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Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi ile gelitirilen yeni
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Dünya genelinde 550’nin üzerinde devreye alınmış, 
450.000 kilowattın üzerindeki toplam kurulu gücü 
ile dik karıştırmalı değirmen teknolojisinde pazar 

lideri konumunda olan Metso, gravite bazlı 
karıştırmalı değirmen tipi VertiMill (VTM) ile 

orta-ince ve ince öğütmede, akışkan bazlı 
karıştırmalı değirmen tipi SMD’ler 

ile ince ve çok ince öğütmede 
enerji tasarruflu çözümler 

sunmaktadır.

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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Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’a 
hitaben, yıl başında devlete ödenecek maden işletme ruhsat bedellerinin ertelenerek bu 
tutarların istihdama, madencilik sektörüne yatırıma dönüşmesi için harcanması önerisin-
de bulundu. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ekonomik önlem paketi içerisinde yer alan “Öde-
melerin Ertelenmesi” maddesinden yola çıkan AGÜB, reel sektörün önemli bir parçası ve 
emek yoğun çalışan, yüksek oranda riski olan madencilik sektörü yatırımlarının da bundan 
yararlandırılmasının, madencilik sektörünün önünün açılması ile ekonomimizin büyüme-
sinin ve yerli madenlerimizin üretiminin arttırılması, maden ithalatının ve dış bağımlılığın 
azaltılmasının ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğini belirtti. 

Bilindiği üzere Şubat 2015’te yürürlüğe giren 6592 sayılı Kanun’la 3213 sayılı Maden Ka-
nunu’na ruhsat bedelleri getirilmiş, daha önce 5.000 TL olan maden harcı ruhsat bedeli-
ne dönüştürülerek 50.000 TL mertebesine çıkarılmıştı. Bu uygulamadan sonra madencilik 
sektörü elindeki sermayeyi bu bedele ve getirilen yüklü idari para cezalarına yatırmak zo-
runda kalmış, bunların yanında diğer kurumların talep ettiği orman kiralama bedeli gibi 
ödemeler yüzünden de ya üretime ara vermiş ya da tamamen ruhsatı terk etmek zorunda 
kalmıştır. Çoğu aktif işletme ise artan bedelleri karşılayabilmek için çalışan sayısında azal-
maya gitmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte sadece AGÜB üyesi üç firmanın iflas erteleme 
kararı aldığı, bir üye firmasının ise kapanmak zorunda kaldığı, bu nedenle de 500 kişinin 
işsiz kaldığı biliniyor.

AGÜB’ün belirttiğine göre madencilik sektörüne yönelik ruhsat bedelleri, devlet hakları, 
idari para cezaları gibi ödemeler son vergi affı ve yapılandırma kapsamına alınmamış, sek-
tör bundan dolayı da mağdur olmuştur. 

Reel madencilik sektörünün verimli çalışması ile yaşanan ekonomik durgunluğun aşılma-
sında önemli katkı sağlayacağını daima zikretmekteyim. AGÜB de hem bu önemi vurgu-
layarak hem de ülke ekonomisindeki durgunluğa bir çare olabileceğinden yola çıkarak 
Bakanlığa madencilik sektörünün Ocak 2017 içerisinde ödemesi gerektiği ruhsat bedelle-
rinin ödemesinin bir (1) yıl ertelenmesini önerdi.

Yapılacak olası bir erteleme sonrası şu anda mevcut bulunan 13.000 adet işletme ruhsatı-
nın bedellerinden ortaya çıkacak yaklaşık 500.000.000 TL’nin sektörde kalacağını ve ma-
den işletmeye, dolayısıyla da istihdama harcanacağını belirten AGÜB, bunun da doğrudan 
ülke ekonomisine önemli katkı yapacağını vurguladı.

AGÜB’ün tüm maden üreticilerini gözeten bu talebinin Hükümetimiz tarafından olumlu kar-
şılanmasını canı gönülden arzu ediyorum. Ayrıca AGÜB’e sektör adına teşekkür ediyorum.

Yıllardan beri bu köşede yazıyorum: 

Çare Elimizde... Çare Madenciliktir… 

AGÜB’ten Sektör İçin Önemli bir Talep…
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Türkiye’den haberler

Ocak 2017

Erciyes Madencilik, Türkiye’nin En Modern Krom 
Tesislerinden Birisinde Faaliyetlerini Sürdürüyor 
Krom cevheri üreten Erciyes Madencilik, üretim kapasitesini ar-
tırmaya odaklandı. Bu yılın ikinci çeyreğinde üçüncü üniteyi de 
devreye almayı planlayan firma, aylık altı bin ton cevher üretim 
kapasitesine ulaşacak. Krom cevheri işleme tesislerinin Türki-
ye’nin en modern işletmelerinden biri olduğunu ifade eden 
şirket ortağı ve CEO’su Hilmi Özpaçacı, “2015 yılında Cumhur-
başkanımızın himayeleriyle açtığımız tesisimize 15 milyon dolar 
yatırım yaptık. Üretim alanında tesisimiz üç üniteden oluşuyor. Şu 
anda iki ünitesi devrede. Üçüncü üniteyi bu yılın ikinci çeyreğinde 
devreye alarak kapasitemizi aylık altı bin tona çıkarmayı istiyoruz. 
Aylık dört bin ton krom konsantre cevheri üretiyoruz. Sahalarımız 
açık işletme olup yüzde 5-20 Cr2O3 gibi düşük tenörlü kromitleri 
kırma, eleme ve ayrıştırmadan sonra zenginleştirip yüzde 40 ila 48 
bandına ulaştırıyoruz. Yüksek tenörlü parça kromları da doğru-
dan sevk ediyoruz” şeklinde konuştu. Şu anda Çin’e ihracat yap-
tıklarını söyleyen Özpaçacı, bu yıl içerisinde Hindistan ve Körfez 
ülkelerinden Umman’ı da pazarlarına dahil etmek istediklerini 
ve kısa vadede Çin’e ofis açmayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye’de pek çok şirketin kullandığı sallantılı masa yöntemi 
yerine, çalıştıklarını ocaktan numune alıp Güney Afrika’da faa-
liyet gösteren firmaya gönderdiklerini belirten Özpaçacı, kendi 
maden ocaklarının yapısına göre analiz yaptırıp proses geliş-
tirilmesini sağlandığını aktardı. Geliştirilen proseste yer alan 
Humprey spirallerini komple ünite olarak siparişle ithal eden 
firma bu teknoloji ile ilave 6 bin metrekare yer ayırmaktan kur-
tulmuş oldu. Elektrik, su, işçi maliyetinde de yüzde 30 tasarruf 
sağlayan firma kayıp kaçak oranını minimum seviyeye düşürdü. 
Bölgede 5 işletme sahası bulunan firmada şu an yönetici, mü-
hendis, işçi ve taşeron olarak yaklaşık 200 kişi istihdam ediliyor. 
Bölgede ağır kış şartlarında olmasına rağmen 7 gün 24 saat 3 
vardiya ile çalışmalarını sürdürüyor. 

Ar-Ge çalışmalarının niteliksel kapasitelerini artırmak ve yük-
sek üretim kalitesinin sürdürülmesi için önemli olduğunu 
vurgulayan Özpaçacı,”Atıktaki çamurda ‘Olivin’ (silis kumu) bu-
lunuyor. Bu madde demir çelik sanayinin vazgeçilmezi ve ikincil 
mamul olarak alınabilir. Atıktaki bu kumu yıkama ünitesinden 
geçirip, beton santrallerine sunmak için çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi. 2017 yılının yatırımcılar için fırsat yılı olabilece-
ğini ifade eden Özpaçacı, “Bu yılı umutlu görüyorum. İhracata 
ağırlık vermemiz gerekiyor. Madencilik sektöründe, bürokrasiyi 
azaltarak, gerçek yatırımcının önü açılmalı. Sektörümüzün so-
runlarını değerlendirerek teşvik, hibe ve kredi gibi destekler veril-
meli. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Çin’in baskılarına rağmen, 
krom fiyatları 500 dolar bandına ulaştı. Bu durum biz madenciler 
için olumlu bir gelişmeydi” diye konuştu.
Ağır sanayinin hammaddesi olan döküm kumu üretimine de 
başlayacaklarını kaydeden Özpaçacı, bu alanda Ar-Ge çalışma-
larının ve deneme üretimlerinin başarılı sonuç verdiğini belirti-
yor. Türkiye’de birkaç firmanın faaliyet gösterdiği döküm kumu 
alanında ilave makine parkuruyla seri üretime geçmeyi plan-
layan şirket şu an ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilen bu 
ürünü imal ederek, bir nebze de olsa ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak ve ithalatın önünü kesmek istiyor. 
Firma Sivas’ta kömür madenciliği alanında da faaliyet gösteri-
yor. Diğer taraftan Konya, Aksaray ve Nevşehir’de bulunan altın 
sahalarından çıkardığı cevheri, siyanür kullanılmayan bir tekno-
loji ile işlemeyi hedefliyor. Kayseri Mimarsinan OSB’de hizmet 
verecek olan tesis için Kanada, Çin ve Türkiye’de araştırma ve 
incelemelerde bulunduklarını aktaran Özpaçacı fabrikalarını, 
cevheri ve kıymetli metalleri 2 bin santigrat derecede eriten 
elektrikli, su soğutmalı indüksiyon ergitme ocakları ve büyük 
ölçüde makine parkuruyla hazırladıklarını sözlerine ekledi. 

Ocak 2017Enerji Bakanlığı UMREK Çalıştayı Düzenleyecek 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMREK (Ulusal Maden Kay-
nak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) Çalıştayı düzenleyecek. 
26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara Çukurambar Holiday INN 
Hotel’de gerçekleştirilecek Çalıştay’da; madencilik projelerinde 
dünya üzerinde raporlamanın nasıl yapıldığı, dünyada gelişmiş 
ülkelerin sistemlerini nasıl kurdukları, bu konuda çalışan orga-
nizasyonların yapıları, görevleri, teknik faaliyetlerin nasıl yürü-
tüldüğü gibi konuların yanı sıra ülkemizde UMREK’in neden ku-
rulduğu, yapısının nasıl olmasının gerektiği, UMREK’in sektöre 
ne gibi katkılar sağlayacağı tartışılacak. 

UMREK konusunda sektörün bilgilendirileceği, UMREK’e nihai 
halinin verileceği, Türk madencilik sektörünün de bu konuda 
bilgi sahibi olacağı Çalıştay’a MTA, MİGEM, TKİ, TTK, EÜAŞ, ETİ 
MADEN, kömür, metal, doğaltaş-mermer vs tüm branşlardan 
özel sektör madencilik firmaları, üniversitelerin maden, jeolo-
ji, jeofizik bölümlerinden temsilciler, Türk ve yabancı QP (yet-
kin kişiler)’ler, raporlama standartları konusunda uluslararası 
çatı kuruluş olan CRIRSCO’dan Yönetim Kurulu Temsilcisi, Eski 
CRIRSCO Başkanı, EFG’den temsilci (Çağrılı konuşmacı olarak), 
meslek odaları, SPK, BDDK ve Finans Sektörü Temsilcileri’nin 
katılması bekleniyor. 

Önemli Not: Çalıştay’a kayıt yaptırmak zorunludur.
Detaylar için 0312 286 66 07  numaralı telefondan Organizas-
yon yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

www.umrek.com.tr

6



CAVEX®

Hydrocyclones

ISOGATE®

Slurry Valves

TRIO®

Engineered Products

GEMEX®

Belt Tensioning System
ENDURON®

Vibrating Screens

VULCO®

Wear Resistant Linings

LINATEX®

Rubber Products
MULTIFLO®

Mine Dewatering 

ENDURON®

High Pressure Grinding 

WARMAN®

Centrifugal Slurry Pumps

LINATEX®

Rubber Products

WEIR MINERALS 
SERVICES™

Minerals
www.global.weir

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

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

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

MULTIFLO is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd. ; TRIO is a trademark and/or registered trademark of Trio Engineered Products, Inc. and Trio China Ltd; VULCO is a trademark and/or registered 

trademark of Vulco SA ; WARMAN is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd and Weir Group African IP Ltd. WEIR and the WEIR logo are trademarks and/or registered trademarks of Weir Engineering 

Services Ltd.



Aralık 2016

Ariana Resources, Salınbaş Projesinin 
Tek Başına Sahibi Oldu
Türkiye’de altın arama ve geliştirme çalışmalarını sürdüren 
Ariana Resources, %51 hissesine sahip olduğu Salınbaş Proje-
si’nde kalan hisselerin tamamını Eldorado Gold’dan alarak pro-
jenin tek başına sahibi oldu. 2008 yılına kadar European Gold-
field’s ortaklığı ile sürdürülen proje 2012 yılından bu yana ise 
Eldorado Gold’un iştiraki Eldorado Subs ortaklığında yürütülü-
yordu. Birçok önemli altın-bakır projesinin bulunduğu bölgede 
yer alan ve Hot Maden Projesine oldukça yakın bir konumda 
bulunan proje ile ilgili verilen bilgilerden dikkat çekenler ise şu 
şekilde oldu;
•	Ariana Resources, bundan sonra yapılacak üretimden Eldora-
do’ya %2’ye varan oranlarda net izabe gelir hakkı verileceğini 
belirtti.
•	2017 yılında projede yoğun bir çalışma programı planlandı-
ğı belirtilirken, program kapsamında potansiyel kaynak sınır-
larının belirlenmesi ve ticari üretime başlanılması için gerekli 
adımların kararlaştırılacağı ifade edildi.
•	Projenin bulunduğu bölgede Salınbaş altın-gümüş sahası, 
Ardala porfiri bakır-çinko-molibden sahası ve Hızarlıyayla al-
tın-gümüş sahası bulunuyor.
•	Salınbaş sahasında ortalama 2 g/t altın ve 10,2 g/t gümüş 
tenörlü yaklaşık 10 milyon ton çıkarsanmış ve indirgenmiş 

kaynak içerisinde 650.000 ons altın ve 3,2 milyon ons gümüş 
bulunduğu tahmin ediliyor.
•	Salınbaş projesinde 2015 yılında yapılan kaynak belirleme 
çalışmasına göre 10 yıl süresince yıllık yaklaşık 50 bin ons altın 
ve 100 bin ons gümüş üretim kapasitesi bulunduğu belirtildi. 
•	Ardala sahasında ise 0,6 g/t altın tenörlü yaklaşık 16 milyon 
ton çıkarsanmış altın kaynağının yanı sıra bakır ve molibden 
de bulunduğu belirtildi.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener; “Salınbaş projesi 
için Eldorado ile yapılan anlaşmanın olumlu bir şekilde sonlanması, 
şirketin gelişimi için çok önemli bir zamanda gerçekleşti. Red Rabbit 
Projesi yakın zamanda üretime başlayacak, bizde proje portföyü-
müzü genişleterek üretim kapasitemizi arttırmak istiyoruz. Salınbaş 
projesi Ariana’nın gelecekteki gelişimi için önemli bir fırsat sunuyor. 
Projede JORC standartlarında çıkarsanmış ve indirgenmiş 1 milyon 
ons kaynak tahmini yapılması ve sadece 16 km güneyde 4 milyon 
onsluk Hot maden projesinin yer alması da ilerleyen zamanlarda 
sahada yeni keşifler yapılma ihtimalini arttırıyor. Projedeki geliş-
meleri paylaşmayı ve Türkiye’de altın bakımından en zengin böl-
gelerden birinde bulunan projenin değerini arttırarak multi milyon 
dolarlık bir proje haline getirmek adına atacağımız adımları heye-
canla bekliyoruz.” şeklinde görüşlerini belirtti. 

Madencilik sektörüne yönelik hazırlanan MT Firma Rehberi’nin geçmiş basımlarında madencilik sektöründe faaliyet
gösteren ve sektöre hizmet veren en seçkin firmalar yer almıştır. 

İçeriğinde İngilizce ve Türkçe tanıtım yazılarının ve görsellerinin yer aldığı MT Firma Rehberi, Madencilik Türkiye Dergisi’nin 
yaygın dağıtım ağında bulunan 3250 adrese kargo ile gönderilecek, ayrıca iki yıl boyunca ülkemizde ve

dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen pek çok etkinlikte ziyaretçilere dağıtılacaktır.

Nisan 2017’de çıkarılacak olan yeni Firma Rehberi’nde madencilik ve sektörle ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren
yine en seçkin firmalar yer alacaktır. Rehberde yer alacak firma sayısı sınırlıdır.

Türk Maden Endüstrisinin En Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu
“MT Firma Rehberi 2017” Çıkıyor
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Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek, yapılacak tek bir çalışma ile iki yıl boyunca tanıtım yapmak ve
MT Rehber hakkında detaylı bilgi almak için rehber@madencilik-turkiye.com adresinden ya da

0312 482 18 60 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MT Firma Rehberi, Mayeb Ltd.’nin tescilli markasıdır ve Madencilik Türkiye dergisi ekibi tarafından yayınlanmaktadır. 
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Maden Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi Verildi 
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem tara-
fından TBMM Başkanlığına Maden Kanunu’nda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Teklifi verildi. Verilen teklifin gerekçesi şu 
şekilde oldu;
Taş ocakları ve kırma eleme tesislerinin artması nedeniyle olu-
şan çevre kirliliğinin önlenmesi adına yürürlüğe konulan yö-
netmelik gereği toz kaynağı olan her bir ünitenin kapalı ortam 
içine alınması gerekmektedir. Bu mümkün değilse sulamalı sis-
temin kurulması gerekmektedir. Ancak bu şekilde işleyiş çevre 
koşullarına uygun bir hal almış olacaktır. 
İstanbul ilimizin Sultangazi ilçesinde Cebeci yolu üzerinde 20 
seneden fazla süredir aktif olan Sultangazi taş ocakları kapalı 
ortam içinde değildir. Sulamalı sistemleri de mevcut değildir. 
Mahallelerin tam ortasında, mahallelinin kabusu olan, yazın 
bile camlarını açmalarına engel bu taş ocakları denetlenme-
mektedir ve mevcut yönetmelik uygulanmamaktadır. 
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında bulunan taş ocakları 
ve bunlara bağlı kırma eleme tesislerinin artması nedeniyle 
oluşan çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak, Mülga 
Çevre ve Orman Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Genel Mü-
dürlüğünün 13.11.2009 tarih ve 9086-64450 sayılı yazısı ile 
uygulamaya konulan 1. ve 2. Grup Madenlerin kırma eleme 

işlemlerine tabii tutulduğu tesislerdeki toz kaynağı olan her 
bir ünitenin (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar) ve 1 cm’nin al-
tında bulunan kırılmış malzemelerin kapalı ortam içine alın-
ması ve toz indirgeme sistemlerinin (pulvarize su püskürtme 
sistemleri, torbalı filtreler…) kurulması işlemlerinin zorunlu 
olması gerekmektedir. 
Söz konusu kanun teklifimize çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
taşocakları çevresinde yaşayan insanlara sağlıklı yaşam alanı 
sunulması amaçlanmaktadır.
Kanun Teklifi
Madde 1- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağı-
daki geçici madde eklenmişti. 
“GEÇİCİ MADDE 31- Maden Kanunu kapsamında bulunan taş 
ocakları ve bunlara bağlı kırma eleme tesislerindeki toz kaynağı 
olan her bir ünitenin (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar) ve 1 cm’nin 
altında bulunan kırılmış malzemelerin kapalı ortam içine alınması 
ve toz indirgeme sistemlerinin (pulverize su püskürtme sistemleri, 
torbalı filtreler…) kurulması işlemlerinin 31.12.2017 tarihine ka-
dar tamamlanması gerekmektedir. 
Bu tarihe kadar gerekli tedbirleri almayan tesisler hakkında 
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden cezai 
işlemler yapılır” 
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Türkiye’nin En Büyük Yer Altı Metal Madeni 
2021 Yılında Kapanacak 
Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan ve Türkiye’nin en 
büyük yer altı metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nde, yapı-
lan çalışmaların ardından yeni rezerv bulunamadı. 23 yıldır faaliyet-
te olan maden işletmesinin 2021 yılında kapatılması planlanıyor.
Kanadalı First Quantum Minerals şirketine bağlı olan Çayeli 
Bakır İşletmeleri’nin (ÇBİ) Genel Müdürü Ian Anderson konuy-
la ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kü-
resel ölçekte madencilik sektöründe yaşanan kriz sonrasında 
bakır fiyatlarının yeniden ilgi görerek yukarıya doğru hareket 
etmeye başladığını ifade eden Anderson, Türkiye’deki dolar 
artışının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Doların ar-
tışına bağlı olarak vergi yükümüz de arttı. Neredeyse ucu ucuna, 
zarar etmeden yılı kapattık. ÇBİ’nin kar elde etmediği ilk yıl oldu. 
2017 yılının daha iyi olmasını bekliyoruz. 2017 yılında 1.2 milyon 
ton ham cevher üretmeyi hedefliyoruz. ÇBİ rezervlerinin sonuna 
geliyor ve kapanma aşamasına yaklaşıyor. Madencilikte üretim 
süreçleri bizim açımızdan daha da zorlaşmaya başlıyor. Dolayı-
sıyla yapacağımız yatırımlar artacak ancak gelirler düşecek. Yer 
altı madenciliğinde cevherin sonuna yaklaştıkça bu çok normal. 
Gelirleriniz azalır, maliyetleriniz yükselir” dedi.
Madenin ne zaman kapanacağının metal fiyatları ile ilişkili oldu-
ğunu ifade eden Ian Anderson, mevcut metal fiyatlarına göre 
bu tarihin 2021 yılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Metal ve bakır fiyatları biraz yükselirse madenin ömrü uzayabilir. 
Maden ömrü ile metal fiyatları arasında ilişki var. Metal fiyatları 
düştükçe bizim işleyebileceğimiz karlılık oranı ve mevcut olan re-
zervin miktarı azalıyor. Fiyatlar artıkça düşük tenörlü cevherleri de 
işleyebiliyoruz. Maden ruhsat sahamız içerisinde yoğun bir cevher 
araması yapıldı. Bu kadar aramanın diğer maden sahalarında ya-
pıldığını düşünmüyoruz. Neredeyse her taşın altına baktık. Ancak 
yeni rezerv bulamadık. Dolayısıyla mevcut metal fiyatları ve rezerv 
göz önüne alındığında madeni 2021 yılında kapatacağız.”
ÇBİ, 1994 yılında ilk kez bakır ve çinko konsantre üretimine baş-
ladı. 500 dolayında çalışanı ile yıllık ortalama 1 milyon ton bakır 
ve çinko rezervi çıkarılan madende 6 kilometre yol ağı ile yerin 
600 metre altına inildi. 2013 yılında Kanadalı First Quantum Mi-
nerals şirketine devredilen Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 23 yılda 
yaklaşık 21 milyon 500 bin ton maden rezervi çıkarıldı. 
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Bakan Berat Albayrak: Yerli Kömürün 
Elektrikteki Payı Yüzde 23 Arttı 

