devamı sağlanabilir. 

Yer altı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahiplerinin rödo-
vans sözleşmeleri yolu 6592 sayılı Yasa ile kapatılmıştır. Aksi 
durumun yaptırımı faaliyetin durdurulmasıdır. Geçici 23’üncü 
maddenin 2. fıkrası uyarınca da; Yapılmış rödovans sözleşme-
leri sona erdirilmez ise ruhsatların temdidi kabul edilmeyecek-
tir. Kamu kurumları ise bundan muaftır.

EK Madde 11’de; II. Grup (a) bendi maden ruhsat sahiplerinin 
proje ile başvurması ve talep ettiği bendin alanına küçültül-
mesi (taksir edilmesi) halinde, II. Grup (b) ve (c) bendi maden 
ruhsatlarından birine geçebilecektir. Ve bu konuda bir süre 
şartı getirilmemiştir. Örneğin 250 hektarlık II. Grup (a) bendi bir 
kalker ruhsatı, alanını 100 hektara küçültüp II. Grup (b) bendi 
bir mermer ruhsatına ya da çimento, kireç ve kalsit öğütme te-
sisinde kullanılan kayaçlardan oluşan II. Grup (c) bendine geçiş 
yapabilecektir. Ancak, II. Grup (b) bendi mermer ruhsatlarının 
II. Grup (a) ve (c) bendi maden ruhsatlarına geçiş yolu kapalıdır.

Ruhsat bedelinin tamamlattırılmasını düzenleyen Geçici 
21’inci maddede; Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma 
yükümlülüğünün, 01.01.2016 tarihinde başlayacağı, süresinde 
yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde 20.000 TL idari para 
cezası verileceği, ruhsat bedelinin yatırılması ile ruhsat temi-
natının iade edileceği, maddenin yürürlüğe girdiği 18.02.2015 
tarihinde teminat iradı yapılması gerekmesine rağmen yapı-
lamayan veya işlemleri başlatılıp sonuçlandırılmayan işlemler 
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tarihinde iptal konumuna gelmişse, idari para cezası ve ruh-
sat bedelinin yatırılması halinde ruhsatın yürütüleceği şeklin-
de 4 yıl sonra işlem tesis edilmesi idarenin sorumluluğunu da 
beraberinde getirir. 

Geçici Madde 26’da; Yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatları IV. 
Grup olarak ruhsatlandırılır. Aynı alanda IV. Grup maden ruh-
satı bulunması halinde IV. Grup ve VI. Grup maden ruhsatla-
rının işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
kazanılmış haklarına göre yürütülür. Ruhsatların birbirileri ile 
çakışmaması halinde, yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatları, 
IV. Gruptaki alan sınırlamasına uymak kaydıyla tüm madenlere 
hak sağlar, kuralı getirilmiştir.

3213 sayılı Maden Yasası’nda değişiklikler getiren 5177 sayılı 
Yasa ile madenler 5 gruba ayrılmış ve IV. Grup madenlerin (b) 
bendinde; radyoaktif mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum) 
sayılmıştır.

3213 sayılı Maden Yasası’nda değişikler getiren 5995 sayılı 
Yasa ile madenler 6 gruba ayrılmış ve VI. Grup olarak, radyo-
aktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler, bu grupta yer 
almıştır.

3213 sayılı Maden Yasası’nda değişiklikler getiren 6592 sayılı 
Yasa ile de madenler 5 gruba ayrılmakta ve VI. Grup madenler 
Maden Yasası’ndan çıkarılmaktadır.

Maden Yasası’na grup ilave etmek kolay iken, grup kaldırma-
da geçiş hükümlerinin eksiksiz olarak düzenlemesi gerekir. 
Henüz 6592 sayılı Yasa’nın Uygulama Yönetmeliği yayımlan-
madığından bu konuda uygulamanın nasıl olacağı da tam 
açıklığa kavuşmuş değildir. Yorumumuz Yasa hükümlerine 
göre olacaktır.

VI. Grupta yaşanacak sorun VI. Grup için 18.02.2015 tarihin-
den önce yapılmış müracaatların IV. Grupta ihale edilmeyi 
bekleyen ruhsatlarda hak sağlayıp sağlamayacağı konusun-
da toplanmaktadır.

Konuyu açmak için Maden Yasasında ihale konusunu da de-
ğinmek gerekir. 6592 sayılı Yasa ile ihale işlemlerini düzenle-
yen 30’uncu madde değişikliğe uğramış; Herhangi bir sebeple 
hükümden düşmüş, terk veya taksir edilmiş alanlar ile II. Grup 
(b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanlar ihale 
yolu ile ruhsatlandırılır, ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlanır, 
denilmiştir.