Katı Yakıtlar İçerisinde En Fazla 
Üretim Linyitte Gerçekleşti

Enerji Bakanı Albayrak, 2016 yılı elektrik üretim rakamlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, göreve geldiği günden iti-
baren “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir” hedefini ortaya koydu-
ğunu anımsatırken, “Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını teş-
vik ederek artıralım istedik. Bu kapsamda getirdiğimiz desteklerle, 2015 
yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi 36 bin 180 Gigawatt 
saatten 44 bin 586 Gigawatt saate çıkardık. Yerli kömürden elektrik 
üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artırmış olduk.” dedi.
Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin, tüm dünyada olduğu 
gibi elektrik üretiminde birincil kaynak olarak kömürü kullan-
ması gerektiğini vurgulayan Albayrak, “Bunun için inşallah yerli 
kömürde önemli projelerin ihalelerini gerçekleştireceğiz. Avru-
pa’nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon kriterlerinin çok 
daha altında, çok daha çevreci kriterlerle hayata geçireceğimiz bu 
projelerle, hem enerji maliyetlerimizde düşüş hem de yerli kaynak-
larımızın üretimdeki payında artış sağlamış olacağız.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya 
göre 2016 Ekim ayında katı yakıtlar arasında en fazla üretim ve 
teslimat linyitte gerçekleşti. Ekim ayında 4 milyon 753 bin 561 
ton linyit üretilirken 4 milyon 678 bin 599 ton linyit teslim edildi. 
Yine Ekim ayında 125 bin 401 ton taşkömürü ve 369 bin 821 ton 
taşkömürü koku üretimi gerçekleşti. Aynı ay içerisinde üretim, it-
halat ve stoklarında desteğiyle 3 milyon 827 bin 58 ton taşkömü-
rü ve 445 bin 928 ton taşkömürü kokunun ise teslimatı yapıldı. 
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %3,3 ile en dü-
şük taşkömüründe gerçekleşirken bu oran linyitte %101,6, taşkö-
mürü kokunda %82,9 olarak 
hesaplandı. Katı yakıtların tes-
limat yerlerine göre dağılımı 
incelendiğinde ise taşkömürü 
teslimatının %40,6’sı termik 
santrallere, %14,7’si kok te-
sislerine, %7,2’si demir-çelik 

Albayrak, 2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerli kaynakların 
payının yüzde 49,3’e çıkarıldığını ve bu alanda rekor kırıldığını 
ifade etti. Albayrak, 2015’te 120 bin 355 Gigawatt saat olan yerli 
kaynaklardan elektrik üretim miktarını yüzde 11’lik bir artışla, 
134 bin 297 Gigawatt saate yükselttiklerini dile getirdi. Albay-
rak, elektrik üretiminin 14 yılda 2 kattan fazla arttığına dikkat 
çekerken, elektrik üretiminde yerli kaynakların payındaki artışın 
ithal kaynaklardaki artıştan daha fazla olduğunu ifade etti.
Enerji Bakanı Albayrak, doğalgazın elektrik üretimindeki payı-
nın düştüğünü belirterek “2015 yılında doğalgazdan 99 bin 219 
Gigawatt saat elektrik üretirken, 2016 yılında doğalgazdan üretim 
88 bin 609 Gigawatt saat oldu. Yani doğalgazdan üretimde yüzde 
10’dan fazla düşüş gerçekleştirdik. Enerji üretimimizin cari açık 
üzerindeki etkisini azaltmış olduk” diye konuştu.
Albayrak, 2016’da elektrik üretimindeki 10.500 Gigawatt saatlik 
artışın 8.400’ünün yerli kömür kaynaklı olduğuna dikkat çekti. 

haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %83,6’sı termik 
santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %99,7’si demir-çelik 
sanayine sevk edildi. 

Taşkömürü 
(ton)

Linyit
(ton)

Taşkömürü 
Koku (ton)

Satılabilir Üretim 125.401 4.753.561 369.821

İthalat 3.653.278 - 43.622

İhracat 7.841 23 25

Teslimatlar 3.827.058 4.678.599 445.928

Katı Yakıtların Satılabilir Üretim ve Teslimat Miktarları, Ekim 2016

Termik
Santraller

(ton)

Kok
Tesisleri

(ton)

Briketleme
Tesisleri

(ton)

Demir-Çelik 
Sanayi

(ton)

Sanayi
Diğer
(ton)

Diğer

(ton)
Taşkömürü 1.553.383 561.047 53.398 108.844 277.444 1.272.942

Linyit 3.910.817 - - - 471.252 296.530

Taşkömürü Koku - - - 444.412 - -

Katı Yakıtların Teslimat Yerlerine Göre Dağılımı, Ekim 2016
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Şile’deki Madencilik Faaliyeti 
Sona Eren Alan Orman Olacak
Madencilik faaliyetleri sona eren Şile Sahilköy’deki yaklaşık 225 
bin metrekarelik arazi, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 mil-
yon 442 bin lira bedel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne 
devredildi.
İBB Meclisin de geçen ay oy çokluğuyla aldığı kararla 1,9 milyon 
metreküp toprak döküm kapasiteli bu alanların işletmesini, İBB iş-
tiraklerinden İSTAÇ AŞ’ye verdi. İSTAÇ bu alanı, İstanbul’da kent-

sel dönüşümden ortaya çıkan hafriyatla dolduracak. Bu alanlar, 
hafriyat toprağı ile doldurulduktan sonra ağaçlandırılacak.
İBB Meclisi, aynı gün alınan karar doğrultusunda, İSTAÇ’a öde-
yeceği, devlete ve vakıflara ait okul binaları, orta ve yükseköğ-
renim öğrenci yurtları ve mabetlerin kurumsal binaların inşa 
bakım ve onarımı esnasında ortaya çıkan hafriyat toprağının 
döküm bedellerinde indirime gitti. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kömürde İthal Yok, 
Bu İşi Kapattık”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldı-
rım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Baknı Berat Albayrak Beştepe 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yatırım değeri 5 mil-
yar doları bulan 158 enerji santralin açılış töreninde kömür ve 
nükleer konularında önemli açıklamalarda bulundular. 
Erdoğan’ın konuşmasındaki önemli satır başları şu şekilde oldu;
•	Mersin Akkuyu’da inşası süren nükleer santrali, 2023 yılında 
devreye almayı planlıyoruz. Sinop’taki nükleer santralle ilgili 
çalışmalar sürüyor. Şimdi üçüncü bir nükleer santral için ön ha-
zırlıklara başladık. Her üç projeyi de tamamlayarak ülkemizin 
hizmetine sunmakta kararlıyız.
•	 Enerji sektöründe adımların dengeli atılması gerekiyor. Siz bak-
mayın Batı ülkelerinden çevrecilik saldırılarına bunların hepsi art 
niyetlidir. Kömür ve nükleerle çalışan santraller olmasa Batı karan-
lığa gömülür. Polonya’da elektrik nükleerden yüzde 84, Alman-
ya’da yüzde 45, Çin’de yüzde 75, Hindistan’da yüzde 73 oranında 
üretiliyor.. Türkiye’de kömüre dayalı elektrik üretimi yüzde 22.
•	Ülkemizde ne zaman kömür ve nükleer santral meselesi olsa 
birileri ayağa kalkar çevrecilik yapar. Peki Batı ülkelerinde neden 
böyle şeyler yaşanmaz, neden oralarda böyle kampanyalar ol-
maz. Bu kampanyaları finanse edenlerin dertleri başka. Onlar 
üzüm yemenin çevreyi korumanın değil bağcıyı Türkiye’yi döv-
menin peşinde. Enerji ithalatımız cari açığın yarısını oluşturuyor. 
Bizim kendi rezervimizi eritmek zorundayız. Biraz fazla kulla-
nırsın olur biter. Çünkü biz eğer finansman yönetiminde başa-
rılı olmazsak, cari açığı düşürmezsek ekonomi duman altı olur. 
Kömürde ithal yok, bu işi kapattık. Biz kendi rezervimizi eritmek 
için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önce kömürlerimizi eritelim.
Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasından notlar;
•	Bugün 158 yeni enerji üretim tesisinin toplu açılışını gerçek-
leştiriyoruz. 5 milyar dolar tutarında üretim tesisleri ülkemize 
hayırlı uğurlu olsun. Enerji ile ilgili kurulu kapasitemizin 2,5 kat 
artmasının anlamı şudur; Türkiye büyüdü. Türkiye büyümesey-
di geçtiğimiz 14 yıl içinde alternatif enerji kaynakları ne de ka-
pasitenin bu ölçüde büyümesinden söz edebilirdik.
•	Türkiye olarak enerjide hala büyük oranda dışa bağlı bir ülke-
yiz. Dolayısıyla 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı 
azaltacak, çeşitliliğimizi artıracak projeler üzerinde çalışmaya 
devam ediyoruz. Nükleer enerji santralleri bu bağlamda en 
önemli projeler arasında yer alıyor.

•	Rüzgar güneş ve alternatif enerji kaynaklarıyla çeşitliliğimizi 
artırma yönünde bundan sonraki projelere hız vereceğiz. Dün 
Erzincan Üzümlü ve diğer 40 ilçemize doğalgaz bağlantısını 
gerçekleştirdik. Hali hazırda 76 ilimizde doğalgaz var. 2018 yı-
lına kadar geride kalan 5 ilimizi de doğalgazla buluşturacağız. 
Sadece iller değil ilçelere de doğalgaz bağlantısını bağlamaya 
ve doğalgaz vermeye devam edeceğiz. Sabit iletim hatlarıyla 
her ilçeye doğalgaz vermemiz kolay olmayabilir. Taşınabilir 
yöntemlerle doğalgaz bağlantısını mümkün kılacağız.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmasın-
dan notlar;
•	Kömür sahalarımızı eksiltme yöntemiyle ihaleye çıkarıyoruz. 
En ucuz elektriği bizlere sağlayan firmalara veriyoruz. Özel sek-
törümüzün ucuz elektrikle vatandaşımızın kamunun da kaza-
nacağı kazan kazan ekosistemini oluşturuyoruz. İhale sistemi-
mizin başında iş güvenliği, en ileri teknolojilerin kullanılması 
amaçlanıyor.
•	Özel sektörle birlikte BOTAŞ’la ikinci projemizi hayata ge-
çireceğiz. Doğalgaz depolama alanında da çalışmalarımızı 
hızlandırdık. İlk gazı ocak ayında basacağız. Silivri’de kapasite 
artışının yanı sıra, depolama alanında stratejik olarak amaç-
ladığımız noktaya ulaşarak daha büyük depolama alanının 
lansmanını yapacağız.
•	Teknoloji transferi diğer amacımız. Bu kadar büyük potan-
siyele sahip ülkemizin enerji alanında büyümesini beklemek, 
ülkemize ve milletimize büyük haksızlık. YEKA ile teknoloji 
alanında Türkiye’nin dünyayla yarışır hale getiriyoruz. 15 yıl 
süreyle Ar-Ge yapma şartını kabul etme hususu ile önemli 
bir adım atmaya başlıyoruz. 15 yıllık elektrik alım garantisi, 
bölgeye ve bölgedeki yatırım potansiyeline erişme ile ucuzu 
hedefliyoruz. 15 yıllık Ar-Ge ve yerli üretimle birlikte ülkemiz 
kazanacak.
•	Bin metrekare Karapınar HES bu yıl tamamlanacak. Rüzgar 
alanında da 2017’nin ilk çeyreğinde benzer adımları atacağız. 
Bir taraftan geleceğe adım atarken diğer yandan çalışmaları-
mızı bugüne göre sürdürüyoruz.
•	Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya, 52 şirketimiz, 158 tesi-
simizle, değişen ve büyüyen Türkiye’nin en önemli resimlerin-
den bir tanesi. 5 milyar dolarlık enerji yatırımları ile Türkiye’nin 
gücüne güç katıyoruz.

Aralık 2016

Centerra’nın Öksüt Projesinde
Ek Süre Kararı Verildi 
Kayseri’de bulunan Öksüt projesinin sahibi Centerra Gold ta-
rafından yapılan açıklamada UniCredit Bank AG and the Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development (EBRD)’nin 
Öksüt projesi kapsamında kullanılmak üzere sağlanan 150 mil-
yon dolarlık kredinin kullanılabilmesi adına belirlenen şartları 

karşılamak için verilen sürenin 30 Haziran 2017’ye kadar uza-
tıldığı belirtildi. Centerra tarafından yapılan açıklamada şartları 
karşılamaları için yapılacak işlemlerin kendi inisiyatiflerinde ol-
madığı, şu an alınması için çalışılan mera izni gibi izinlerin ken-
dilerinden bağımsız bir süreç olduğu belirtildi. 
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Madencilik Eğitim ve Uygulama 
Merkezi Türkiye’de İlklerden Oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi, madencilik sektöründe üreteceği 
Ar-Ge ve güvenlik uygulamaları ile Türkiye’ye sınıf atlatacak ve 
ilklerden olacak Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Mer-
kezini açtı. Maden Mühendisliği bölümündeki teorik eğitimi 
maden sahasında uygulamaya dönüştürecek olan İTÜ, Türki-
ye’nin en güvenli maden sahasının da temellerini atmış olacak.
Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi, 22 Aralık 
2016 Perşembe günü, Akdağlar Agrega Maden Ocağı’nda dü-
zenlenen törenle açıldı. Akdağlar Agrega Maden Ocağı’nda 
eğitim alacak maden mühendisliği öğrencileri; maden güven-
liğini artırıcı önlemler, açık işletme, cevher hazırlama, patlayıcı 
madde gibi dersleri uygulamalı olarak görmenin yanında, staj 
ve bitirme çalışmalarını da burada yapabilecek.
Türkiye’nin tüm maden mühendisliği bölümlerinin, ilgili dernek-
lerin ve madencilik alanındaki uzmanların buluşma, uygulama 
ve eğitim merkezi olması beklenen tesisin açılışına, İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı 
Gökhan Zeybek, binayı tahsis eden Akdağlar Agrega Maden Oca-
ğı temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda şirket temsilcisi, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi 
Türkiye’de İlklerden Oldu
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taş Bina Madencilik Eğitim ve 
Uygulama Merkezi’nin açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca açılış sonrasında yaptığı açıklamada “Açtığımız 
uygulama merkezi Türkiye’de ilklerden biri olma özelliğini taşıyor. 
İTÜ olarak yine burada “Sanayi-Üniversite” işbirliğinin iyi bir örne-
ğini sergiliyoruz. Türkiye’de madencilik fakülteleri teorik anlamda 
eğitimler veriyor fakat sektöre giren öğrencilerin karşılaştıkları 
tecrübeler ise çok farklı oluyor. İşte biz teorik ve pratik arasındaki 
bu açığı uygulama merkezleri aracılığıyla en aza indirmeye çalışı-
yoruz. Buradaki merkezimizde birinci sınıftan son sınıfa kadar öğ-
rencilerimiz teorik eğitimin yanı sıra ağırlıklı olarak pratik yapma 
imkânı bulacak. 60 öğrenci kapasiteli uygulama merkezimiz üni-
versitelerimizin tatil dönemlerinde bile aktif olarak faaliyet göste-
rebilecek. Özellikle yaz dönemlerinde vardiyalı olarak kullanma 
imkânımız da olacak. Merkezimizde iş güvenliği konusunda da 
çok ciddi önlemler alındı. Öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra gü-
venliği de her şeyden önce geliyor” dedi. 
Orhan Kural: 5 Yıllık Hayalimdi Gerçekleşti
Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi’ne üniversite 
senatosu kararıyla ismi verilen İTÜ Maden Fakültesi ve Maden 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, merkezin 
açılması ile 5 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Projenin 
hayata geçme sürecinin meşakkatli olduğunu ifade eden Prof. 

Dr. Kural; ”Üniversitemize bu merkezi kazandırmak için 5 yıldır yo-
ğun çaba sarf ettim. Şimdi hayallerim gerçek oldu. Merkezimizde 
öğrencilerimiz teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim alma 
şansı bulacak. Merkezin tüm madencilerin bir buluşma noktası 
olmasını umuyoruz.” dedi.
“İTÜ Sarıyer’in de Markası, Desteklemeye Devam 
Edeceğiz” 
Açılış törenine Sarıyer Belediyesi adına katılan kendisi de aynı 
zamanda İTÜ mezunu olan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcı-
sı Gökhan Zeybek de İTÜ’nün büyük bir üniversite olmasının 
yanında Sarıyer’in de önemli bir markası olduğunu belirterek, 
projede üniversiteye destek vermekten memnun olduklarını, 
yeni projelerde de işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.
Şimdilik Sadece İTÜ Öğrencileri Eğitim Görecek
Merkez İstanbul Sarıyer Ayazağa’da Akdağlar Agrega Maden 
Ocağı içerisinde eski bir taş binanın restore edilmesiyle kurul-
du. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Sarıyer Belediyesi’nin des-
teğiyle açılan merkezde İTÜ’lü maden mühendisliği öğrencileri 
maden güvenliği, açık işletme, cevher hazırlama ve patlayıcı 
madde gibi uygulamalı dersler görecek. Yaz dönemlerinde de 
hizmet verecek merkezden sadece İTÜ öğrencileri faydalanabi-
lecek. İlerleyen süreçte merkezin diğer üniversitelerin fakültele-
rine de açılması düşünülüyor.
İTÜ Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi; Ciner Gru-
bu, KİL-SAN, Akdağlar Madencilik, Eti Bakır, Çanakçılar Şirketler 
Grubu, Alfred Knight Gözetim Şirketi, Anagold, Alacergold, At-
las Copco, Barit Maden Türk, Kuzey Ege Bakır İşletmeleri, Çayeli 
Bakır İşletmeleri, Demir Export, Esan, Eti Bakır, Hattat Holding, 
İmbat Madencilik, Kale Maden, Kutman Madencilik, Lidya Ma-
dencilik, Madenciler Derneği, Maden Mühendisleri Odası, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı, Polat Madencilik, Retim Mimarlık, Sa-
rıyer Belediyesi, SGS Gözetim Şirketi, Tünelcilik Derneği, Tüprag 
Metal Madencilik, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı katkılarıyla 
hayata geçirildi. 
Bilgi ve iletişim için: 
Şule Kartal/0212 249 45 46 / 0530 763 49 25/skartal@lorbi.com
Setenay Köker/0530 101 71 23/setenay@lorbi.com 

İTÜ, Madencilik Sektörüne AR-GE ve
Güvenlikte Sınıf Atlatacak
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Madendeki gücünü hiçbir şey durduramaz  
Madenlerde, taş ocaklarında yer altı suyu bir sorun olmaya 
başladığında FLYGT ve GODWIN drenaj pompaları en zorlu 
tahliye işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Aşınmaya karşı 
daha üstün direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve kararlı 
performansı ile bu pompalara her zaman güvenebilirsiniz. 
Taşınması, kurulumu son derece kolay olan FLYGT ve 
GODWIN pompaları Anadolu Flygt güvencesi ile satış veya 
kiralık olarak tercih edebilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için flygt@anadoluflygt.com.tr 
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IMIDRO İran’da 10 Yeni Maden Projesi Planlıyor

Doğadaki En Sert Materyal Artık Daha da Sert 

Termik Santralde Karbondioksitten
Kabartma Tozu Elde Edildi

İran Maden ve Madencilik Endüstrisi Geliştirme ve Yenileme 
Organizasyonu (IMIDRO) 2017 yılında 10 yeni projeye başlan-
masının planlandığını duyurdu. Yıl içerisinde başlanması plan-
lanan projeler arasında nadir toprak elementleri üretim ünitesi, 
fosforik asit üretim ünitesi, yılda 800 bin ton konsantre çinko ve 
80 bin ton konsantre kurşun ve gümüş üretim kapasiteli Mah-
diabad kurşun ve çinko üretim ünitesi bulunuyor.
IMIDRO’nun açıklamasında hayata geçirilecek projeler ile 
ülkeye katma değer sağlanacağı ve birçok insana iş imkânı 
yaratılacağı vurgulandı. Yıllık 30 bin ton kalsiyum klorit ve 20 

Doğada bulunan en sert materyal düşünüldüğünde birçok in-
sanın aklına elmaslar gelir. Görsel olarak etkileyici olan bu güzel 
taşlar çelik ve kayaçları kesebilecek sertliktedirler. Bilim insanları 
elmaslar üzerinde yaptıkları çalışmalarla, bilinen bütün elmaslar-
dan daha sert olan yeni bir tür elmas üretmeyi başardılar. Üreti-
len yeni elmasın Lonsdaleite adı verilen ve meteorların düştükle-
ri bölgede oluşan elmas türüne benzer özelliklere sahip olduğu 
belirtilirken laboratuar ortamında üretilen yeni elmasın Lonsda-
leite’in nano ölçekli versiyonu olduğu ve doğal yollarla oluşan 
versiyonundan daha sert olduğu ifade edildi.
Avustralian National University’de nano-mühendislik ile elde 
edilen yeni elmasın üretim safhasında görev alan Jodie Bradby 
çalışmaları ile ilgili: “Bu elmasın hekzagonal atom yapısına sahip 

Güney Hindistan’daki Tuticorin Termik Santralinde açığa çıkan 
karbondioksit, halk arasında kabartma tozu olarak bilinen sod-
yum bikarbonat üretiminde kullanılmaya başlandı. Carbon Cle-
an Solutions tarafından geliştirilen bu yeni yöntemde karbondi-
oksit ve diğer çevre kirletici içerikler bir hazne içerisinde tuz ve 
amonyum ile karıştırılarak kabartma tozu elde ediliyor. Kullanı-
lan diğer yöntemlerden daha etkili olduğu belirtilen yöntemin 
aynı zamanda daha ez enerji tüketimi sağladığı ve kurulumda 
kullanılan ekipmanların daha az yer kapladığı belirtildi.
Sistemi geliştiren firma termik santralde yılda 66 bin ton gazın 
doğaya salınmadan yakalanabileceğini belirtirken verimlilik-

bin ton magnezyum hidroksit üretim kapasiteli tesisin açılışı 
içinse 2017 yılının Eylül ayında görkemli bir seremoni düzen-
leneceği duyuruldu.
IMIDRO tarafından yürütülecek diğer projeler ise yıllık 2 ton 
üretim kapasiteli Zarshouran altın üretim tesisi ve Sangan de-
mir cevheri üretim projeleri olarak belirtilirdi. Projelerin, açılı-
şının yapılacağı Eylül ayından önce tamamlanması bekleniyor.
İki projede ise çalışmalara başlandığı belirtilirken Kahnuj titanyum 
üretim tesisi için 2 milyar dolar ve Kahnuj konsantrasyon tesisi için 
ise 467 milyon dolar yatırıma ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. 

olması onu kübik yapıdaki sıradan elmaslardan daha sert yapıda 
olmasını sağlıyor. Nano ölçekte yaptığımız çalışmalarla bu elması 
üretmeyi başardık ve bu gelişmenin heyecan verici olduğunu düşü-
nüyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.
Amorf karbon adı verilen ve belirli bir yapısı bulunmayan bir 
karbon kullanılarak nano-mühendislik ile üretilen elmasın tam 
olarak ne kadar sert olduğunu anlamak için çalışmalar devam 
etse de Lonsdaleite elmasının sertlik derecesi düşünülürse yeni 
elmasın oldukça sert olduğu tahmin ediliyor.
Sıra dışı sertliği ile dikkatleri üzerine toplayan yeni materyalin ilk 
kullanım alanlarından birisinin madenler olacağı tahmin ediliyor. 
Madenlerde yoğun sertliğe sahip materyallerin kesilmesi, de-
linmesi sırasında kullanılabileceği düşünülen yeni elmasın, sıra-
dan elmasları da kesebileceği tahmin ediliyor. Elmasın kullanım 
alanları ile ilgili açıklamalar yapan Bradby: “Bu elması herhangi bir 
nişan yüzüğünde göremeyeceksiniz. Yüksek sertlikteki bu yeni el-
masın maden sahalarında kendine yer bulma ihtimali daha fazla.” 
şeklinde açıklamalarda bulundu.
Sondaj ekipmanlarında kullanılması tahmin edilen yeni elmasın 
sıra dışı sertliğinden dolayı verimliliği arttıracağı tahmin ediliyor. 
Bu yeni materyalin yüksek sertlikte bir kayanın kesilmesi veya 
delinmesi sırasında hem zaman kazandırması hem de kolaylık 
sağlaması bekleniyor. 

teki artış nedeni ile elde edilecek minimum kazancın sistemi 
herhangi bir ek yatırım yapılmadan sürdürülebilir bir hale ge-
tirdiğine dikkat çekti.
Termik santrallerde karbon yakalama sistemleri uzun zamandır 
kullanılmasına rağmen Ar-Ge çalışmalarında karbon yakalama 
ve depolama teknolojilerine odaklanılıyor. Tuticorin Santral-
linde ise farklı olarak karbon yakalama ve yakalanan karbonun 
kullanımı üzerinde duruluyor. Daha verimli olduğu öne sürü-
len bu yeni sisteminin başarısı ispatlanabilirse karbon yaka-
lama teknolojilerinin farklı bir yönde gelişim gösterebileceği 
tahmin ediliyor.  
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Yeryüzünde bulunan en eski su olarak nitelenen kaynakta bir 
zamanlar yaşayan tek hücreli bir organizmanın kimyasal izle-
rine rastlandığını belirten Lollar: “ Bu bulgular sıvılar içerisinde 
farklı jeolojik zamanlardan organizmalar ile ilgili kalıntılar bulun-
duğunun bir göstergesi olabilir.” dedi. 
Glencore tarafından işletilen Kidd Creek dünyanın en derin baz 
metal madeni olarak biliniyor. Deniz seviyesinin altında bulu-
nan madenden yıllık yaklaşık 40.000 ton bakır ve 70.000 ton 
çinko üretimi gerçekleştiriliyor. 

Ocak 2017

Merlin Diamonds İlgi Çekici Keşiflerine 
Devam Ediyor 
Merlin Diamonds, Avustralya’nın kuzeyinde bulunan Merlin 
projesindeki çalışmaları kapsamında 0,124 karatlık mavi elmas 
keşfedildiğini duyurdu. Firma tarafından yapılan açıklamada 
bulunan mavi elmasın Merlin projesinde bir ilki temsil ettiği be-
lirtilirken bulunan elmasın küçük olmasına rağmen renkli elmas 
potansiyeli açısından umut verici bir keşif olduğu ifade edildi. 
Mavi elmasların en ender elmas renklerinden birisi olduğuna 
dikkat çekilirken yüksek kaliteli mavi elmasların, pembe elmas-
lardan daha yüksek değere sahip oldukları vurgulandı.
Avustralya’nın ikinci en büyük rezervine sahip olduğu tahmin edi-
len Merlin Diamond projesinde şu ana kadar üretilen en büyük 

elmasın 104,73 karat olduğu biliniyor. Avustralya’nın en büyüğü 
olma özelliğini taşıyan elmas, proje 1999-2003 yıllarında Rio Tinto 
ve Ashton Mining tarafından yürütülürken bulunmuştu.
Bu kısa süreçte arka arkaya keşif haberleri açıklayan Merlin Di-
amond, Namasake Madeninden ise Avustralya’nın 5. en büyük 
elmasının bulunduğunu duyurdu. Çıkarılan ham elmaslar ara-
sında 35,6 karatlık kahverengi elmas bulunduğu ifade edilirken 
14,6 karatlık başka bir elmasında çıkarılan elmaslar arasında 
bulunduğu belirtildi.
Arka arkaya keşif haberleri duyuran firmanın hisseleri ise %7’lik 
bir artış göstererek 0.015 dolara ulaştı. 

Aralık 2016

Aralık 2016

Vale, S11D Madeninde Açılışı Yaptı 

Dünyanın En Eski Suyu Kanada’da Bulundu

Vale Brezilya’daki devasa demir cevheri madeninin açılışını 
yaptı. Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olan Vale’in 
iddiasına göre maden tarihteki en büyük demir madeni olma 
özelliğini taşıyor ve Vale’in üretim kapasitesinde 90 milyon ton-
luk bir artış sağlaması bekleniyor.
Yapılan açıklamalar oldukça iddialı gözükse de S11D Maden 
Kompleksi’nde yapılan 14,3 milyar dolarlık harcamaya bakıldığı 
zaman Vale’in çok da haksız olmadığı görülüyor. Vale CEO’su 
Murillo Ferreira S11D Kompleksi ile ilgili: ”Benim için S11D’nin 
faaliyete geçtiğini görmek maden endüstrisinde yeni bir dönüm 
noktasına tanıklık etmekten daha büyük bir öneme sahip. Ma-
denin düşük maliyet ve yüksek verimlilik ilkelerinin vücut bulmuş 
hali olmasından veya madende kullanılan son teknolojiden çok, 
Vale’in zoru başarabilme yeteneğini gözler önüne seriyor.” dedi.
Son 10 yılda Brezilya’da yapılan en büyük yatırım olma özelliği 

Dünyadaki yaşamın tarihini inceleyen araştırmacılar yapılan 
son çalışmalarda ilgi çekici bir bulguya rastladılar. 2013 yılında 
Ontario’da bulunan Kidd Creek Madeninde yapılan çalışmalar-
da bilinen en eski su kaynağı bulunmuştu. University of Toron-
to’ya bağlı araştırmacılar aynı madende yaptıkları incelemeler-
de daha eski tarihli bir su kaynağına ulaştıklarını duyurdu. 2013 
tarihinde bulunan ve 2,4 kilometre derinlikten elde edilen 1,5 
milyar yaşındaki en eski su kaynağının bulunmasından sonra 
madende ki sondaj deliklerinden daha eski bir su kaynağına 
ulaşıldı. Yaklaşık 3 kilometre derinlikten elde edilen suyun ka-
baca 2 milyar yaşında olduğu belirtildi.
American Geophysical Union’un San Francisco’daki toplan-
tısında elde edilen verileri yorumlayan jeokimyacı Barbara 
Sherwood Lollar: “Çalışma duyulduğu zaman insanlar bir kayaç 
içerisine hapsolmuş çok az miktarda sudan bahsettiğimizi düşün-
düler. Gerçekte ise suyun miktarının dakikada litreler ile ölçülebile-
cek miktarda olduğunu söyleyebilirim. Bu miktar insanların hayal 
ettiklerinden çok daha fazla.” şeklinde ifadelerde bulundu.

taşıyan S11D projesinde aynı zamanda dikkat çekici bir otomas-
yon sistemi kullanıldı. Cevher taşıma işlemi sırasında kamyon 
kullanılmayacağı belirtilirken ekskavatörler ve kırıcılar arasında 
taşıma işleminin konveyörler ile sağlanacağı ve taşıma işlem-
lerinde kullanılacak konveyör ağının toplam uzunluğunun 68 
kilometre olduğu belirtildi. Vale tarafından yapılan açıklamada 
bu sistem yardımı ile yakıt tüketiminde %70’e yakın azalma gö-
rülmesinin yanında oluşan atık miktarı ve karbon salınımında 
azalma sağlanacağı belirtildi.
Pará eyaletinin güneydoğusunda bulunan Canaã dos Carajás 
şehrinde yer alan madende ilk teknik ve fizibilite çalışmalarının 
yapıldığı 2001 tarihinden açılışının yapıldığı 2016 yılına kadar 
geçen 15 yıllık süreçte çalışmalar devam ediyordu. 2017 yılının 
ilk aylarında üretime başlayacak madenin ömrünün ise 30 yıl 
olduğu ifade ediliyor. 
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Glencore Mutanda Madeninde Hisse Arttıracak

MGX Minerals Petrol Atıklarından 
Lityum Üretmek İstiyor

Grönland Gözünü Madenciliğe Dikti

Glencore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan Mu-
tanda Bakır Madeni’ndeki hisselerini arttırmak için fırsat kollu-
yor. Madenin %69’unu elinde bulunduran firma alım yapmak 
için seçeneklerini değerlendirdiğini belirtirken uygun şartlar 
oluştuğunda gerekli duyuruların yapılacağını belirtti.
Emtia fiyatlarındaki dalgalanma nedeni ile beklentilerinden 
uzak kalan ve geçtiğimiz yıl borç miktarını azaltarak gelir gider 
dengesini sağlamayı başaran firma, Avustralya’daki bir kaç kö-
mür işletmesi de dâhil olmak üzere durdurmak zorunda kaldığı 
projelerinde tekrar üretime başladı.

Kanadalı MGX Minerals firması yeni bir yöntem kullanarak pet-
rol atıklardan lityum elde etmeyi başardığını açıkladı. Firma 
tarafından yapılan açıklamada istenmeyen petrol atıklarından 
günümüzün gözde materyali lityum elde edilebileceği belirti-
lirken petrolde bulunan inorganik tuzlardan lityum elde edil-
mesini sağlayacak tekniğin patenti için yapılan başvurunun 
sonucunun beklendiği ifade edildi.
MGX Mineral CEO’su Jared Lazerson patent sürecindeki yön-
tem ile ilgili: “Bu teknoloji türünün ilk örneği. Yöntem lityumun 
tuzlardan elde edilmesi için gereken süreyi geleneksel yöntemlere 
kıyasla %99 azaltıyor. Güneş yardımı ile buharlaştırılarak yaklaşık 
olarak 18 ayda tamamlanan işlem bu yöntem sayesinde 1 günde 
tamamlanabilecek.“ dedi.
MGX Minerals aynı zamanda PurLucid Treatments Solutions ile 
iş birliği yaparak yeni yöntemin pilot bir işletmede kullanılma-
sı için çalışmalarını sürdürüyor. Yöntem aynı zamanda petrol 
kumu üreticilerine atık depolama işlemleri için daha sağlıklı bir 
yöntem sunmasının yanı sıra atıklardan değerli mineraller elde 
etme şansı sunduğu da belirtildi.

Akıllarda buzulları ile yer eden Grönland bu günlerde özgürlü-
ğünü elde etme planları yapıyor ve bu sebeple kendi kendine 
yetebilen bir ülke olmak için gösterdiği girişimlerle gündeme 
geliyor. Danimarka’ya bağlı bulunan Grönland özgürlüğünü 
kazanmak için girişimlerini sürdürse de ekonomik alt yapısını 
sağlamlaştırmadan bu durumun hayalden öteye gidemeyece-
ğinin farkında. Amerika ve Çinli firmaların madencilik ve fosil 
yakıt aramalarının Grönland’ın kendi ekonomisini sağlamlaştır-
masında önemli bir oynaması bekleniyor. 
Ülkenin temel geçim kaynağı balıkçılık olarak biliniyor. Grön-
land Dışişleri Bakanı Vittus Qujaukitsoq: “Gelir kaynaklarımızı 
çeşitlendirmemiz gerekiyor. Madencilik yatırımlarını teşvik ederek 
yeni maden projeleri üretmek istiyoruz. Çinli yatırımcılara sahip bir 
Avustralya firması güney Grönland’da iki projesi üzerine çalışmala-
rına devam ediyor. Bu projelerde telefon ve diz üstü bilgisayarlarda 

Ivan Glasenberg önderliğinde yeni fırsatlar arayan Glencore 
2016 Aralık ayında Katar Devlet Fonu (SWF) ile ortaklık kurarak 
Rus petrol devi Rosneft’in %20’sini 11 milyar dolara almıştı.
Glencore için büyük önem arz eden Mutanda İşletmesinde 
geçtiğimiz yılın Eylül ayına kadar olan döneminde 162.300 ton 
bakır ve 18.000 tondan fazla kobalt üretildiği belirtilirken 1,8 
milyar dolar değerindeki madenin sahip olduğu yüksek tenör 
oranı ile firma için büyük önem taşıyan mal varlıklarından biri 
olduğu belirtiliyor. 

PurLucid, patentli ürünlerini kullanarak bir tesisi optimize etme 
çalışmalarını sürdürüyor. Firma, optimizasyon çalışmalarını sür-
dürdüğü tesisten elde edilen sonuçlarda bu yöntem kullanılarak 
atıklardan  %87 mg/l konsantrasyonlu %40 lityum elde edildiğini 
ve işlem sonunda atık su içerisinde kalan %21 oranında lityu-
munda ikinci bir işleme tabi tutularak elde edilebileceğini belirtti.
İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre projeye finans-
man sağlayan MGX Minerals’ın PurLucid’i satın alma hakkı 
bulunuyor. 

kullanılan nadir toprak elementleri üretiliyor. Bunların haricinde 
üretimine devam eden küçük bir yakut madenimiz de bulunuyor.” 
şeklinde açıklamalarda bulunurken daha fazla Çinli firmanın ya-
kın zamanda kıyı kesiminde faaliyete başlayacağına dikkat çekti.
Küresel ısınmadan dolayı mağduriyet yaşayan Grönland’ın ba-
ğımsızlık sürecinde ise maden ve petrol aramaları için şirket-
lerin dikkatini çekmesi gerektiği vurgulanırken konuyla ilgili 
olarak Qujaukitsoq: “Ülkenin kendini kalkındırabilmesi için daha 
canlı bir ekonomiye ihtiyacı var. Eğer Amerikalı yatırımcılar Grön-
land’da daha aktif olurlarsa ülkede daha aktif rol oynayacaklar-
dır. Eğer Amerika Çinli firmaların Grönland’da daha etkili olma-
larını istemiyorsa daha fazla yatırım yapmalı ve kendi çıkarlarını 
korumalılar. Amerika bu konudaki rahat tavrını sürdürdürdüğü 
sürece diğer ülkeler gittikçe daha fazla pay sahibi olacaklar.” şek-
linde açıklamalarda bulundu. 
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Madenciler ‘Güvenli Yol’ Haritasını Belirledi
Madencilik sektörünün önde 
gelen sivil toplum kuruluş-
larından TMD, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından en riskli 
çalışma alanlarının başında 

gelen madencilikte ‘sıfır kaza’ amacıyla üç gün süren etkinlik-
lere ev sahipliği yaptı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkin-
likleri çerçevesinde İstanbul Hilton Convention Center’da 5-6 
Aralık tarihlerinde ikincisi düzenlenen Uluslararası Madenlerde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi’ne çok sayıda yerli 
ve yabancı uzman katılım sağladı. Ayrıca etkinlikler kapsamın-
da dünya madenciliğinde risk yönetimi uzmanı olan David Re-
ece de 3-4 Aralık tarihlerinde “Küresel Madencilik Sektöründe 
Operasyonel Risk Yönetimi” konusunda bir kurs verdi. 
Yüzlerce önemli katılımcı arasında, 20’nin üzerinde yerli ve yaban-
cı uzman tarafından da maden sektörüyle ilgili ufuk açıcı sunum-
lar gerçekleştirildi. Türkiye’den başka ABD, Avustralya, Çin, Güney 
Afrika, Kanada gibi ülkelerden pek çok uzman, maden iş güvenliği 
konularında öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini masaya ya-
tırdı. Konferansta, ülke deneyimleri, sektörel politikalar ve teknik 
gelişmelerin yanı sıra, İSG kültürünün gelişiminde insan ve eğitim 
boyutları da ele alındı. “Güvenli Madenciliğin Yol Haritası”nın çi-
zildiği konferansta uluslararası kuruluşlar, mevzuat düzenleyici 
kurumlar, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar, akademisyenler ve 
öğrenciler dâhil olmak üzere ilgili bütün kesimlerin bir araya geldi. 
Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Atılgan 
Sökmen açılış konuşmasına Siirt’in Şirvan ilçesindeki madende 
meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçilere başsağlığı 
dileğiyle başladı. Kazaların önlenmesi için çeşitli yasal önlemler 
alındığını anımsatan Sökmen: “Kazalar, sektörün imajını kötü et-
kiliyor. İleri teknolojiler, uygulanabilir mevzuatlar, modern uygu-
lamalar, idari yöntemler öncelikli olmalıdır. Türkiye’de durum va-
himdir. Kitlesel kayıplar korkutucudur. ‘Bana bir şey olmaz’ yaygın 
bir anlayıştır. Bürokratlarda, mühendislerde, işveren ve işçilerde 
de bu anlayış hakimdir. Sağlıklı çalışma ilk kuraldır.” 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. 
Abdülkerim Yörükoğlu da Siirt Madenköy’de yaşanan maden 
kazasını anımsatarak başladığı konuşmasında; “Madenlerde 
risklerin belirlenmesi ve bu risklerin yönetiminin sağlanması, gü-
venli madenciliğin sürdürülebilir olmasının birinci şartıdır. Maden 
hukuku gibi madenlerdeki iş kazaları da ayrı incelenmelidir. Uz-
man kişilerce anlık ve sürekli denetimler sağlanmalıdır.” dedi.
Amerika’da madencilik sektörüne danışmanlık yapan Türk uz-
man Dr. Güner Gürtunca konuşmasında; ülkemizde yaşanan 
terör olaylarını anımsatarak bu şartlar altında konferansa gelen 
yabancı katılımcılara teşekkür etti. “Yabancı konuklarımız için bu 
konferansa gelmek zor oldu. Bu nedenle özellikle yurtdışından ge-
len yabancı ve Türk maden uzmanlarına ayrıca teşekkür ederim” 
diyen Gürtunca, Türkiye’de son 33 yılda meydana gelen yüksek 
ölümlü maden kazalarına dikkat çekerek, “2012 yılında 100 bin iş-
çide toplam ölüm oranı yüzde 31,2 iken, 2015 yılı itibarıyla bu oran 
yüzde 61,4’e çıkmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin olmadığı çalışma 