İhale konusunda yapılan son değişiklik ile hükümden düşen 
sahaların ruhsat hukuku safhalarına bakılmaksızın ihale ile 
verileceği, II. Grup (b) bendi ile IV. Grup maden başvurularının 
ise yeni alanlar için kabul edileceği, bu grupların dışında olan 
diğer grup ruhsatların da yeni alanlar için başvurusunun kabul 
edilmeksizin ihale ile ruhsata bağlanacağı, öngörülmüştür.

3213 sayılı Maden Yasası’nın 16’ncı maddesi 11. fıkrası; Aynı 
grup ruhsatların birbiri üzerine verilemeyeceğini, kural altı-
na almaktadır. Bu ifade aynı zamanda ihalelik sahalar için de 
geçerlidir. Bir başka anlatımla, 18.02.2015 tarihinden önce IV. 
Grup bir maden başvurusu, IV. Grupta ihale edilmeyi bekleyen 
bir sahada hak sağlamıyorsa, 18.02.2015 tarihinden önce ya-
pılmış bir VI. Grup başvurusu da IV. Grup ihalelik bir saha üze-
rinde hak sağlamaz. Eğer aksi düşünülürse, idarenin Maden 
Yasası’na açıkça aykırı hareket ederek ve kamu zararına sebep 
olacak şekilde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
IV. Grup ihalelik bir sahayı, ihaleye konu etmeden birilerine 
vermesi anlamına gelir ki, bu durum kabul edilemez olduğu 
gibi cezai sorumluluk da taşır. 

VI. grup ruhsatların IV. Grup ruhsatlar üzerine verilmesine ilişkin 
3213 sayılı Yasaya eklenen Geçici 26’ncı madde incelendiğinde;

 i-VI. Grup yürürlükte olan bir maden ruhsatı olacaktır. Müra-
caat sahası henüz ruhsata bağlanmamış değerlendirme sahası 
olduğundan yürürlükte olan bir maden ruhsatı değildir.

 ii-IV. Grup ve VI. Grup maden ruhsatlarının işlemleri, 6592 sa-
yılı Yasa’nın yürürlüğünden önceki kazanılmış haklarına göre 
yürütülecektir. VI. Grup olarak yapılan başvuru 6592 sayılı 
Yasa’nın yürürlüğünden önce yapılmış değerlendirme sahası 
olarak ve VI. Grup olarak işlem görecek, IV. Grup madenler üze-
rinde hak sağlamayacak şekilde değerlendirilecektir. 

iii-VI. grup değerlendirme sahasının, IV. Grup madenler üze-
rinde hak sağlaması ise şu şekilde olacaktır. VI. Grup değerlen-
dirme sahası ile IV. Grup maden ruhsatının çakışması halinde 
bu çakışma giderilerek kalan alanda VI. Grup maden IV. Grup 
maden grubunda hak sağlayacaktır. VI. Grup maden başvuru-
sunun IV. Grup ihalelik bir saha üzerinde hak sağlaması müm-
kün değildir. Zira, IV. Grup ihalelik saha Devletin hüküm ve 
tasarrufunda olan ve Maden Yasası uyarınca ihale edilmeden 
verilemeyecek bir alandır.

iv-VI. Grup değerlendirme sahasının, IV. Grup bir hakla çakış-
maması halinde, IV. Grup ruhsat için getirilen alan sınırlaması 
uyularak, IV. Grupta sayılan madenlere hak sağlayacaktır. 

Geçici 27’nci maddede; 100 hektardan büyük kalker, kalsit ve 
dolomit ruhsat sahaları Genel Müdürlükçe incelenerek uygun 
bulunan görünür ve muhtemel rezerv alanlarına proje ile talep-
te bulunulması durumunda, 100’er hektarlık alanlar halinde II. 
Grup (a) bendi maden işletme ruhsatı verilir, kuralı getirilmiştir.

Kural kendi içinde çelişmektedir. 100 hektardan büyük kalker, 
kalsit ve dolomit sahaları MİGEM tarafından incelenecek uy-
gun bulunan görünür ve muhtemel rezerv alanlarına, proje ile 
talepte bulunulması durumunda II. Grup (a) bendi ruhsat ve-
rilecektir. İnceleme MİGEM tarafından yapılacak, talep ruhsat 
sahibi tarafından iletilecektir. Ruhsat sahibi talepte bulunmaz 
ise MİGEM’in inceleme yapmasının bir kıymeti yoktur.  
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Kas.16 Keles krible +40 mm 162 KLİ 2.766

Kas.16 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

326 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.183

Kas.16 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

326 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.956

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

Kas.16 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

249 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Kas.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

29.Kas.16 Altın 1183,40 11,63 1060,10 USD/tr. oz

29.Kas.16 Gümüş 16,45 18,99 13,83 USD/tr. oz

29.Kas.16 Platinyum 921,30 3,17 893,00 USD/tr. oz

29.Kas.16 Rodyum 685,00 2,24 1195,00 USD/tr. oz

29.Kas.16 Palladyum 756,00 36,50 553,85 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

29.Kas.16 Aluminyum 1766,50 17,14 1508,00 USD/ton

29.Kas.16 Bakır 5935,50 26,26 4701,00 USD/ton

29.Kas.16 Çinko 2907,00 81,80 1599,00 USD/ton

29.Kas.16 Kalay 21350,00 46,53 14570,00 USD/ton

29.Kas.16 Kurşun 2466,00 36,62 1805,00 USD/ton

29.Kas.16 Nikel 11680,00 34,95 8655,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

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

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

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

17.Kas.16 İridyum 675,00 29,81 520,00 USD/tr. oz

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

17.Kas.16 Kobalt 13,38 28,28 10,43 USD/lb.