ortamları işçinin kaderi değildir. Madencilerin çok daha iyi koşullar-
da çalışmayı hak etmektedir.” şeklinde açıklamada bulundu.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, madenciliğin iş ka-
zalarının en fazla görüldüğü sektörlerin başında geldiğini ifade 
ederek, şunları söyledi; “Bu kazaların önüne ancak kültürel bir 
değişim ile geçmek mümkündür. Kamu spotlarıyla bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Maden kazalarında ölümleri engellemek için oksijen, 
değişim istasyonları, kontrol sondajı, hayat paktı, yanmaz giysiler, 
sığınma odaları için yakında bir tebliğ çıkacak.”
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yük-
sel ise konuşmasına, 15 Temmuz’da meydana gelen darbe giri-
şimini kınadıklarını belirterek başladı. “Ölüm oranları açısından 
dünya şampiyonuyuz” diyen Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“ILO verilerine göre, 3 milyar işgücünde, her 15 saniyede bir işçi 
hayatını kaybediyor, 160 işçi de kaza geçiriyor. Her gün 6 bin 400, 
her ay 350 bin, her yıl 2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bunda 
taşeronlaşmanın da etkisi büyük. İş kazalarının asıl nedeni; baret 
ya da emniyet kemerinin takılmaması değil. Asıl nedeni emekçiler 
aleyhine gerçekleştirilen denetimsiz taşeronlaşma ve uygulama-
lar. Soma sonrası yapılan değişiklikler de işe yaramadı. 6 ayda çık-
ması gereken yönetmelik hala çıkmadı. Acil önlem almazsak bu 
gemide hep birlikte batacağız.”
Avustralya Başkonsolosu Steve Rank, Türkiye’ye dış yatırım için 
“yatırım dostu bir ortam” gerektiğini söyledi. Bu ortam için ko-
bilerin önemine dikkat çeken Rank şöyle konuştu: “Kaynak ye-
terli değil. Kobiler gerekiyor. Ve bu kobilerin madencilik teçhizatla-
rını sunması gerekiyor. Maden güvenliği ile ilgili; doğru mevzuat 
şart. Sürekli eğitim de diğer önemli bileşen. Eğitim kurumlarının 
güvenlik uygulamaları için eğitim vermeli. Doğru teknolojik çö-
zümleri getirmeli şirketler. Maden güvenliği kültürü gerekiyor. Bu 
sistemin tesis edilmesi için de en üstten en alta kadar yapılmalı.” 
Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon da Türkiye’de çalışan Kana-
dalı şirketlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kanadalı şirketlerin en 
üst standartlarda çalıştığını belirten Shannon, sektörde şeffaflığa 
vurgu yaptı: “Kendi bakanlığımız ve sendikalarımızla standartları 
daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Siirt’teki olayın ardından gördük ki 
atılması önemli adımlar var. Kanun ve yönetmeliklerin çıkartılması 
ve kimsenin ölmeyeceği bir sektör haline getirmeliyiz. Türkiye’de çalı-
şan Kanadalı şirketler, ‘sıfır zarar’ ilkesini benimsiyor ve yerel istihda-
mı destekliyorlar. Madencilikte şeffaflık bu şirketler için çok önemli. 
Türkiye madencilik mevzuatında da şeffaflık olması ve düzenlemele-
rin öngörülebilir olması yabancı yatırımcıyı çekecektir.” 
ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Program Sorumlusu Burcu Akça, 
Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerini anımsattı. Türkiye 
tarafından onaylanan 59 sözleşmeden 53’ünün yürürlükte oldu-
ğunu belirten Akça, 4 sözleşmeye karşı çıkıldığını, geçtiğimiz yıl 
da 2 sözleşmenin onaylandığını belirtti. Sözleşmelerin içeriği ile 
ilgili teknik bir konuşma yapan Akça, Türkiye’nin onayladığı bu 
sözleşmelerin gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı. 
Konuşmaların ardından konferans iki gün boyunca çeşitli otu-
rumlarla devam etti. 
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Who we are

Hollanda Caddesi, Hilal Mahallesi, 39/9
Ankara Business Centre (ABC)
Çankaya, Ankara Turkey
t: +90 312 441 4178  •  m: +90 542 814 8822
www.ukwazi.com

Ukwazi Aemena is an independent 
technical mining advisory that provides 
on-site mine planning services. We 
have a geographical footprint in Asia, 
Europe, the Middle-East and North 
Africa. Our in-house core competencies 
include geology, mining engineering, 
mine planning and project management. 
We provide a single point of contact for 
environmental, social and water studies, 
exploration, mineral processing, geote-
chnical engineering, engineering servi-
ces and SHERQ.

With a proven track record of 14 years, 
we have developed a flexible service 
offering that adds real  value to mines  
and projects based on our experience of 
the clients needs and requirements, 
now, and over the last decade. 

Ukwazi Aemena’s head Office is situa-
ted in Ankara,Turkey, where the executi-
ve team with a collective mining expe-
rience of 110 years can be contacted.

We believe in strong, diverse and 
focused teams, led by experienced and 
qualified mining engineers. Each team 
is structured to allow each individual to 
bring his experience to the tested 
planning processes. This way, we 
ensure that the solution that we apply at 
each mine is uniquely focused on its 
requirements. The disciplines of mine 
planning and mining engineering add 
significant value when a small but diver-
se team applies a proven and outco-
me-driven planning process from incep-
tion through to execution.

Our teams are structured based on 
mining method, commodity and practi-
cal experience to ensure that the plan is 
delivered by competent specialists with 
appropriate experience in project mana-
gement, mining engineering, mine 
planning and mine planning tools. We 
have a flat management and control 
structure based on focused and dedica-
ted teams.
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11. MapInfo Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında ürettiği çözümler ve yer 
bilimleri alanında kullanılan ürünlerle adından söz ettiren Ba-
şarsoft, her yıl tekrarladığı MapInfo kullanıcı konferanslarının 
11’incisini Ankara’da gerçekleştirdi.
Coğrafi bilgi sistemi, navigasyon ve akıllı harita üretimi alanla-
rında 2015-2016 döneminde yapılan proje, çözüm ve yenilik-
lerin paylaşıldığı konferansta konuşan Başarsoft Üst Yöneticisi 
Alim Küçükpehlivan, şirketin 2017 yılı hedeflerini anlattı.

Küçükpehlivan, şirketlerin-
de 400 çalışan bulunduğuna 
dikkati çekerek, “Zaman içeri-
sinde bu ekibin çok farklı müş-
teriler için çok farklı ihtiyaçları 
geliştirebildiğini gördük. Bu 
teknolojinin uluslararası yeri 
olduğunu anladık. Bu yüzden, 
önümüzdeki yıl içerisinde Sili-
kon Vadisi’ni de içeren ABD’de 
bir ofisimiz olacak.” dedi.
Coğrafi bilgi kavramının her 
geçen yıl hayatın içinde daha 
fazla yer almaya başladığına 
da işaret eden Küçükpehlivan, 

şirketin bugün navigasyon yazılımları başta olmak üzere hayatı 
kolaylaştıran, işletmelere tasarruf yaptıran birçok yazılıma imza 
attığını ifade etti.
11. MapInfo kullanıcı konferansının öğleden sonraki bölümün-
de gerçekleştirilen “Yer Bilimleri” özel oturumu ise maden şir-
ketleri tarafından ilgi gördü. Bu bölümde Encom Discover ve 
Discover 3D konusunda sunumlar gerçekleştirilirken uygula-
manın yenilikleri hakkında bilgiler verildi. 



Jeoloji Mühendisleri Odası 
tarafından Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Jeoloji Mühen-
disliği bölümünün desteği ile 
düzenlenen Sondaj Sempoz-
yumu ve Sergisi’nin 3.sü 7-9 
Aralık 2016 tarihlerinde An-
kara’da gerçekleştirildi. 
Yer altı çalışmalarının önem-
li hizmet alanlarından biri 
olan sondaj ve sondaj uygu-
lamaları konusunda üretilen 
bilgi birikimini, bilimsel gelişmeleri ve sektörel deneyimleri 
paylaşma, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile sektörün 
problemlerini tartışma ve çözüm üretme amacında olan et-
kinlikte sondaj tekniklerindeki son teknolojiler, teknikler ve 
güncel uygulamaların yanı sıra sondaj ekipmanların stan-
dartlarının belirlenmesi ve sondaj uygulamalarında iş sağlığı 
ve güvenliğinin öneminden de bahsedildi. Kurulacak Türkiye 
Yerbilimleri Veri ve Karot Bankası ile ilgi bilgi veren MTA Je-
oloji Daire Başkanı Erol Timur süreç ile ilgili son gelişmeleri 
katılımcılarla paylaştı. Kurumun TÜVEK olarak isimlendiri-
leceği uygulama ve yönetmelikler hakkında düşünülenler 

katılımcılara aktarıldı. Özel sektörden katılan isimlerin de 
TÜVEK uygulamaları üzerine görüşlerinin paylaşıldığı etkin-
likte görüşler veri toplama ve raporlama hususlarında belirli 
standartların belirlenmesi ve bu standartların azimli bir şekil 
de uygulanması noktasında birleşti. 
ODTÜ Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen organizasyonda 
sergi ve poster alanları da yer aldı. Organizasyona birçok firma-
nın da stantları ile katıldıkları etkinlikte ülkemizde sondaj eğitimi 
veren ilgili bölümlerin öğrencilerinin kendilerini geliştirmek adı-
na sempozyuma davet edilmeleri, konaklama ve diğer ihtiyaçla-
rının da düşünülmesi hoş bir düşünce olarak dikkat çekti. 

eTkinlik değerlendirme

3. Sondaj Sempozyumu Ankara’da Gerçekleştirildi



Esan Balya Kurşun Çinko İşletmesi
Manyet Manyetik Separatörleri Tercih Etti

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Esan Balya’daki tesislerinde, kurşun ve çinko odaklı üretimleri 
kapsamında tesisin istenmeyen metallerden arındırılmasında 
Manyet Manyetik separatörleri tercih etti. Manyet Ltd. Satış Mü-
dürü Temel Furkan Akyol çalışmalar kapsamında yaptığı açık-
lamada: “Yeni devreye alınan üniteler de dahil Esan Balya Kurşun 
Çinko İşletmesi’nde; öncelikle kırıcılar, bantlar ve diğer tüm üretim 
proses elemanlarında istenmeyen metallerin arındırılması maksatlı 
bant üstü manyetik separatörlerimiz kullanılmakta. Proje kapsa-
mında 700-1.500 mm eninde yeni entegre üretim hatlarında doğal 
manyetik separatörlerimiz faal durumda. Doğal manyetik separa-
törlerimiz yüksek alan şiddetli olup banttan 40 cm mesafede bile 
500 Gauss üzerinde manyetik alan şiddetine sahip, bu da işletme-
lerin zorlu uygulamalarında kaçak metal riskini minimize ediyor. 
Diğer yandan doğal manyetik separatörlerimizin konstrüksiyonu 

manyetik izolasyonlu olup separatörü uzun ömürlü kılıyor ve kay-
maz bant uygulama opsiyonu ile saha müdahalesini operasyon 
süresince minimize ediyor” ifadelerini kullandı. 

www.manyet.com

Madencilik sektörüne yönelik hazırlanan MT Firma Rehberi’nin geçmiş basımlarında madencilik sektöründe faaliyet
gösteren ve sektöre hizmet veren en seçkin firmalar yer almıştır. 

İçeriğinde İngilizce ve Türkçe tanıtım yazılarının ve görsellerinin yer aldığı MT Firma Rehberi, Madencilik Türkiye Dergisi’nin 
yaygın dağıtım ağında bulunan 3250 adrese kargo ile gönderilecek, ayrıca iki yıl boyunca ülkemizde ve

dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen pek çok etkinlikte ziyaretçilere dağıtılacaktır.

Nisan 2017’de çıkarılacak olan yeni Firma Rehberi’nde madencilik ve sektörle ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren
yine en seçkin firmalar yer alacaktır. Rehberde yer alacak firma sayısı sınırlıdır.

Türk Maden Endüstrisinin En Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu

“MT Firma Rehberi 2017” Çıkıyor

Bu bir                                               hizmetidir

MT Firma Rehberi

ALS Minerals (Izmir-Turkey) 
has been serving the mining 
sector since 2001. With its 
experienced staff, consistent 
quality and dependable 
client service, ALS Minerals 
now operates in its large, 
new analytical laboratory 
in Izmir,  which is ISO 
9001:2008 accredited. 

ALS Minerals Izmir lab  
capabilities include:

ALS Minerals is the global leader in 
providing analytical and assay services  
to the exploration and mining industry.

TS EN ISO 9001:2008 
Certificate No.: 20 100 112007030

Contact us to discuss  
cost-effective solutions:
ALS Minerals (Izmir-Turkey)
T
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E
W

Nisan 2013  Sayı: 1         www.madencilik-turkiye.com

2013
Türkçe / English

MT Firma Rehberi
MT Company Index

www.mtrehber.com

2014

Bu bir                                               hizmetidir
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MT Firma Rehberi
MT Company Index

www.mtrehber.com

2015

Bu bir                                               hizmetidir

Türkçe / English

Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek, yapılacak tek bir çalışma ile iki yıl boyunca tanıtım yapmak ve
MT Rehber hakkında detaylı bilgi almak için rehber@madencilik-turkiye.com adresinden ya da

0312 482 18 60 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MT Firma Rehberi, Mayeb Ltd.’nin tescilli markasıdır ve Madencilik Türkiye dergisi ekibi tarafından yayınlanmaktadır. 



Today’s mining industry requires both sustainable and productive 
mineral processing solutions. With a comprehensive offering of 
technologies and services, Outotec can tailor a solution to meet 
your needs for treatment of virtually any ore type. We design and 
deliver state-of-the-art equipment, optimized processes, intelligent 
automation and control systems, as well as complete plants.

TECHNOLOGIES AND SERVICES
TAILORED FOR YOU

More information about our 
technologies and solutions 
can be found here 

www.outotec.com
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Çayırhan-I Saha Kaynak ve Rezerv Raporu ile 
Fizibilite ve İşletme Projesi, ARDEF-RPM
İş Ortaklığı ile Yürütülecek

ARDEF, Türkiye Madencilik Sektörüne hizmet vermek üzere çık-
tığı yola, duraksamadan devam ediyor. 
Madencilik sektörüne 20 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet sunan 
ARDEF Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ; 2015 yılı Ağustos 
ayında çözüm ortaklığı tabanında beraber çalışmaya başladığı 
RungePincockMinarco şirketi ile çalışmalarını sürdürüyor.
Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün 15 Kasım 2016 tari-
hinde 2016/355336 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıktığı Ça-
yırhan-I Saha Kaynak ve Rezerv Raporu ile Fizibilite ve İşletme 
Projesi Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi İhalesini AR-
DEF Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ-RungePincockMinarco 
Limited iş ortaklığı uhdesinde sonuçlanmıştı.
23 Aralık 2016 tarihinde iş ortaklığı ve EÜAŞ Genel Müdür-
lüğü taraflarınca sözleşmesi imzalanan danışmanlık hizmet 
alımı işi, yine 2016 yılında EÜAŞ tarafından ihale edilen ve 
RungePincockMinarco uhdesinde kalan Çayırhan-B Termik 
Santrali ve Yeraltı Kömür İş-
letmesi Entegre Projesi Ön 
Fizibilite Raporu Hazırlanma-
sı Danışmanlık Hizmet Alımı 
ve SURPAC Yazılımı Temel 
Eğitimi ve Uygulamalı Proje 
Eğitimi işleri gibi ARDEF Ma-
den Makine Enerji ve Ticaret 
AŞ-RungePincockMinarco 
Limited iş ortaklığı bünyesin-
de ki yetkin kişiler tarafından 
gerçekleştirilecek.
Bu Danışmanlık Hizmeti iki 
bölümden oluşmaktadır. 
Bunlar; Kaynak Raporu Ha-
zırlanması ve Rezerv Raporu 
ve Yeraltı İşletme Projesinin 
Hazırlanmasıdır. 

IR:2821 (S.no:23405) Ruhsat nolu Ankara-Beypazarı-Çayırhan 
kömür havzasında yer alan Çayırhan-I sahası kapsamındaki; 
•	E,H Sektörü 
•	G,D,I Sektörü 
•	Alt Damar
•	Fleksür Güneyi Sektörü kömür rezervlerinin 2020 sonrası için 
ayrı ayrı değerlendirilmesi, ”Kaynak Raporu” ve Rezerv Raporu 
hazırlanarak, Çayırhan Termik Santrali 1-2-3-4 ünitelerinin ta-
sarım değerlerine uygun özellikte 4.500.000 ton/yıl kömür üre-
timi sağlayacak bir “Yeraltı İşletme Projesi”nin hazırlanmasıdır.
Kaynak Raporu Hazırlanması 
Bu bölümde, bu sektörlere ait sondaj verileri kullanılarak, ma-
dencilik yazılım programları yardımı ile Jeolojik Blok Model 
hazırlanacak, blok modelleme yapılacak ve sondajların her bir 
dilim içine düşen kısımları içindeki analiz verileri kullanılarak 
blokların ortalama değerleri (kalınlık, kül, nem, alt ısı değer, ya-
nar kükürt ve toplam kükürt değişkenleri) belirlenecek. 
Rezerv Raporu ve Yeraltı İşletme Projesinin 
Hazırlanması 
Kaynak raporunda belirlenen linyit kaynağı, işletme rezervi-
ne dönüştürülecek. Bu kapsamda, öncelikle “Yer Altı İşletme 
Projesi” hazırlanacak, termik santralin 1-2-3-4 ünitelerinin ta-
sarım değerlerine uygun özellikte ve miktarda kömürü sağla-
yacak şekilde üretim ölçeği belirlenecek, bu üretim ölçeğini 
sağlayacak mekanize kazı için mevcut sektörlerdeki sistem de 
incelenerek, yeni üretime açılacak sektörlerde gerekli meka-
nize-teçhizat boyutlandırılması yapılarak fizibilitesi hazırla-
nacak, hali hazırda kullanılan ekipmanların kullanılabilirliği 
rapor edilecek. 

www.ardef.com
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Shell 10 yıldır Küresel Madeni Yağlar 
Pazarının Lideri

Shell Madeni Yağlar, 10 yıldır 
küresel madeni yağ tedarikçi-
leri arasındaki liderliğini sür-
dürüyor. Kline&Company’nin 
Küresel Madeni Yağlar En-
düstrisi 2016 Pazar Analizi ve 
Değerlendirmesi raporuna 
göre yüzde 11.6’lık pazar payı 
ileShell Madeni Yağlar, 2015 
yılında da küresel madeni yağlar sektöründe liderliğini korudu. 
Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline&Com-
pany’nin her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar 
araştırmasına göre Shell, 2015 yılında 4400-4600 kiloton ma-
deni yağ satışı gerçekleştirerek dünyanın “1 numaralı Madeni 
Yağ Tedarikçisi” oldu. Bu satışların yüzde 36’sı özel araç, yüz-
de 34’ü endüstriyel otomotiv ve yüzde 30’u ticari otomotiv 
sektörlerinde gerçekleşti. 
Shell Downstream Direktörü John Abbott, Shell Madeni Yağ-
ların başarısı hakkında, “Shell Madeni Yağlar zorlu rekabet or-
tamında muazzam bir başarı elde etti. Müşteri odaklı yaklaşı-
mımız, kesintisiz ürün ve inovasyonumuz, teknoloji liderliğimiz, 
marka yatırımlarımız ve güçlü ekibimiz başarımızın temel daya-
nağını teşkil ediyor. Küresel talebi karşılamak amacıyla, birinci 
sınıf tedarik zincirimizi bir üst seviyeye taşımak ve büyütmek 

üzere aralıksız yatırımlar gerçekleştirdik. Gelecekte de müşterile-
rimizle ve sektör ortaklarımızla işbirliğimizi geliştirmeye devam 
edeceğiz. Bu hedefler, gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak 
yenilikçi ve entegre ürün ve hizmet çözümleri ile enerji geçişinin 
sağlayacağı fırsatları beraberinde getirecek.” dedi.
Küresel pazarda üst üste 10 yıldır pazar lideri olmanın gurunu 
yaşadıklarını belirten Shell&Turcas Madeni Yağlar Genel Müdü-
rü Seyfettin Uzunçakmak, “Müşteri beklentilerini karşılamayı ve 
ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, en son teknolojiyle 
geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Bu sayede dünyadaki 
pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Yüksek teknolojimizle enerjinin ge-
leceğine yön veren küresel bir enerji şirketi olarak, madeni yağ ürün-
lerimizle de her sektör tarafından tercih edilen bir iş ortağıyız.” dedi.
Artan talebe cevap vermek amacıyla Shell, madeni yağlar tedarik 
zincirine yüzlerce milyon dolarlık yatırım yaparak dört madeni 

yağ harmanlama tesisini iyi-
leştirdi, dört adet yeni madeni 
yağ harmanlama tesisi ile bir 
adet yeni gres üretim tesisi 
açtı ve iki adet yeni Grup II baz 
yağ üretim tesisi kurdu. 
Dahası Shell’in, BMW, AG, 
Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) Group, Hyundai, Rena-
ult-Nissan, Toyota, General 
Motors, Daimler AG, Suzuki, 
Ducati, MAN, ZF, General 
Electric, Aggreko, Siemens 
gibi belli başlı orjinal mal-
zeme imalatçılarının (OEM) 
yanı sıra Geely & FAW olmak 
üzere Çinli OEM’ler ile de kü-
resel düzeyde başarılı ticari 
ilişkileri bulunuyor. 
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Metalik Madenlerde Enerji-Etkin 
Öğütme Teknolojileri:
VERTIMILL® ve SMD

kapak konusu

Tarihteki ilk medeniyetlerin 
görece daha basit gereksi-
nimlerinden başlayarak, gü-
nümüz modern dünyasının 
daha karmaşık ve yüksek 
gereksinimlerine varana dek, 
madencilik insanoğlunun 
yüzyıllardır süre gelen ihti-

yaçlarını karşılamaktadır. Bu büyük talebin sonucunda yüksek 
tenörlü kolay elde edilebilen cevherler zaman içerisinde tüke-
nerek yerini, düşük tenörlü, ince saçınımlı ve daha zor elde edi-
lebilen cevher yataklarına bırakmıştır. Bu durum cevherlerin 
işlenebilmesi için daha ince tane boylarına öğütülmesi zorun-
luluğunu ortaya çıkarmış, öğütme devrelerinin görece daha 
kaba tane boylarında dahi bir tesiste en çok enerji tüketen 
ana kalem olması ve artan enerji maliyetleri ile beraber, daha 
tasarruflu öğütme teknolojilerinin geliştirilmesini kaçınılmaz 
kılmıştır. Bu ihtiyaç teknoloji üreten firmaların çalışmalarını ka-
rıştırmalı değirmenler üzerine yoğunlaştırmasına yol açmıştır.

Karıştırmalı değirmen konseptinin tarihçesi 1930’lı yılların önce-
sine dayanmaktadır (Stehr 1988). Karıştırmalı değirmen uygula-
maları, ince ve çok ince malzeme üretmek için çok uzun yıllardır 
ilaç endüstrisinden, endüstriyel hammadde sanayine kadar çok 
geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bundan 30 yıl kadar önce 
de giderek zorlaşan metalik cevher koşullarında, 10 mikron gibi 
serbestleşme tane boylarına ekonomik bir şekilde ulaşabilmek 
için karıştırmalı değirmenlerin kullanılmasına başlandı.

İnce malzeme göreceli bir kavram olup sektörden sektöre deği-
şiklik göstermektedir. Örnek olarak boya sektörü için 1 µm altın-
daki tane boyları ince olarak kabul edilmektedir. Metalik maden 
sektöründe ise “ince” malzeme uygulanacak cevher zenginleştir-
me prosesine göre 1mm ile 10 µm aralığı olarak tanımlanabilir. 
Farklı değirmenlerin ürün tane boyuna bağlı olarak uygulama 
aralıkları Şekil 1’de gösterilmiştir. Karıştırmalı değirmenler enerji-
nin malzemeye transferi açısından bilyalı ve çubuklu değirmen-
lerden farklıdır. Bilyalı ve çubuklu değirmenlerde çarpma kuvveti 
ve sürtünme-aşındırma kuvvetleri ile tane boyu küçültme yapılır-
ken, karıştırmalı değirmenlerde etkin kuvvet sürtünme-aşındırma 
kuvvetleridir. İnce tanelerin öğütülmesinde en etkin kuvvetler 
sürtünme-aşındırma kuvvetleridir. Buna ek olarak karıştırmalı tip 
değirmenlerin daha küçük boyutlarda öğütücü malzeme kullanı-
mına elverişli olması sürtünme-aşındırma kuvvetlerinden sağla-
nan faydayı arttırmaktadır. Bu nedenle ince malzemelerin öğütül-
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mesinde karıştırmalı değirmenler bilyalı değirmenlere göre daha 
etkin ve ekonomik çözümler sunmaktadır.

Karıştırmalı değirmenler genel olarak iki ana mekanizmaya da-
yalı olarak sınıflandırılırlar; 
1. Gravite bazlı karıştırmalı değirmenler: Bu tip değirmenler 
düşük karıştırma hızı ile çalıştırılan, yerçekiminin operasyonda 
etkin olarak kullanıldığı değirmenlerdir.
2. Akışkan bazlı karıştırmalı değirmenler: Bu tip değirmenler-
de karıştırma hızı daha yüksek olup malzemenin taşınması için 
akış hızından faydalanılmaktadır.

Bu noktada yüzyılı aşkın tecrübesiyle Metso her iki karıştırmalı 
değirmen tipi için başarısı ispatlanmış çözümler sunmaktadır. 
Dünya genelinde 550’nin üzerinde devreye alınmış, 450.000 ki-
lowattın üzerindeki toplam kurulu gücü ile dik karıştırmalı değir-
men teknolojisinde pazar lideri konumunda olan Metso, gravite 
bazlı karıştırmalı değirmen tipi VertiMill (VTM) ile orta-ince ve ince 
öğütmede, akışkan bazlı karıştırmalı değirmen tipi SMD’ler ile ince 
ve çok ince öğütmede enerji tasarruflu çözümler sunmaktadır.

VTM (VERTIMILL®) Gravite Bazlı Karıştırmalı
Değirmen Teknolojisi
VTM® teknolojisi ilk olarak 1950’lerde Japonya’da geliştirilmiştir. 
1979 yılında Metso öğütme birimi VTM® teknolojisinin lisansını 
satın aldıktan sonra ekipmanın orijinal tasarımında bir takım 
mekanik eksiklikler tespit etmiştir. VTM® teknolojisi ilk olarak 
endüstriyel minerallerin öğütülmesine yönelik tasarlandığı için 
metalik maden endüstrisinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılaya-
mıyordu. Ekipman yeniden tasarlanarak öğütme verimliliği ge-
liştirilmiş, bakım ve duruş süreleri minimum seviyelere indirilip, 
aşınma süreleri maksimize edilerek metalik maden endüstrisin-
de kullanıma uygun hale getirilmiştir. Yapılan bu iyileştirmeler-
den sonra geçen 20 yılı aşkın sürede Metso VTM®, en çok kurulu 
ekipman sayısı ile karıştırmalı dik değirmen pazarında lider ko-
numuna sahip olmuştur. Metso VTM® teknolojisi 20 kW ile 3356 
kW aralığındaki motor ve değişen üretim kapasitesi seçenekle-
ri, 6mm besleme boyutundan 20 mikron ürün boyutuna kadar 
olan yelpazesi ile geniş bir uygulama alanına hitap etmektedir.

Mekanik ve Operasyonel Prensipler
Mekanik olarak VTM® küresel makaralı rulman ile destekle-
nen, gezgin dişli ve sabit hızlı bir motor ile tahrik edilen, öğüt-
me odası içerisinde askıda duran karıştırmalı bir helezondan 
oluşmaktadır.

VTM® karıştırmalı dik değirmenler genellikle bir siklon ile bir-
likte kapalı devre olarak çalıştırılır. Değirmene malzeme besle-
mesi değirmenin üst kısmından yapılmaktadır. Redüktör tahrik 
motorunun hızını düşürerek daha uygun ve yavaş hızlara çevi-
rerek gücü değirmenin helezonuna aktarır. Değirmen helezo-
nunun dönüşü, öğütme haznesi içerisinde bulunan, öğütücü 
bilyalar, proses suyu ve besleme malzemesinden oluşan öğüt-
me ortamının tamamının hafif bir çalkalama etkisi de oluştura-
rak karıştırılmasını sağlar. Öğütücü ortam içerisinde öğütülen 

ince malzeme üzerinde oluşan gravite etkisi yukarı doğru olan 
akış kuvvetini yenemez ve ince malzeme akış ile değirmenin 
üst kısmına taşınır. Sürekli eklenen proses suyu ile beraber haz-
neden taşarak ayırım tankına girer.

Değirmenden çıkarak ayırma tankına giren malzeme ters dö-
nüş yönü etkisinden dolayı türbülansa girer ve bu türbülans 
görece iri malzemelerin ayırım tankında çökmesine neden 
olur. Değirmen ürünü ince malzeme ayırım tankından taşarak, 
sabit boru ve siklon pompası yardımı ile sistemi terk eder. Ayır-
ma tankının dibine çöken iri kısım bir geri dönüş pompası yar-
dımı ile değirmenin alt tarafından öğütme haznesine geri bes-
lenir. Geri dönüşün alttan yapılmasındaki amaç, geri dönüşteki 
iri malzemenin ürün boyutuna çok yakın olmasından dolayı 
üstten yapılacak beslemede malzemelerin öğütme ortamına 
girmeden devreyi terk etme olasılığının bulunmasıdır. Alttan 
besleme ile bu durumun önüne geçilmektedir. Ayırma tankı 
siklona geri dönüşü azaltarak siklonun daha verimli çalışması-
na yardımcı olur. Bunun yanı sıra geri dönüş pompası yardımı 
ile değimen içerisindeki malzemenin yükselme hızı ayarlanabi-
lir ve bu sayede tane boyu dağılımı kontrol altına alınarak, aşırı 
öğütme önlenir ve siklondan gelen geri dönüş yükü azaltılır. 
Şekil 2’de VTM’in şematik bir görünümü verilmiştir.

Öğütme işlemi sürtünme/aşındırma etkisi ile gerçekleşir. Bu 
sayede özellikle 100 mikronun altındaki ürün boyutlarında 
VTM® dik değirmenleri, geleneksel bir yatay bilyalı değirmene 
göre çok daha az enerji tüketir (İnce öğütmede %30 ila %50 
arasında daha az enerji tüketir. Bkz. Şekil 3). 

Şekil2. VTM-VERTIMILL®

az enerji tüketir.Bkz. Şekil3)  
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Metso VertiMill® Uygulamaları
Dikey karıştırmalı değirmenler cevher hazırlama endüstrisinin 
kullanımına sunulduğu yıllarda öğütme kapasitelerinin düşük 
olmasından dolayı özellikle ince öğütme ve flotasyon öncesi 
tekrar öğütme devrelerinde kullanılmıştır. Bu nedenle VTM 
dik değirmenlerinin toplam kurulu gücünün yaklaşık %85’i 
bu devrelerden oluşmaktadır. Bununla birlikte gerek VTM dik 
değirmenlerindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kapasite 
artışları, gerekse HPGR (Yüksek Basınçlı Merdaneli Değirmen) 
gibi ön öğütücü ekipmanlardaki teknolojik gelişmeler, VTM dik 
değirmenlerin ikincil öğütme devrelerinde de kullanılmasının 
önünü açmıştır.

Şekil 4’te gösterilen örnek akım şemasında görüldüğü üze-
re, ön öğütücü olarak kullanılan Metso HRC3000’i (Yüksek 
Basınçlı Merdaneli Değirmen) takiben, ikincil öğütmede 
Metso VTM4500 (4500 HP, 3356 kilowatt) dik değirmeni 
kullanılmıştır. VTM dik değirmenler günümüzde yaygın 
olarak, demir, bakır, kurşun-çinko, altın vb. gibi metalik 
cevherlerin zenginleştirilmesinde; ikincil, üçüncül ve flo-
tasyon öncesi tekrar öğütme devrelerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Şekil4. İkincil öğütmede tipik VTM uygulaması
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Şekil 5. Bilyalı değirmen ve VTM yerleşim alanı gereksinimi

VTM®’in Avantajaları
•	Yüksek enerji verimliliği
•	Düşük operasyon maliyetleri,
•	Düşük kurulum maliyetleri

 › Basit beton kaide gereksinimi,
 › Hızlı kurulum,
 › Daha az yer gereksinimi (Bkz. Şekil 5)

•	Daha az aşırı öğütme ve daha dik tane boyu dağılımı ve bun-
lara bağlı olarak flotasyon veriminde artış,
•	Daha az duruş süresi,
•	Daha düşük çalışma gürültü seviyesi,(genellikle 85db’in altı-
da ses seviyesi)
•	Yüksek operasyon güvenliği.
Şekil 5’de benzer üretim kapasitesinde tesiste bilyalı değirmen ve 
VTM kurulumu için gerekli yerleşim alanları gösterilmektedir. Şe-
kilden de görüleceği üzere, VTM için gerekli olan alan, bilyalı değir-
men için gerekli olan alanın yaklaşık üçte biri kadar olmaktadır.
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SMD (Stirred Media Detritor) Akışkan Bazlı
Karıştırmalı Değirmen Teknolojisi
SMD teknolojisi ilk olarak İngiltere’de, endüstriyel hammadde 
endüstrisinde kaolini çok ince boyutlara öğütmek için geliş-
tirilmiştir. Boya sanayinde kaolinin 1 µm mertebelerine kadar 
öğütülmesi gerekmektedir. Bu işlemin maliyeti bilinen gele-
neksel öğütme teknolojileri ile çok yüksek olduğu için alterna-
tif öğütme teknolojileri arayışı bir zorunluluk haline gelmiştir. 
İlk olarak 1964 yılında 37 kW gücünde pilot ölçekli bir ünite ile 
kalsiyum karbonat üzerinde denemeler yapılmıştır. Sonuçların 
umut verici olması 1967 yılında ilk endüstriyel SMD’nin kaolin 
tesisinde kullanılmasının yolunu açmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde endüstriyel hammadde sektöründe yay-
gın kullanıma ulaşan SMD’lerin, artan enerji maliyetleri ve daha 
ince tane boylarına öğütme gereksinimine duyulan ihtiyaç ile 
birlikte metalik maden endüstrisinde de kullanılması kaçınılmaz 
olmuştur. Bu gereksinimler doğrultusunda Metso, 1994 yılında ilk 
deneme üretimlerini yaptıktan sonra, 1996 yılında SMD’nin lisan-
sını alarak metalik maden endüstrisinin kullanımına sunmuştur.

Mekanik ve Operasyonel Prensipler
Şematik görünümü Şekil 6’da verilen SMD üniteleri sekizgen 
bir gövde ve içerisinde gövde tarafından desteklenen, çok 
sayıda karıştırıcı kola sahip askıda duran bir karıştırıcı çarktan 
oluşmaktadır. Bu çok kollu çark bir elektrik motoru ve sarmal 
dişli yardımı ile tahrik edilmektedir. Tahrik sistemi yine ana 
gövde tarafından desteklenmektedir.
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Kapağı Şekil6. SMD-Stirred Media Detritor

Malzeme değirmene değirmenin üst kısmında bulunan ve 
beslemenin doğrudan değirmenin alt tarafına yapılmasını 
sağlayan bir besleme borusu ile püskürtülerek yapılmak-
tadır. Öğütücü ortam eklemesi kullanılmayan herhangi bir 
besleme girişinden otomatik ortam ekleme sistemi ile veya 
manuel olarak öğütücü ortam besleme oluğundan yapıl-
maktadır. Nihai ürün SMD değirmenini öğütücü ortamın de-
ğirmen içerisinde tutulmasını sağlayan eleklerden geçerek 
terk etmekte ve bu ürün değirmen dışında konuşlandırılan 
harici bir yıkama tankında toplanmakta ve buradan pompa-
lanarak veya kendi cazibesi ile bir sonraki proses aşamasına 
gönderilmektedir.

Karıştırıcı kollar ile öğütme ortamı ve beslenen malzeme ta-
mamen karıştırılır. Öğütme işlemi boyunca baskın eksenel akış 
rejimi sayesinde tanecikler arasında yoğun bir aşındırma etkisi 
oluşur. Bu hareket uygulanan enerjinin işe dönüşümünü arttı-
rarak öğütme verimini maksimuma çıkartır. 

Öğütme işlemi boyunca oluşan bu eksenel hareket sayesin-
de malzeme sürekli olarak, değirmenin üst kısmında bulunan 
elekler etrafında döner. Öğütülen malzeme bu eleklerden doğ-
ru dışarı çıkar. Bu işlem esnasında bir miktar öğütücü ortam 
da aşınarak elek gözeneklerinden ürün ile beraber çıkar. Bu 
nedenle öğütme ortamı belirli sürelerle gözlenerek öğütücü 
ortam eklemesi yapılmalıdır. Öğütücü malzeme değirmenin 
üst bölümünde bulunan kapaktan pnömatik ekleme sistemi ile 
veya manuel olarak eklenebilmektedir. 

VTM Ürün Yelpazesi 
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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
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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.
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Eleklerden çıkan ürün değirmeni çevreleyen bir ürün oluğu 
aracılığı ile toplanır ve takip eden üniteye aktarılmak üzere sis-
temden uzaklaştırılır.

Metso SMD Uygulamaları
SMD uygulamalarında en verimli besleme aralığı 75-25 µm, en 
verimli aralık ürün boyu aralığı ise 35-5 µm’dir. Verimli olduğu 
çalışma tane boylarından dolayı SMD üniteleri genellikle yeniden 
öğütmede kullanılmaktadır. Ayrıca yüzey temizleme etkisi ile flo-
tasyon verimini arttırmasından dolayı flotasyon devrelerinde geri 
öğütme işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 7’de 
optimum bir öğütme devresi örneği verilmiştir. Bu devrede ince 
öğütme işlemi VTM dik değirmenleri ile gerçekleştirilirken, çok 
ince geri öğütme işlemi SMD üniteleri ile gerçekleştirilmektedir.
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Şekil7. VTM ve SMD’nin birlikte kullanıldığı örnek optimum öğütme devresi akım şeması

 

SMD Ürün Yelpazesi 

 

SMD’nin Avantajları
•	Açık devre operasyon,
•	Rekabetçi ilk yatırım maliyetleri,
•	Düşük bakım maliyeti,
•	Düşük kurulum maliyetleri,
•	Doğal silis kumu yada çakıl öğütücü kullanımı ile düşük sarf 
maliyetleri,
•	Üründe öğütücü ortam aşınmasına bağlı olarak demir kirlen-
mesi olmaması, 

www.metso.com
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TanıTım

COMIDAT®, Ba&Ha Hari-
ta-Maden-İnşaat şirketinin 

özellikle yer altı maden işletmeleri için iş güvenliği malzeme-
leri üretmek amacıyla kurduğu ve atölyede üretilen ürünlerine 
verdiği, adına tescilli markasıdır. İlk kuruluş anından itibaren 
hedefi, seçilen yer altı ve açık ocak işletmelerinde, iletişim ve 
bilgi alışverişinin sağlandığı elektronik ekipmanlar ve yazılım-
lar üretmek olan marka, “Communication” ve “Data” kelimele-
rinin birleşmesinden oluşturulan COMIDAT® olarak seçilmiştir. 
Firmanın ve Markanın önceliği %100 yerli sermaye ve %100 
yerli üretimdir.

Üretimine yer altı maden işletmeleri için ATEX sertifikalı Yaşam 
Hattı ve Basınçlı Hava Teneffüs İstasyonu üreterek başlayan fir-
ma, aynı dönemde, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendis-
leri ile teknisyenlerden oluşan yeni bir ekip istihdam ederek, Tür-
kiye’nin ilk yerli Personel Takip Sistemi’ni üretmeye başlamıştır.

Bu sisteme yapılan ek modüller ile sistem, gaz izleme sistemi, ekip-
man izleme sistemi, haberleşme sistemi, görüntüleme sistemleri-
ni de içeren COMAKSIS Maden Kontrol Sistemi’ne dönüşmüştür.

2014 yılının sonlarında başladığı üretimine 2016 yılı sonu itiba-
ri ile toplam 50.000 metrenin üzerinde yaşam hattı, 1.400 adet 

Basınçlı Hava Teneffüs İstasyonu, 70 adet Oksijen Maskesi De-
ğişim İstasyonu üretmiş olan firma, 2017 yılında bu üretimlerin 
artması için personel ve ekipman yatırımlarını hızlandırmıştır.

Özellikle Personel Takip Sisteminin ve bileşenlerinin ATEX bel-
gesinin alınması yolunda girişimlerini hızlandıran firma, bu yıl 
içerisinde sertifikalanarak, Türkiye’nin ilk yerli üretim ürünler 
içinde ATEX sertifika sistemine sahip olacaktır.

Maden işletmelerinin ardından, alışveriş merkezleri, fabrikalar, 
büyük inşaat şantiyeleri, hastaneler gibi yoğun personel çalıştıran 
firma ve işletmeleri de müşteri portföyüne katmaya başlamıştır. Bu 
işletmelerde, yetkisiz alan kontrolleri, hareketsizlik, düşme, yatma 
gibi hareket kontrollerini de sağlayan sistem, güvenlik ve iş güven-
liği birimlerinin vazgeçilmezleri arasına yakın zamanda girecektir.

Kuruluşundan itibaren, özellikle küçük kapasiteli maden işlet-
melerini hedef müşteri portföyü olarak belirleyen firma, satın 
alım güçlüğü yaşayan işletmelere, anlaşmalı olduğu finans kuru-
luşlarından düşük faizli kredi kullandırarak, işletmelerin bu ekip-
manlar için ilk yatırım maliyetlerini düşürmelerine de yardımcı 
olmaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu temel özellikleri göz 
önünde bulundurarak, en temel ürünleri üretip, maliyetleri en 
düşük seviyede tutmaya özen gösteren firma, bu şekilde yurt dı-
şından çok yüksek maliyetler ile ülkeye getirilen ürünlerle reka-
bet etme yolunu seçmiştir. Bu da temel ihtiyaç olan bu ürünlere 
küçük işletme sahiplerinin de ulaşmasını kolaylaştırmıştır.