17.Kas.16 Magnezyum 2,04 2,51 1,99 USD/ton

17.Kas.16 Manganez 1,68 3,07 1,63 USD/ton

17.Kas.16 Molibden 15250,00 27,08 12200,00 USD/ton

LM
E

05.Eki.16 Rutenyum 40,00 -4,76 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/lb.

21.Kas.16 Uranyum 18,50 -46,38 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)

Kas.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 420 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Kas.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 420 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Kas.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 420 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Kas.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 420 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Kas.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.15)

Birim

H
EFA

 Rare earth

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

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

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

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

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

30.Eyl.16
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30.Eyl.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

15.Kas.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 440-450 USD/dmt

15.Kas.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 420-430 USD/dmt

15.Kas.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 380-390 USD/dmt

10.Eki.16 Manganez cevheri (CIF-Çin) 34-36% parça 2,3 USD/dmtu

Temel Maden Fiyatları

ekonomi

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
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3 - 4 Aralık  Küresel Madencilik Sektöründe Operasyonel Risk
Yönetimi, İstanbul, tmder.org.tr 
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

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

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
16 - 19 Mart  İSG Avrasya, 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, İstanbul, 
isgeurasia.com
22 - 23 Mart  Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi, İstanbul, 
cleancoalsummit.org
22 - 24 Mart  2nd IWA Regional Symposium on water, wastewater 
and environment, İzmir, iwa-ppfw2017.org

6 - 8 Ocak  International Mines and Minerals Show 2017, Pakistan, 
marketicsglobal.com
16 - 21 Ocak  World Future Energy Summit 2016,Birleşik Arap
Emirlikleri, reedexpo.com
22 - 23 Ocak  Vancouver Resource Investment Conference 2017, 
cambridgehouse.com
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
2 - 3 Şubat  Coaltrans USA 2017, ABD, coaltrans.com
6 - 9 Şubat  Investing in Africa Mining Indaba 2017, Cape Town, South 
Africa, www.e-mj.com

2017

2017

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 
Kongresi, Antalya, imcet.org.tr
13 - 15 Nisan  9. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı, İstanbul, betonfuari.com
 3 - 7 Mayıs  KOMATEK 2017 15. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, 
Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı, Ankara, komatek2017.com
1 - 4 Kasım  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
27 - 29 Eylül  Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu,
Bodrum, isme.org.tr
18 - 21 Ekim  7. Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, minex.izfas.com.tr
18 - 21 Ekim  6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri 
Kongresi (IMMAT), İzmir, immat.org
18 - 21 Ekim  Marble Show, Antalya, marbleshow.com
1 - 4 Kasım  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr

19 - 22 Şubat  119. SME Annual Conference & Expo 2017, Denver, 
A.B.D, www.smeannualconference.com
21 - 23 Şubat  Gold 2017 @ Rotorua, Yeni Zellanda, www.aig.org.au
28 Şubat - 1 Mart  Mine Planning - Strategy, Kanada, edumine.com
6 - 9 Mart  PDAC 2017, Kanada, www.pdac.ca
7 - 11 Mart  CONEXPO-CON/AGG 2017, Las Vegas, A.B.D,
conexpoconagg.com
20 - 22 Mart  4. International Symposium on Process Mineralogy 
2017, Cape Towni Güney Afrika, min-eng.com
28 - 30 Mart  International Conference on Deep and High Stress 
Mining 2017,Avustralya, deepmining2017.com
9 - 10 Haziran  International Conference on Mining, Material, and 
Metallurgical Engineering MMME 2017, İtalya,
www.mmmeconference.com
25 - 29 Haziran  International Conference on Sustainable Develop-
ment in the Minerals Industry SDIMI 2017, Çin, ustb.edu.cn 
13 - 15 Haziran  China Beijing International Coal Equipment & Mine 
Technical Equipment Expo CICEME2017, Çin, ciceme.com/ad_en/
25 - 29 Haziran  International Conference on Sustainable Develop-
ment in the Minerals Industry SDIMI 2017, Çin, ustb.edu.cn
29 Eylül - 1 Ekim  Asia-Pacific’s International Mining Exhibition AIMEX 
2017, Avustralya, reedexhibitions.com.au
22 - 25 Ekim  Exploration 2017, Kanada, exploration17.com
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