Üretime başlarken edindiğimiz misyonumuz “Küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeleri çalışır durumda tutmak için elimiz-
den ne geliyorsa onu yapmak”tır. Bu misyon, onların varlığının 
ve üretimde kalmalarının ülke ekonomisi için ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamak ve neticede varlık sebebinin küçük ve 
orta büyüklükteki işletmeler olduğunu belirtmektir. 

www.comidat.com

%100 Yerli Sermaye,
%100 Yerli Üretim: COMIDAT®
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Flowrox, En Zor Şartlarda 
Bile Mükemmel Akış
Kontrol Çözümleri Sunar
Yeryüzünde olabilecek en zorlu 
koşullarda, aşırı derecede aşındı-
rıcı ve korozif proseslerde ve ge-
nellikle uzak yerlerde kurulmuş 
bir tesisi işletmek, bildiğiniz gibi 
zor bir görevdir. Flowrox’un, dünya genelinde son 40 yılda 
100.000 den fazla ürünü bu tesislerde kullanılmış ve hala kul-
lanılmaktadır. Kullanılan her ürün sizin beklentilerinizi ve çalış-
ma ortamınızı daha iyi anlamamıza yardım etmektedir.

Flowrox, zor proses koşullarında güvenilir bir endüstriyel çö-
züm üreticisi olarak bilinmektedir. Akış kontrol ve elastomer 
teknolojisindeki 40 yıllık tecrübemiz sizlere sunabileceğimiz 
en önemli faydadır. Larox ve Larox Flowsys markalarıyla baş-
ladığımız ve bugünkü ismimizle devam ettiğimiz yolculukta 
geleceğe bıraktığımız miras, ağır hizmet tipi vana, pompa ve 
sistemlerde temel bir karşılaştırma ölçütü olmamızdır.

İster madencilik olsun ister metalürji, enerji, çimento, kağıt 
ve kağıt hammaddesi, kimya veya diğer herhangi bir ağır en-
düstri disiplini olsun sizin için hep buradayız. Ürünlerimiz bu 
zorlu koşullara dayanmak için üretiliyor ve biz bununla gurur 
duyuyoruz.

Yeni Jenerasyon Akıllı Pompalar, Akıllı Vanalar 
ve Malibu™ Kullanıcı Arayüzü
Flowrox dünyada ISO9001: 2000 Kalite Sertifikasını alan ilk 
(1997) pinç vana üreticisidir. Şimdi, Endüstriyel Nesnelerin 
İnterneti (IIoT) çağına girdiğimiz günlerde ise piyasaya yeni 
jenerasyon AKILLI ÇÖZÜMLER sunarak, ekipmanlarınızı ve 
bütün tesisinizi bir 3D kullanıcı arayüzü aracılığıyla gözlem-
lemenizi, çalıştırmanızı ve işletmenizi sağlıyoruz.

Üretim Performansınızı ve Koruyucu Bakımınızı 
Güçlendirin
Çalışmalar göstermektedir ki, Malibu™ türü IIoT sistemlerine 
yatırım yapan firmalar yapmayan benzerlerine göre başarı sı-
ralamasında ilk %25 içinde olmaktadır. Malibu™ akıllı bir 3D 
yazılımı olup yüksek değerli yatırımlarınızı izlemenize olanak 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

En Düşük Toplam Maliyetle 
Kanıtlanmış Başarı

TanıTım
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Resmi Flowrox Temsilciniz: Troya Proses Ltd. Şti.
Koza Caddesi No: 33/7 GOP, Ankara
Tel. +90 532 7823295
www.troyaproses.com

Ağır hizmet tipi vanalar, pompalar ve sistemler

● Pinch vanalar                                            

● Bıçaklı sürgülü vanalar

● Birikim izleme cihazları

En düşük toplam maliyet için Flowrox ürünleri kullanın !

 
● Akıllı Kullanıcı Arayüzü

● Akıllı Vanalar

● Akıllı Pompalar

IIoT ile Ekipmanlarınız 
İletişim Halinde

● Hortum pompalar

● Vidalı pompalar

● Vuruntu gidericiler

Yeniliğimiz Kanıtlanmış 
Başarımızdır

IIoT’ ye yatırım yapan firmalar, bir yılda yaklaşık bir aylık üreti-
me denk gelecek miktarda üretim artışı elde etmekte bunun 
yanında enerji harcamalarında ve bakım maliyetlerinde dikka-
te değer bir tasarruf sağlamaktadırlar. Proses endüstrilerinde, 
firmaların bu konuya odaklanmasıyla, bakım maliyetlerinde 
global olarak 500 Milyar USD, enerji harcamalarında 50 Milyar 
USD’ dan fazla tasarruf sağlanabileceği gösterilmiştir.

Akış Kontrol Elemanlarının IIoT ile Birbirine
Bağlanması
Flowrox Akıllı Çözümleri, proses şartlarının, ekipmanların du-
rumunun ve performansının mobil bir tablet veya telefon vası-
tasıyla izlenmesine olanak sağlar. Flowrox Akıllı Çözümlerinin 
kalbi Flowrox Malibu platformudur. Malibu, kullanıcı dostu 
bir ara yüz ile ekipmanları birbiriyle ilişkilendirir ve zorlukların 
problem haline dönüşmeden çözülmesine olanak sağlar.

Bütün Yeni Flowrox Akıllı Pompalar ve Akıllı
Vanalar IIoT ile Donatılmıştır.
•	Akıllı pompalar ve vanalar Flowrox Malibu kullanıcı ara yüzü 
ile teslim edilir.

•	Malibu kullanım kolaylığı ile ürünle ilgili bütün bilgilere, do-
kümantasyona, ürünlerin online izlenmesine ve koruyucu ba-
kım araçlarına ulaşılmasını sağlar.
•	Akıllı pozisyonerler, vanaların kullanımı sırasında bütün de-
taylı bilgileri kullanıcılara iletir.
•	Flowrox SPVE dünyada kompleks analitik ve IIoT yeteneğine 
sahip ilk pinç vanadır.
•	Akıllı pompa setleri, kesintisiz ölçüm ve detaylı geri bildirim 
sağlayan zeki enstrümantasyonlar, motor diagnostikleri ve 
kontrolleri ile donatılmıştır.
•	Akıllı vana astarları ve diğer gömülü enstrumanlar, operas-
yon şartları ve ürünlerin durumu ile ilgili yaşamsal öneme 
sahip bilgileri kullanıcılara iletir.

Daha fazla bilgi için web sitemizi inceleyebilir veya Türkiye 
temsilcimiz Troya Proses ile temasa geçebilirsiniz. 

www.flowrox.com
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MineARC Yer Altı Madeni
Sığınma Odaları

TanıTım

MineARC Systems yer altı 
madenciliği, tünel açma ve 
kimyasal işleme endüstrisi-
ne acil durum sığınma odası 

üretim ve temininde dünya lideri konumundadır. Sektördeki 
deneyimlere dayalı 20 yıla yaklaşan tecrübesi ve sürekli devam 
eden araştırma geliştirme çalışmaları güvenli sığınma teknolo-
jisinde en önde yer almasını sağlamıştır. 

MineARC sığınma odaları Türkiye’de FORAMEC’in temsilcili-
ğinde sektöre sunulmaktadır. Türkiye’de Tüprag, Çayeli Bakır 
İşletmeleri ve Koza Altın İşletmelerinde faal olarak 22 adet is-
tasyonu bulunmaktadır. 

Sığınma odaları, maden işletmelerinin hazırladığı acil durum 
müdahale planlarının bütünleyici bir parçasıdır. Tahliyenin gü-
venli ya da gerçekleştirilebilir olmadığı durumlarda madenci-
lerin toplanarak kurtarılmayı bekleyebilecekleri güvenli alanlar 
sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir. 

Yangın, patlama, göçük, su baskını, duman ve diğer zehirli 
gazların açığa çıkması gibi durumlarda sığınma odaları kulla-
nılmaktadır. 

Sığınma odalarının özellikleri işletilen madenin türü, üretim 
planı, vardiyadaki çalışan sayısı, kaçış noktalarının sayısı ve 
uzaklığına göre seçilmektedir.

Konstrüksiyon
MineARC sığınma odası, taşıma kolaylığı ve dayanıklı bir dizayn 
sağlamak için titizlikle tasarlanmış ve imal edilmiştir. Standart 
olarak bulunan harici çelik destek kuşaklarıyla birlikte, aynı za-
manda bir kızak tabanı, kaldırma kulpları ve yanlarda bulunan 
forklift yuvaları ile donatılmıştır.
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DGM, Ortamdaki O2/CO/CO2 Ölçümü ve
Hava Temizleme Sistemi
MineARC HRM sığınma odası, aktif kimyasallar ve MineARC‘ın 
patentli elektrikli temizlik sistemini kullanarak ortamda biriken 
tehlikeli CO ve CO2 gazlarını sığınma odası içindeki havadan 
arındırır. DGM ise (Dijital Gaz Monitörü) sürekli olarak havadaki 
CO, CO2 ve O2 düzeyini takip eder ve sığınma odası içinde bu-
lunanları gaz oranlarıyla ilgili olarak uyarır.

Oksijen Temini ve İklimlendirme 
MineARC HRM sığınma odaları bir madenin ana basınçlı hava 
sistemine bağlanmalıdır ancak bu bağlantı koparsa veya 
kullanılmayacak derecede kirlenirse medikal sınıf oksijen 
kaynakları sürekli olarak en az 24-36 saat süresince sığınağa 
solunabilir hava temin eder. İklimlendirme, sığınağın içinde 
bulunanların kendi metabolizma aktivitelerinden ve madenin 
dış sıcaklığından kaynaklanan ısı ve nemin potansiyel öldü-
rücü etkilerini engellemek için hayati bir öneme sahiptir. Bu 
nedenle tüm MineARC HRM Sığınma odaları, yüksek verimli 
invertörlü tip klimalar ile donatılmıştır. ABD ve Çinli yetkili-
ler, üreticilerin sığınağın tam dolu haldeyken dahili sıcaklığı 
35°C’de (95 °F) muhafaza edecek azami sıcaklığı bildirmesi 
gerektiğini belirtmektedir.

Servis ve Bakım 
MineARC HRM Sığınma odalarının kontrolü ve bakımı kolaydır 
ve çok az koruyucu bakım gerektirir. Uzatılmış raf ömürleri olan 
tüketim malzemeleriyle (Örneğin temizleme sisteminde kulla-
nılan aktif kimyasallar) düşük bir sürdürme maliyetine sahiptir. 

İstasyona Kesintisiz Şekilde Enerji Sağlanması/
Akü Yedekleme (UPS)
MineARC HRM Sığınma odaları, bir madenin elektrik sistemin-
den beslenecek şekilde tasarlanmıştır ve sisteme bağlı olduğu 
zaman süresiz olarak çalışır. Ancak ana elektrik beslemesi dev-
re dışı kaldığında, sığınma odasının iç yaşam destek sistemine 
en az 24-36 saat boyunca güç sağlama kapasitesine sahip olan 
ve otomatik devreye giren kendine ait UPS (Kesintisiz Güç Kay-
nağı) ile donatılmıştır. İstasyon bekleme modunda iken akü-
lerin sürekli kontrolünü ve şarjını yapabilmektedir. Herhangi 
bir arıza durumunda ses, ışık ve kontrol ekranında beliren arıza 
koduyla uyarı vermektedir.

MineARC Modüler
Model
Modüler modeller, tüm birim-
lerin şafttan aşağı indirilmesi-
nin zorluk çıkartacağı dar yer 
altı madenleri için özel olarak 
tasarlanmıştır. Modüler istas-
yonların her birinin boyutları 
isteğe göre tasarlanabilen, 
arzu edilen herhangi bir sa-
yıda bağımsız parçalara ayrı-
labilir. Tüm parçalar yeraltına 

indirildikten sonra, tek bir birim haline gelecek şekilde konum-
landırılıp monte edilir. Kişi kapasitesi ve boyutlar müşteri talebi-
ne göre ayarlanabilmektedir.  

MineARC Kalıcı Sığınma Odaları 
Bu model kalıcı yer altı sığınma odaları yerlerine uyacak şekil-
de ayarlanabilmektedir. Kalıcı istasyonlar üretim bölgelerine 
ulaşım sağlanan galerilerde ve ana giriş-çıkış rampalarında ko-
numlandırılabilir. Oluşturulacak boşlukların kapılar ile yalıtıl-
ması ile oluşturulur. Yemekhane ve ofis olarak da kullanılabilir. 
Kapasiteleri 300 kişinin üstüne rahatlıkla çıkabilir.

Özel Tasarım MineSAFE CUSTOM
MineARC, her bir müşterinin maden sahasının özel ihtiyaçları-
nı karşılayacak özel bir ünite tasarlayabilir. Kişi sayısı, boyutları 
ve özellikleri istenilen ve karşılaması gereken tüm standartlara 
uygun şekilde üretilir.

MineARC Systems yeraltı sığınma odaları metal ve kömür 
madenlerin de olduğu gibi tünel projelerinde de sıklıkla kul-
lanılmaktadır. Projeye göre gerektiğinde mekanize tünellerde 
tünel açma makinesi içerisine yerleştirilebildiği gibi klasik tü-
nellerde tünelin uygun yerlerine de yerleştirilebilir. 

MineARC Systems’in metal madeni, kömür madeni ve tünel sı-
ğınma odalarının satış, satış sonrası yedek parça ve servis hizmet-
leri FORAMEC’in üstün kalite anlayışı ile sektöre sunulmaktadır. 

www.foramec.com 
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ETO-METSEM: Türkiye’de 
Madenciliğin Standartlarını 
Belirliyoruz
1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan Eskişehir 
Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi, Eskişehir’in 
madencilik sektöründeki kabiliyetini geliştirmeyi, Türkiye’nin 5 
milyar dolar olan madencilik ihracatını arttırmayı hedefliyor. Bu 
kapsamda hizmet verecek olan ETO-METSEM, Türkiye’de ma-
dencilik sektörüne yön verecek ve belgelendirmede yetkili ilk 
kuruluş olacak. 

Ülkemizin madencilik sektörünün Avrupa standartları seviye-
sine ulaşabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterli-
liklerin yerine getirilebilmesi için de ETO-METSEM kilit görev 
üstlenecek. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterlilikler ve 
TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre sınav ve belgelendir-
me yapmak üzere kurulan ETO-METSEM, madencilik sektörü-
nün ihtiyacı olan nitelikli personel talebine de cevap verecek. 
Konuyla ilgili olarak ETO-METSEM Koordinatörü Çağatay Yıl-
maz’dan detayları öğrendik.

Madencilikte oluşturulması planlanan mesleki standartlar 
ve yeterlilikler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Meslek standartları ve yeterlilikler kavramlarını anlamak için 
öncelikle Türkiye Yeterlilikler Çerçevesini incelemeliyiz. Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile 
uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâ-
hil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları 
ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını 
gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade etmektedir. Dola-
yısıyla TYÇ: tüm öğrenme ortamlarında kazanılmış ve kalite gü-
vencesi sağlanmış yeterliliklerin tanımlandığı, sınıflandırıldığı, 
yeterlilikler arasında geçiş ilişkilerinin belirlendiği ve hayat boyu 
öğrenmenin desteklendiği bütünleşik bir yapı sunmaktır.

Türkiye yeterlilikler çerçevesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki 
linkler üzerinden ulaşılabilir:
http://myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf
http://myk.gov.tr/images/articles/TYC/TYC_Yonetmeligi_v2.pdf

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi çalışması kapsamında Türkiye’de 
tüm meslek grupları altında meslek standardı ve yeterliliklerin 
oluşturulması çalışması gerçekleştirilmeye başlanıldı. Mesle-
ki Yeterlilik Kurumunun denetiminde işleyen süreç dâhilinde 
madencilik tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa yer alan ve Ulusal Ye-
terliliklerin oluşturulması akabinde belge zorunluluğu alanına 
girecek bir meslek grubudur. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin hayata geçmesi ile birlikte 
Türkiye’de çalışma standartlarının değişimi başladı. Türki-
ye’deki tüm mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulu-
sal Yeterliliklerinin oluşturulduğu, çalışanların sadece TÜRKAK 
tarafından akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş 
kuruluşlarca uygulanan sınavlar sonucunda belgelendirildiği 
bir sistem kurulabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre tehlikeli ve 
çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
standartı ve yeterliliği yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, teb-
liğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterli-
lik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeter-
lilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. 

Yani Türkiye de standartları ve yeterlilikleri oluşturulan birçok 
meslekte çalışan personelin mesleki yeterlilik belgesi alma 
zorunluluğu başladı. 

TanıTım

Metin Güler Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
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ETO madencilikteki mesleki standartlar ve yeterlilikler konu-
sunda hangi faaliyetleri yürütüyor. Bu konudaki çalışmaları 
detaylandırabilir misiniz? 

Madencilik alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 2015 
yılında başlanan Maden Sektörü Meslek Haritalandırması çalış-
masına istinaden maden sektöründe Ulusal Meslek Standartla-
rı’nın ve Ulusal Yeterlilikleri’nin hazırlanması hususuna hız veril-
di. Bu kapsamda hayata geçirmiş olduğumuz Eskişehir Ticaret 
Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Projesi (ETO-MET-
SEM) ile Türkiye’nin maden alanındaki ilk sınav ve belgelendir-
me merkezi olmak üzere çalışmalara 2016 yılında başladık.

ETO-METSEM (Eskişehir Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi) 
projesi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Bir-
liği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yar-
dım Aracı (IPA) üzerinden 176.211,98 Avro hibe almaya hak 
kazanmış ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finansa edilmektedir. ETO-METSEM “Madencilik ve Taş Ocak-
çılığı” sektöründe üç adet Ulusal Meslek Standardı ve dokuz 
adet Ulusal Yeterlilik hazırlamak, sınav, belgelendirme merkezi 
kurmak ve işletmeyi amaçlamaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Odamız arasında imzalanan 
protokol neticesinde Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 
3), Kırma Eleme Tesis Sorumlusu (Seviye 4) ve Kırma Öğütme 
Tesis Sorumlusu (Seviye 4) mesleklerinin Ulusal Meslek Stan-
dartlarının ve Ulusal Yeterliliklerinin oluşturulması ve Mermer 
Doğal taş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi (Seviye 4), 
Mermer Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi (Se-
viye 3), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3), Mermer Doğal-
taş Ocakçısı (Seviye 4), Mermer Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 
(Seviye 4), Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), meslekle-
rinin Ulusal Yeterliliklerinin oluşturulması çalışmaları devam 
etmektedir.

ETO’nun yürüttüğü çalışmalar Eskişehir civarını mı ilgilendi-
riyor yoksa Tüm Türkiye’yi mi?

Eskişehir Ticaret Odasının yürütmüş olduğu çalışmalar Ulusal 
Yeterlilik Sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamaya yönelik-
tir. Ulusal Yeterlilik Sistemi adından da anlaşılacağı üzere ulusal 
bir sistemi ifade etmektedir. Türkiye’de sistemin oluşturulması 
ve tamamlanması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu 
nedenle çalışmalarımız maden sektörünün tamamını yakından 
ilgilendirmektedir.

ETO neden böyle bir çalışmaya girişti? Konunun başlangıcı-
na dair bilgiler verebilir misiniz?

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin oluşturulması Türkiye iş dünya-
sını yakından ilgilendiren köklü bir değişimdir. İlgili değişimi 
takip eden Odamız, 2015 yılında üyeleri adına Eskişehir’de ula-
şılabilir bir sınav belgelendirme merkezi kurma adına çalışma-
larına başlamıştır. 

Konu ile ilgili daha önce konuyla ilgili bir proje oluşturmak ya 
da bir sorumluluk almak adına madencilik sektöründe herhan-
gi bir kurum veya kuruluş bir faaliyette bulunmamıştır. 

Buradan yola çıkarak standartların sektörün içinden gelecek 
paydaşlar tarafından oluşturulmasının öneminin farkında-
lığı ile projemize başladık. Detaylı ve kapsamlı bir çalışma 
sonucunda oluşturulan ETO-METSEM Projesi kapsamında 
geliştirilen Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler 
vesilesiyle Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine doğrudan destek 
vermeyi hedefledik ve bununla birlikte ile sektörün ve üye-
lerimizin geleceğe yönelik sorumluluklarını şekillendirmeyi 
görev bildik. 

Projemizin başladığı tarihten bu zamana kadar yürüttüğümüz 
tüm çalışmalarımızı madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimiz, firma sahipleri, sektör çalışanları, sivil toplum ku-
ruluşları ve ilgili kamu kurumları ile birlikte herkesin fikrini ve 
desteğini alarak gerçekleştirmekteyiz.

Gelecekte yapılması planlanan işler konusunda bilgiler ve-
rebilir misiniz?

Eskişehir Ticaret Odası sürdürülebilir bir çalışma planı ile Tür-
kiye Yeterlilikler Çerçevesine destek olmayı hedeflemektedir. 
Proje kapsamında oluşturulan sınav ve belgelendirme merkezi 
önümüzdeki yıllarda maden sektörüne sertifika sağlayarak ye-
rel ve ulusal çalışma hayatına destek olacaktır. 
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Sizce Asıl Sorun Nedir?

TanıTım

Üretimin cinsi ne olursa ol-
sun, her işletme yöneticisi ve 
çalışanının ilk hedefi verim-
liliği ve dolayısı ile kazancı 
artırmaktır. Bilindiği gibi bu 

amaç için işletmeler çalışma planları yapıp, her şeyin yolun-
da gitmesi halinde üretim hedeflerine ulaşmak ve bu sayede 
hesap edilmiş maliyet ve karlılığı yakalamak isterler. Peki, her 
zaman bu mümkün olur mu?

Bu sorunun cevabını aramaya aslında, buna engel olabilecek 
nedenlerin tespiti ile başlamanın daha doğru bir yöntem ola-
cağı kanaatindeyiz. Tesisi tasarımlarken seçilen teknoloji, bu 
teknolojiyi hayata geçirecek makina ve donanımlar, ham ve 
yarı mamul maddelerin temini, ulaşım, işletmeyi en iyi şekilde 
kullanacak personel gibi parametreler dikkate alınıp, en doğ-
rusu budur diye karar verildikten sonra yatırım başlar. Diyelim 
ki, yapılan bütün hesaplar doğru, öngörüler de gerçekçi ve ya-
tırım tamamlandı. Şimdi işletmeye girdikten sonra ortaya çıka-
bilecek sorunlara bir bakalım.

Akla ilk gelen sorun temin edilen hammaddenin istenilen ve 
öngörülmüş hammadde özelliklerine uygun olarak gelip, gel-
mediğini bilmektir. Eğer gelen hammadden o hammaddeyi 
tam temsil eden bir numune alıp, kontrol edemiyorsanız, üre-
tim sonunda elde edeceğiniz son ürünün istediğiniz kalitede 
olup olmaması, artık biraz da şansa kalacaktır. Bu nedenle gerek 
hammadde işletmenize ulaştığında ve gerekse üretimin çeşitli 
aşamalarında numune alıp, kontrol yapmanız, müşterilerinize 

sunacağınız ürünün söylediğinizi özellikte olmasını garanti 
edecektir. Aksi takdirde, söylediğiniz özelliklerde ürün vereme-
meniz kısa bir süre sonra müşteri kayıpları ile son bulacaktır. 
Numune Alma Sistemleri konusunda arayabileceğiniz çözüm-
ler için www.yunel.com web sitesi size yardımcı olacaktır.

Bir diğer sorun da makina ve donanımınızın planlanmış süre-
lerde ve ilk günkü verimle çalışmasını sağlamaktır. Bunun için 
de koruyucu ve önleyici bakım sistemleri ile planlar yapıyoruz 
ve belirli dönemlerde yapacağımız bakımlar sonunda işletme-
mizin istenilen düzen ve kapasitede çalışmasını bekliyoruz. 
Fakat hiç ummadığımız bir anda ürün içine kaçan bir metal 
parçası, makina ve donanımıza hasar verdiği gibi, eğer ürünü-
müzün de içine karışıyorsa onun kalitesini bozuyor. Bu konuda 
alınacak en iyi önlem Metal Detektör ve Separatörleri kullan-
maktır. Çünkü istenmeyen metaller hiç beklenmeyen bir                      
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şekilde ve yolla ürün akış yoluna karışabilmektedir. Bu konuda 
uygulanacak çözümler ve sıfır seviyesinde metal riskine ulaş-
ma konusu da yine bir ihtisas konusudur. Çözüm önerileri için 
de yine www.yunel.com web sitesine başvurabilirsiniz.

Alınacak bu tedbirlerin ötesinde, ortaya çıkan en büyük sorun 
makina ve donanımınızın normal bakım süresinden önce en 
kritik ve en umulmadık zamanlarda arızalanması durumudur. 
Bunun başta gelen sebeplerinden biri de, dökülüp saçılan üre-
tim içindeki maddelerin süpürge ve kürek gibi aletlerle topla-
nırken etrafa tekrar savrulması ve havaya kalkan tozların gidip, 
diğer makina ve donanımın hatta tesise ait her bölge ve yapı-
nın üzerine yapışıp, orada kalmasıdır. Bu tür yapışan tozların 
da en çok zarar verdiği yer ve sistemler ise elektrik motorları, 
elektriksel ve elektronik kontrol- kumanda sistemleridir. Bir te-
sisin kas gücü olan elektrik motorları ile beyin fonksiyonunu 
gören elektronik kumanda sistemlerinin üzerlerine gelip, ya-
pışan tozlardan dolayı görev yapamaz hale gelmesi, sonuçta 
tüm tesisin felç olmasına yol açmaktadır. Bu tür arızalar hep 
de, umulmadık zamanlarda gece bir saatte veya resmi tatiller-
de ortaya çıkıp, acil bakım onarım gereksinimi doğurur.

Erken bir süre içinde yaşanan arızalar aslında beklenmeyen 
bir durum nedeniyle değil, temizliğin süpürge kürek yöntemi 
ile yapılmasından doğmuştur. Sonuçta üretim durmuş, he-
deflenen kapasite seviyesine ulaşılamamış, hesaplanmış olan 
verimlilik oranlarının gerisinde kalınmış ve beklenen kazanç 
gerçekleşmemiştir. Ayrıca plansız olarak yapılan bakım ve tamir 
işlerinin getirdiği ilave ve belki de mesai harici olacağı için zamlı 
işçilikler ödenmiş, yedek parça masrafları da büyümüştür.

Bu sorunu hiç yaşamamanın çaresi ise gerçekten bilinçli bir 
mühendislik hesapları ile kurulmuş ve uygulamaya konmuş 
“endüstriyel tesisler için tasarımlanmış bir vakumla toplama 

ve temizlik sistemi” kullanmaktır. Bu tür bir tesis işletmenin 
koşullarına göre sabit veya mobil bir sistem olabilir. Bu tür bir 
sistemin tasarımı için önce işletmenin yerleşim durumu ve 
toplanması gereken malzemelerin fiziksel ve kimyasal özel-
liklerinin iyi bilinmesi gerekir. Gerisi bu konuda deneyimli bir 
firma seçimi ve bu firmanın önereceği sistemin gerekçelerinin 
irdelenmesi gerekir. Hedef, işletmede temizlik gerektirecek 
en uzak noktada bile aynı güçte vakumla temizlik yapabilmek 
olmalıdır. Kurulacak ve uygulanacak sistem ıslak-kuru, en ağı-
rından en hafifine kadar hortum çapından geçebilecek tüm 
saçılmış malzemeleri toplayabilecek özellikte olmalıdır. Çün-
kü şu ana kadar gördüğümüz en dikkati çeken husus temizlik 
için çalışan işçinin işe girişince önüne ne gelirse emdirdiği ve 
topladığı olmuştur. Vakumla toplanan malzemeler içinde su ile 
bulamaç hale gelmiş hatta su gibi akıp gidecek haldeki mal-
zemelerin yanında demir bilyaların da toplandığı görülmüştür. 
Bu nedenle işletmelerin vazgeçemeyeceği hususların başında 
ıslak ve kuru her tür hortum çapından geçebilecek malzemeyi 
emip, toplayabilecek sistemler olmalıdır. 

Kurulacak sistemin son göre-
vi ise tesisin temiz görünüm-
lü olmasını ve bu işi işçilik 
masraflarını en aza indirip 
ayrı bir tasarruf sağlayarak 
yapmasıdır. Birçok işletmede 
çalışanların ifadesi ile “en-
düstriyel vakumla toplama 
ve temizlik sistemi” sadece 
temizlik sağlamamaktadır, 
tesisi kurtarmıştır. Bu konuda 
da en büyük deneyime sahip 
YÜNEL ELEKTROMEKANİK 
LTD.ŞTİ. ücretsiz ön danış-
manlık ve çözüm önerileri ile 
çok yararlı bir iş yapmaktadır. 
Kendilerine sales@yunel.com 
adresinden ulaşılabileceği 
gibi (0312) 8475200 no’lu te-
lefondan da ulaşabilirsiniz. 
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DMT, Türkiye’de Şube Açarak 
İddiasını Arttırdı

söyleşi

DMT’yi tanıyabilir miyiz? DMT, 
Türkiye’de neler yapıyor? 

Yücel Pıçakçı (YP): DMT, Al-
manya kökenli TÜV NORD şir-
ketinin bünyesinde faaliyet 
gösteren vakfa ait bir işlet-
medir. Kuruluş tarihi 1780 yı-
lına dayanır. O günkü Alman-
ya’da madencilik sektöründe 
yaşanan rahatsızlıklara, sı-
kıntılara çözümler üretmek 
amacıyla ‘Maden Araştırma 
Kurumu’ olarak kurulmuştur. 
O zaman Almanya’daki madenlerin çoğu özeldi. 1970 yılından 
sonra tek çatı altında toplandı. DMT, çoğunlukla Almanya’daki 
kömür madenlerinde (çoğu yer altı madenidir) faaliyet göster-
di. Zaman içerisinde uluslararası bir kurum haline geldi. Hali 
hazırda tüm dünyada (yaklaşık 130 ülkede) hizmet vermiş ve 
vermekte olan bir kurumdur. DMT, jeoloji ve maden mühen-
disliği hizmetlerinden, teknoloji, araştırma ve çözüm getirme-
ye, kısacası madenciliğin A’sından Z’sine kadar tüm aşamala-
rında danışmalık hizmeti verebilen ve bunu tamamen kendi 
bünyesinde yer alan uzman kişilerle yapabilen bir kuruluştur.

DMT uzun yıllardır ülkemizde operasyonlarını başarıyla yürüttü 
ve yürütmeye de devam ediyor. Peki, DMT Türkiye şubesinin 
açılmasını, DMT’nin ülkemizdeki varlığını arttırması olarak yo-
rumlayabilir miyiz? DMT neden böyle bir atılıma ihtiyaç duydu?

Hakan Arden (HA): DMT aslında Alman firması olarak gözükse 
de çok uluslu bir firmadır. Şirketin en önemli özelliklerinden birisi 
de madencilik konusunda değişik ekolleri içinde barındırmasıdır. 
Kanada, İngiliz, Avustralya, Rus, Hindistan gibi ekoller mevcuttur. 
Bu durumun bize çok büyük katkısı vardır. Şu an bilinen ekoller 
arasında Kanada ve Avustralya ön planda gibi gözükse de geçmiş 
deneyimleri ile Alman ve İngiliz ekolleri de hatırı sayılır derecede 

Alanında dünyanın en önemli şirketlerinden birisi olan ve ülkemizde de önemli 
projelere imza atmış Almanya kökenli DMT firması Türkiye’de şube açtı.

Şirketin Ülke Müdürü Yücel Pıçakçı ve Londra Şube Müdürü Hakan Arden ile
DMT’nin köklü geçmişi, yaptığı çalışmalar, Türkiye şubesinin faaliyete geçmesi, 
ülkemizin madencilik kültürü ve potansiyeli hakkında görüşerek düşüncelerini 

öğrenme şansı yakaladık.

önemli ekollerdir. Biz de DMT olarak bu ekolleri bir bileşen yapıp 
onun içerisinde bir füzyon oluşturmuş durumdayız. Eğer projede 
gerekiyorsa Rusya’dan, gerekiyorsa Hindistan’dan uzman getiririz. 
Bizim en büyük özelliğimizde projeye özel hizmet vermemizdir.

Şube olmamızın bir sebebi de Türkiye piyasasını ciddiye alma-
mızdandır. Şirketin deneyimlerini burada bünyemizde çalış-
maya başlayacak arkadaşlara aktarmayı amaçlıyoruz. Bu hare-
ketle de Türkiye piyasasına daha fazla yerleşmeyi planlıyoruz.

YP: Bizim görevimiz hastaya göre en iyi doktoru bulmaktır. Bu 
kapsamda en iyi çözümü getirmektir. Burada şube açmamızın ne-
deni bünyemizde yer alan üstatlardan faydalanmanın yanında bir 
parça da ekonomik olmak şeklinde açıklanabilir.

Şirket olarak amacımız sadece önümüze gelen projeleri bitirip 
yolumuza bakmamız değildir. Kariyerimiz boyunca elde etti-
ğimiz deneyimleri, birikimi Türkiye’nin geleceğine katkı sağla-
yacak şekilde aktarmayı amaçlamaktayız. Burada bir misyon-
dan bahsedebiliriz. Ben kişisel olarak kalıcı olması planlanan 
bir müdürü ya da bir mühendisi herhangi bir konu üzerinde 
yurt dışından getirip görev vermeye karşıyım. Eğer böyle bir 
çalışma içine girilecekse o konu üzerinde uzman bir mühen-
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disi eğitimci olarak ülkemize getirmek daha mantıklı olacaktır 
diye düşünüyorum. Getirilmesi planlanan uzman eğitimci de 
gençlerimizi eğiterek ilerleyen süreçte onların da konusunda 
uzman bireyler olmasının önünü açmalıdır. 

Bahsettiklerinizden yola çıkarak DMT ülkemizde bir maden oku-
lu açıyor diyebilir miyiz?

YP: Bir nevi öyle olacak diyebiliriz. Burada amacımız sadece bir 
şirketin ya da kişinin derdini çözmek değil, bu çözümle birlikte 
ilimi, bilimi de burada bırakmak olacaktır. Kısacası üniversiteler-
de teorik olarak yetiştirilen mühendislerin pratik alanları burası 
olacaktır. Aynı zamanda bunu biz de bir görev olarak görüyoruz. 

DMT’nin kendi bünyesinde çok iyi hocaları var. Hepsi dünya-
yı, madencilik sektörünü yaşamış, görmüş insanlardır. Bizim 
avantajlı olduğumuz en önemli kısım ise gördüğümüz, dene-
yimlediğimiz örnek sayısının fazla olmasıdır. Çünkü ne kadar 
çok görürsek, deneyimlersek çalıştığımız firmalara da o kadar 
iyi çözümlerle gidiyoruz. Konumumuz itibarıyla da herhangi 
bir görevi icra ederken hata yapma lüksüne sahip değiliz. 

HA: Yücel Bey’in söylediklerine ek olarak birkaç şey de ben ekle-
mek istiyorum: Türkiye ofis açmamızdaki temel amaçlardan biri-
si de kendi ekolümüzü yerleştirmek istememiz. Dünyada bizim 
yaptığımız işi yapan birçok firma var. Ancak DMT’nin farklı bir 

ekolü olduğunu düşünüyoruz. Bu tüm ülke ekollerinin bir araya 
gelerek oluşturduğu bir sinerjinin ürünüdür. Tüm bu bilgileri ül-
kemize aktardığımızda da çok farklı bir konuma sahip olacağız. 

YP: Her insanın nasıl ki huyları birbirinden farklıdır, maden 
için de bu durum aynen geçerlidir. Hepsinin karakterleri 
birbirinden farklıdır. Kütahya’daki madenle Zonguldak’taki 
madenin karakteri farklı olduğu gibi Amasra’daki madenle 
Çayırhan’daki madenin de karakterleri kendine özgü ve fark-
lıdır. Her madene kendi içinde tekil bakmak gerekmektedir. 
Madenin oluşumuna göre karar vermek gerekmektedir. Bu-
rada dünyadaki herhangi bir ekolü ülkemizdeki her hangi bir 
madene kopyalama hatasına düşmeyeceğiz. Bizim görevi-
miz; hiçbir örnekten kopya çekmeden ancak deneyimlerimizi 
üzerine ekleyerek bir çalışma yapmamızdır. Bunu bir kendine 
has özellikleri olan bir terziye benzetebiliriz. Şubeleşmekte ki 
amacımızda bu terziyi (ekolü) burada yani ülkemizde yarat-
mak istememizdir. Burada yetişecek gençler de konusunda 
uzman bireyler olarak sektöre hizmet verirken aynı zamanda 
vatana faydalı birer bireyler olacaktır diye düşünüyorum.  

DMT, ülkemizde önemli sayabilecek hangi projeleri yürüttü ve 
yürütmeye devam ediyor? 

YP: DMT Türkiye’de bugüne kadar birçok çalışmanın içerisin-
de yer almış ve almaya da devam etmektedir. Örnek vermek 
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gerekirse; hali hazırda sürmekte olan Fina Polyak Eynez yer altı 
kömür sahasında çalışmalarımız mevcuttur. Buna paralel Trak-
ya bölgesinde bir açık işletme olan İbrice Madeni’nde çalışma-
larımız devam etmektedir. Yine Deva Madencilik’in Trakya’da 
bir çalışmasını yürütmekteyiz. Çanakkale Çırpılar mevkiinde 
Taşzemin bünyesinde Taş Yapı’ya ait olan maden ve elektrik 
santrali projesine devam ediyoruz. Kömür dışında krom, ba-
kır, antimuan madenciliği ile ilgili çeşitli firmalara hizmetler 
vermekteyiz. Zaman zaman Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 
da mühendislik hizmetleri verdiğimiz dönemler oluyor. Tufan-
beyli’de yer alan kömür projesine kredi verecek banka adına 
çalışmalar yapıyoruz. 

Devam eden projeler dışında birçok firmayla da geçmiş dö-
nemde çalıştık. Bu firmalardan ilk akla gelenleri saymam gere-
kirse Asya Maden, Demir Export, Hema, Yıldırım Holding, İhlas 
Madencilik, Güral Porselen, Çayeli Bakır İşletmeleri, Yıldızlar 
SSS Holding’i örnek verebilirim.

Türkiye madenciliğinin potansiyeli hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Madencilik sektörünün sıkıntıları konusunda çözüm öneri-
leriniz nelerdir?

YP: Türkiye olarak kendimize yetecek kadar maden rezervi-
mizin olduğu inancındayım. Herkesin bir şükür çizgisi var. 
Biz Çin kadar nüfusu olan bir devlet değiliz. Ayrıca tam ola-
rak kanyaklarımızı araştırmış da değiliz. Özünde çok önemli 
birçok kaynağa sahibiz ancak bizim bunu usulüyle kullana-
bilmemiz lazım. Akademik, mühendislik kavramını ön plana 
çıkarak ve önünü görerek hareket etmemiz lazım. Aynı za-
manda geleceği de planlayarak projelendirmemiz gerekir. 
Emniyet faktörünü de para karşılığı değil, öz denetleme ile 
yapmamız lazım. Çünkü hiçbir tehlike bir anda gelmez, mu-
hakkak kendini gösterir. Tüm bu düşünceleri göz önünde bu-
lundurabilirsek madencilik sektörünün geleceğine de önemli 
bir ışık tutmuş olabiliriz.

Ayrıca önemli bir hususa daha değinmek istiyorum. Madenci-
lik sektöründe geçmişte meydana gelmiş kazalar bu konudaki 
zayıflığımızı göstermektedir. Kazalar öncesinde gösterilmemiş 
hassasiyetler, kaza olduktan sonra hızlıca ama maalesef plan-
sız ve konu dışından uygun olmayan, iyi niyetli kurumlar/kişiler 
tarafından gösterilmeye çalışılıyor.

DMT olarak maden emniyeti konusunda Almanya’daki tüm 
madenlere ve hatta radyoaktif atıkların yer altındaki emniyetli 
depolama çalışmalarında hizmetler vermekteyiz. Bu konuda 
bilgiler ve eğitimler sunmayı Almanya dışında dünyanın birçok 
yerinde de hali hazırda gerçekleştiriyoruz.

Emniyet konusu açılmışken bu konuyla ilgili Almanya’daki bir söz-
den de bahsetmek isterim: ‘Güvenmek, inanç çok güzeldir fakat 
kontrol ve denetim çok çok daha güzeldir.’ Bu sözden de yola çı-
karak zayıflığı ve yetersizliği belirgin olan madenlerdeki emniyet 
durumun daha hassas ele alınıp çözüm getirilmesi gerekmektedir.

Nasıl ki eskiden trafikte tehlikelere sebep olan araçların emni-
yetsiz durumlarına çözüm getirmek amacıyla yakın zamanda 
bağımsız bir kurumu TÜV/TÜRK adı altında görevlendirip tra-
fikteki sıkıntılara çözüm ürettiysek bu düşünceyi madenciliğe 
uyarlayıp TÜV/MADEN olarak hayata geçirebiliriz.

Ülkemiz birçok ülkeye göre mukayese edilemeyecek kadar 
zengindir. Bu yaşadığımız coğrafyada dört ayrı birbirinden 
güzel denizimiz var. Ancak buna rağmen vatandaşımızın çok 
büyük bir kısmı yüzme bilmiyor. Bu da gösteriyor ki sahiplik 
değil; bilimsel uzmanlık, eğitim ve konumuna uygun çözümler 
önemlidir. Kişisel kanaatime göre yurdumuzda daha buluna-
mamış nice cevherler olduğunu düşünüyorum. Bu cevherleri 
usulünce üretime almalıyız.

HA: Maden potansiyeli dediğimiz kavram oldukça geniş bir 
kavramdır. Ancak size farklı bir şekilde bu konuyu aktarmak is-
tiyorum. Örneğin bir Afrika ülkesi olan Mozambik’te önemli sa-
yılabilecek seviyede bir maden potansiyeli mevcut. Mozambik, 
maden potansiyeli anlamında belki de dünyanın en zengin 
ülkesi ama dünya ekonomileri sıralamasında en altlarda yer 
alan bir ülkedir. Yani potansiyele sahip olmak ayrı, potansiyeli 
kullanabilmek ayrı bir kavramdır. 

Ülkemize gelecek olursak; yatırımcılar açısından ülkemizde 
bazı problemler mevcuttur. Türkiye’deki problemlerin en ba-
şında; maden sektöründe yer alan kişilerin ya da grupların bek-
lentilerinin çok kısa dönemli olması gelmektedir. Madencilik 
işlemi baştan sonra düşünüldüğünde bir maratondur diyebili-
riz. Yani siz bu sektöre girecekseniz uzun soluklu bir koşuya da 
hazırsınızdır demektir. Dünyadaki projelere baktığımız zaman 
ortalama 7-8 yıl gibi sadece yatırım yapılan yani kazanmadan 
para harcanan örneklerle karşılaşmaktayız. Ülkemizde de bu 
durum böyledir. Bu sistem de ülkemizdeki ticari zihniyete ters 
bir zihniyettir. 

Ülkemizde ticari anlamda çok önemli başarılara imza atmış sek-
törler vardır. Örneğin bir fabrika kurarsınız ve 1 sene sonra üre-
time geçersiniz. 1,5-2 sene sonra da fabrika karlılığa geçmeye 
başlar. Ancak madencilik sektörü öyle değildir. Madencilik uzun 
vadeli, öncesi ve sonrası olan bir sektördür. Öncesinde mini-
mum 3-4 sene harcamak zorundasınız. Sonrasında madeni üre-
time geçecek biçimde kurmak bile çok önemli bir süredir. Yerin 
100’lerce metre altına tünel açıyorsunuz. Bu emek ve zaman 
gerektiren önemli bir mühendislik olayıdır. Maden üretime 
geçtikten sonra da üretim problemleri başlar. Onların çözülme-
si gerekir. Madencilikte kullanılan makinaları da göz önünde 
bulundurduğumuzda sektör; ilk yatırımı oldukça fazla olan bir 
sektördür. Kısacası ülkemizin madencilik potansiyeli yine ken-
di insanımızın doğru uygulamalarına bağlıdır diyebiliriz. Bu da 
büyük maden ülkelerinde olduğu gibi doğru bir vizyonla olur. 
Ülkemizde doğru vizyona sahip kişi, kurum ve şirket sayısının 
artması, otomatik olarak ülkemizin madencilik potansiyelinin 
de artmasıyla doğru orantılıdır.  

www.dmt-group.com
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Bir süredir sektör içerisinde üzerinde görüşler paylaşılan ve ardından kanunlaşan 
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu-UMREK, ortaya çıkış amacıyla 

sektörü pozitif etkileyecek bir uygulama olarak göze çarpıyor. Ancak buna rağmen 
sektör bileşenlerinin kafasında bazı soru işaretlerinin oluşmasına da engel olunamadı. 

Bu kapsamda Madencilik Türkiye dergisi olarak konuyu araştırarak ve T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşerek aşağıdaki değerlendirmeyi oluşturduk.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu-UMREK

Madencilik hem riskli hem de ilk yatırım maliyeti yüksek bir sek-
tördür. Bu nedenle madencilik sektörüne yatırım çekmek gitgi-
de zor bir hal almaktadır. Madencilik sektöründe şartlar bu iken, 
yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesi anlamında maden 
rezervlerinin güvenilir ve bilimsel yöntemlere uygun şekilde or-
taya çıkarılıp, işletilmesi ve ekonomimize kazandırılması ülkemiz 
için önem arz etmektedir. 

Bunun yapılabilmesi için de tüm gelişmiş ülkelerdeki madenci-
lik standartlarını takip etmek ve bu standartlara uygun olarak 
verinin üretilmesi, üretilen verinin de raporlanması, saklanma-
sı ve gerektiği zaman yatırımcı tarafından kullanılması gerek-
mektedir. Madencilik açısından gelişmiş tüm dünya ülkelerin-
de bu standartlar bağımsız bir komisyon veya komite aracılığı 
ile yürütülmektedir. 

Aşağıdaki şekildeki dünya haritasında gösterildiği üzere, 
Avustralya’da JORC CODE (Joint Ore Reserve Committee), 
Kanada’da NI43-101 (CIM), Şili’de (Comision Minera), Avrupa 

Birliği ülkelerinde PERC (Pan European Reporting Commit-
tee), Rusya’da NAEN, Güney Afrika’da SAMREC (South African 
Mineral Committee), Moğolistan’da MPIGM (The Mongolian 
Professional Institute of Geosciences and Mining), Amerika 
Birleşik Devletleri’nde SME (The Society for Mining, Metallur-
gy and Exploration), Breziya’da CBRR (Brazilian Comission For 
Resources&Reserves) ve Kazakistan’da KAZRCA (Kazakhstan 
Association of Public Reporting on Resources and Reserves) 
bu komitelere ve komisyonlara en iyi örneklerdir.

CRIRSCO, yukarıdaki ülkelerin raporlama kodlarını baz alarak, 
ulusal raporlama kodları ve standartları ile hali hazırda geniş 
biçimde kabul edilmiş olan Arama Sonuçlarının, Maden Kaynak-
larının ve Maden Rezervlerinin kamuyla paylaşılması için etkili, 
iyi denenmiş doğru uygulamanın yayılması ve desteklenmesi-
ne yardımcı olmak amacıyla uluslararası bir Raporlama Formatı 
geliştirmiştir. CRIRSCO (Committee For Mineral Reserves Inter-
national Reporting Standards), Uluslararası Maden Rezervleri 
Raporlama Standartları Komitesidir.

Üyelerinin amaçları, hedef-
leri ve stratejileriyle uyum-
lu olarak CRIRSCO, Ulusal 
Raporlama Komisyonlarına 
uluslararası bir düzenleme-
deki raporlanmış standart-
larının tutarlılığını kontrol 
edebilmelerini ve uluslara-
rası raporlamanın en iyi uy-
gulamasının geliştirilmesine 
katkıda bulunmalarını sağla-
mak için uluslararası bir plat-
form sağlamıştır.

CRIRSCO, meslek kuruluşları, 
maden ve arama şirketleri, 
finans kurumları, muhasebe-
ciler, düzenleyiciler ve his-
sedarlar dâhil olmak üzere 
uluslararası maden sektörüne 
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hizmet vermekte olup, ulusal 
seviyede düzenleme ve disip-
lin gözetimi sağlayan, yasal 
yetkisi olmayan uluslararası 
bir danışma organı niteliği ta-
şır. (www.crirsco.com)

Ülkemizde de Ulusal Rapor-
lama ve Standartları doğrul-
tusunda ilk adımlar 24 Nisan 
2012’de atılmıştır. CRIRSCO 
ve Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü arasında niyet protokolü 
imzalanmış, CRIRSCO kodla-
rına uygun ve ülkemize has 
standartların oluşturulması 
için gerekli olan komisyonun 
kurulması için gerekli araş-
tırmalara başlanılmış olup, 7 
Eylül 2016 tarihli Resmi Ga-
zete de yayımlanan 6745 Sa-
yılı Kanun olan “Yatırımların 
Proje Bazında Desteklenmesi 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 
38. Maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununa eklenen Ek-14 
üncü maddesinde kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak 
ve Rezerv Raporlama Komisyonunun kuruluş ve işleyişine dair 
hususlar düzenlenmiştir.

Kısa adı “UMREK” olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporla-
ma Komisyonu’nun ortaya çıkışı sektörün duyduğu ihtiyaçlar 
doğrultusunda, yatırımcıların risklerini giderecek düzenleme-
ler yapılması amacıyla ortaya çıkmıştır. UMREK ile oluşturacak 
komisyon ve komisyonun belirleyeceği sondaj, analiz, test gibi 
madencilik faaliyetlerine ait 
raporların uluslararası stan-
dartlarının ulusal standartlar 
haline getirilmesi sonucu ra-
porların açık, şeffaf ve güve-
nilir olması hedeflenmektedir. 

Dünya üzerinde faaliyet gös-
teren bu tür komisyonların 
bünyesinde maden ve jeoloji 
ile ilgili kurumların yanı sıra 
aynı zamanda banka, borsa 
ve finans kurumları da bulun-
maktadır. UMREK bünyesinde 
de diğer ülkelerde olduğu gibi 
banka, SPK, borsa, finans ve 
STK’ların temsilcileri de olacak 
ve ekonomik konularda stan-
dartların sağlanmasına katkı-
larını sunmaya çalışacaklardır. 

Ülkemizde, bu tür raporlamalar yurtdışından sertifika almış 
kişiler tarafınca yapılmaktadır. Kendi mühendislerimiz ise bu 
yetkinliğe sahip olmak adına yurtdışında eğitim görmekte 
ancak bu süreçten sonra raporlama ve imzalama yetkisine sa-
hip olmaktadırlar. Kurulacak bu sistem ile oluşturulacak ulusal 
standartlar doğrultusunda kendi mühendislerimize eğitimler 
verilecek ve yerli sistemimize göre yetişmeleri sağlanmaya 
çalışılacaktır. Bu şekilde ulusal işgücü potansiyelimizin etkin 
şekilde değerlendirilmesine ve yatırımcılar açısından daha gü-
venilir ve daha az maliyetli uzmanlık hizmetlerinin piyasadan 
temin edilmesi katkı sunulacaktır. 
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UMREK’in kendi mühendislerimize vereceği eğitimler ve 
sertifikalar ile mühendislerimizin uzmanlaşması yeni yatı-
rımları daha da kolaylaştıracaktır ve ülkemiz yatırımcılar için 
daha güvenilir ve şeffaf hale gelecektir. Aynı zamanda eğitim 
görevi dışında, yetkin kişi statüsü kazanan uzman mühen-
dislerimizin faaliyetlerinin kontrolü yine UMREK tarafından 
sağlanacaktır. Yani yetkin kişiler bu statüyü aldıktan sonra 
denetime tabi tutulacaklar ve bu şekilde kendilerini geliş-
tirmelerini sağlayacak mekanizmaların içinde bulunmaları 
sağlanacaktır. Buradaki amaç, mühendislik diploması sahibi 
insanlarımıza engel teşkil etmek değil, aksine mühendislik 
faaliyetlerini devam ettirirken, belirli konularda uzmanlaşma-
larını sağlanmasıdır. Sadece bu değil, aynı zamanda uluslara-
rası geçerliliği olan sertifikalar ile dünyanın dört bir yanındaki 
projelere imza atabileceklerdir.

Yani UMREK’in getireceği düzenlemeler ile sektördeki gü-
ven artacak, yatırım ortamı iyileşecek ve yeni yatırımlara 
uygun ortam hazırlanmış olacaktır. Hiçbir sektörde yatırım 
riski tamamen ortadan kaldırılamaz. Fakat madencilik sek-
töründeki riskleri en aza indirebilmek ve projelerin daha 
rahat finansman kaynakları bulmaları için UMREK kurul-
muş ve bu amaç doğrultusunda hizmetlerini sürdürmeyi 
amaçlamaktadır. Bu şekilde sektörümüzde oluşturulacak 
projelerin kredilendirilebilmesi ya da finansman kaynakları 
bulabilmesi için ihtiyaç duyulan şey ise standartlara dayalı, 
güvenilir, açık ve şeffaf verilere dayalı faaliyetlerin olması-
dır. Bu gerekliliğin de UMREK eliyle ülkemize kazandırılması 
hedeflenmektedir.

Özetle UMREK ile; 
•	Sektörümüzde ihtiyaç duyulan güvenilirlik ve bilimsel stan-
dartlarda çalışma ortamı sağlanacaktır. 
•	Sektörümüze, tüm dünya ile aynı dili konuşan bir yapı ve ge-
lişmiş standartlar getirilecektir. 
•	Bu şekilde güvenilir, şeffaf ve açık bilgiye erişim daha rahat 
olacaktır.
•	Hem ülkemizde madencilik sektörüne yatırım çekilmesi sağ-
lanacak, hem de güvenilir raporlamada maliyetler düşecektir. 
•	Ülkemizde uzman mühendis sayısı artacak ve alanların-
daki uzmanlıkları tüm gelişmiş ülkeler tarafından tanınması 
sağlanacaktır. 
•	Kendi sertifikalı mühendislerimiz başka ülkelerde de faali-
yetler gösterebilecek ve böylece mühendislerimize gerek yurt 
içerisinde gerek yurt dışında istihdam açısından yeni fırsatlar 
oluşturulacaktır.

Bunu da ülkemiz içerisinde oluşturacağımız yerli, milli ko-
misyonumuzun başarması hedeflenmektedir. Bu şekilde yeni 
yatırımcılar korkusuzca güvenilir kaynaklara başvurarak yatı-
rım yapacak, hem de yeni istihdam ve işkollarının oluşması 
sağlanacaktır. 

Madencilik Türkiye olarak yaptığımız araştırma ve görüşmele-
rin ışığında, bu sistem amacına uygun olarak geliştirilir ve uy-
gulanırsa Türk Madencilik Sektörü’nün bir basamak daha yu-
karı taşınacağına, mühendislerimizin uluslararası arenada daha 
fazla söz sahibi olabileceğine inanıyoruz. 

www.umrek.com.tr
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2016 Yılının En İyi Sondaj Sonuçları

araşTırma

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
eray@madencilik-turkiye.com

2017 yılında piyasaların canlanacağına dair umutların tersine 2016 yılının büyük 
bölümünde durgunluk gösteren küresel madencilik sektöründe neredeyse matem 

havası hâkimdi. Bu olumsuz havaya rağmen hız kesmeden arama çalışmalarına 
devam eden şirketlerin bir bildiği mi vardı? Mining Journal, farklı ölçeklerdeki 

arama şirketlerinin 2016 yılı içerisinde yaptığı sondaj çalışmalarında elde ettikleri en 
çarpıcı sonuçları derledi. Arama çalışmalarına yeterince önemin verilmediği ve uzun 

vadede madenciliğin ve maden şirketlerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği 
birçok yetkili kişi tarafından dile getirilmektedir. Arama çalışmaları kesin bir sonuç 

vaat etmemesine rağmen gerekli şart ve koşullar sağlandığı durumlarda firmalar bu 
yatırımlarının karşılığını alarak ellerini güçlendirmektedirler. Belki de bu sebeple risk 
sermayesi olarak adlandırılan arama çalışmalarına önem vererek bunun da karşılığını 

alan şirketleri ve 2016 yılında elde ettikleri önemli sonuçları aşağıda bulabilirsiniz.

NexGen Energy
Rook 1 Projesi-Kanada
458. metreden itibaren 92 
metre boyunca %13,51 U3O8

Uranyum fiyatlarının 13 yılın 
en düşük seviyesini gördüğü 2016 yılında arama çalışmalarına 
devam eden Kanadalı NexGen Energy, Athabaska havzasında 
bulunan ve üretime başlanmayan en büyük uranyum yata-
ğında yaptığı sondaj çalışmalarında 458. metreden itibaren 92 
metre boyunca %13,51 U3O8 içerikli sonuçlar elde ettiğini açık-
ladı. Bu değer 22,804 gram altın eşdeğerine karşılık geliyor. Fir-
manın elde ettiği sonuçlarla birlikte hisse fiyatlarında %208’lik 
bir artış görülen şirket yeni kaynak kestiriminde kullanılmak 
üzere gerçekleştirilen sondaj çalışmaları ile on binlerce metre 
hakkında veri elde etmeye devam ediyor.

Pretivm Resources
Brucejack Projesi-Kanada
165. metreden itibaren 16 metre boyunca 1.160 g/t Au 
671,85 g/t Ag 
Kanadalı bir diğer madenci Pretivm Resources da 2016 yılında 
önemli sondaj sonuçları elde etti. Brucejack Projesi kapsamında 
yapılan sondaj çalışmalarında dikkat çekici sonuçlar elde eden 
şirketin en yüksek tenörlü sonucu ise 165. metreden itibaren 16 
metre boyunca 1160 g/t Au ve 671,85 g/t Ag içeriği oldu. Toplam 

18.717 gram altın eşdeğeri karşılığına denk gelen bu sonuç 2016 
yılında kesilen en yüksek değerli 2. sondaj sonucu oldu.

Newmarket Gold
Fosterville Projesi-Avustralya
284,35. metreden itibaren 12,5 metre boyunca 500,7 g/t Au 
Geçtiğimiz aylarda kapsamlı bir ortaklık anlaşmasına imza atan 
Newmarket Gold, sürdürmekte olduğu Forsterville Projesinde 
12,5 m boyunca 500 g/t tenörlü bir sondaj verisi duyurdu. Elde 
ettikleri göz alıcı sonuçlarla sıralamaya giren bütün şirketlerin 
hisse fiyatlarında artış görülmesine rağmen sadece proje sa-
hibi Newmarket Gold’un değerlerinde düşüş gözlendi bunun 
nedeni olarak ise firmanın bir birleşme ile Kirkland Gold’un 
bünyesine katılması olarak gösteriliyor. Elde edilen sonuç 
6.259 gram altına eş değer görülüyor.
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Mariana Resources
Hot Maden Projesi-Türkiye
210. metreden itibaren 69,6 metre boyunca 62,7 g/t Au ve 
%2,68 Cu
Ülkemizde altın, gümüş ve bakır arama-geliştirme projelerini 
sürdüren Mariana Resources da Hot Maden Projesi’de yapılan 
sondaj programlarından elde ettiği veriler ile sıralamada ken-
dine yer buldu. Hot Maden’de ki bir sondaj kuyusundan 210. 
metreden itibaren 69,9 metre boyunca 62,7 g/t Au ve %2,68 
Cu içerikli veriler elde edildiği bildirilirken elde edilen verilerin 
altın eşdeğeri karşılığı ise 4.850 gram olarak hesaplandı. Mari-
ana Resources hisse değerindeki artış bakımından listedeki şir-
ketler arasında lider konumunda bulunurken hisse değerinde 
%349’luk bir artış yaşandı.

Northern Star Resources
Kanowna Belle Projesi-Avustralya
308,1. metreden itibaren 47,9 metre boyunca 83,1 g/t Au
Ülkenin en aktif arama çalışmalarını sürdüren Avustralyalı 
Northern Star Resources 2016 yılında birçok yüksek tenörlü 
sonuca ulaştığını duyurdu. Orta ölçekli altın firmasının ulaş-
tığı sonuçlardan ikisi listede kendine yer bulurken bunlardan 
daha yüksek değerli olan sonuç ise Kanowna Belle madeninde 
yapılan sondaj çalışmalarında elde edilen sonuç oldu. Firma 
tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 308,1. metreden 47,9 
metre boyunca 83,1 g/t Au içeriği kesildiği belirtilirdi. Bu içe-
riğin altın eşdeğeri karşılığı ise 3.980 gram olarak hesaplandı.

Amani Gold
Giro Projesi-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
15 metreden itibaren 15 metre boyunca 255,6 g/t Au
Amani Gold, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu-
sunda bulunan Kilo-Moto altın havzasında yürüttüğü Giro pro-
jesinde yaptığı arama çalışmaları kapsamında birçok dikkat çe-
kici sonuç elde etti. Bu sonuçlar arasından en çok göze çarpan 
ise 15 metre derinlikten elde edilen 15 metre boyunca 255,6 
g/t içeriği bulunan sonuç oldu. Bu sonucun altın eşdeğeri kar-
şılığı ise 3.834 gram oldu. Mariana Resources ile birlikte hisse 
değerlerine en yüksek artışı yaşayan şirket olan Amani Gold, 
Temmuz ayında ise yılın en yüksek değerine ulaşmıştı.

Fission Uranium
Patterson Lake South-Kanada
88 metreden itibaren 44 metre boyunca %4,08 U3O8

Listede NexGen Energy ile birlikte metalik maden üretmeyen 
iki üreticiden birisi olan Fission Uranium, Atabasca uranyum 
havzasında ki Patterson Lake South projesinde yaptığı arama 
çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etti. 88 metreden itibaren 
44 metre boyunca %4,08 U3O8 içeriği kesilirken bu içeriğin altın 
karşılığı değeri ise 3.406 gram olarak hesaplandı. Elde edilen 
dikkat çekici sondaj verilerinden sonra hisse değerlerinde artış 
görülen NexGen Energy’den farklı olarak Fission Uranium’un 
hisselerinde düşüş görüldü.  
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Nevsun Resources
Timok Projesi-Sırbistan
445. metreden itibaren 300 metre boyunca 3,32 g/t Au ve 
%5,5 Cu 
Doğu Avrupa Balkan-Karpat Yayının Sırbistan kısmında yer 
alan Timok projesinde yapılan arama çalışmaları kapsamında 
projenin yürütücüsü Nevsun Resources tarafından yapılan 
açıklamalarda 445. metreden itibaren 300 metre boyunca 3,32 
g/t Au ve %5,5 Cu içeriği kesildiği duyuruldu. Kesilen bu içeri-
ğin altın eşdeğeri karşılığı ise 2.894 gram olarak hesaplandı. 

Wesdome Gold Mines
Kiena Projesi-Kanada
695,05 metreden itibaren 14,25 metre boyunca 223,12 g/t Au 
2013 yılında Kiena projesinde ki maden operasyonlarını dur-
duğunu bildiren Kanadalı madencilik firması Wesdome Gold 
Mine, projenin potansiyeline olan güveninden dolayı arama 
çalışmalarına devam ediyor. 2016 yılı içerisinde yapılan ça-
lışmalar kapsamında firma dikkat çekici bir sondaj sonucu 
paylaştı. Yayınlanan raporda 695,05 metreden itibaren 14,25 
metre boyunca 223,12 g/t Au içeriği kesildiğini belirten firma 
ekonomik olarak uygun koşulların sağlanması halinde Kiena 
projesinde tekrar üretime başlamayı düşündüklerini ifade etti. 
Projede tespit edilen sonucun altın eşdeğeri ise 3.179 gram 
olarak hesaplanıyor.

Northern Star Resources
Jundee Projesi-Avustralya
121. metreden itibaren 0,8 metre boyunca 3932,9 g/t Au
Listeye iki farklı sondajla girmeyi başaran tek şirket olan Nort-
hern Resoruces’ın Jundee Projesinden elde ettiği sonuçlarda 
ise 121 metre derinlikte 0,8 metre boyunca 3932,9 g/t Au içeri-
ği kesildiği bildirildi. Bu sonucun altın eşdeğeri 3.146 gr olarak 
hesaplanıyor. Avustralyalı firmanın elde ettiği sonuçlar batı 
Avustralya’nın altın yataklarının ne kadar verimli olduğunu da 
bir kez daha gözler önüne seriyor.

Firma Proje Emtia Sondaj Sonucu Altın Eşdeğeri 
(M)

NexGen Energy Rook 1 Projesi U3O8 458. metreden itibaren 92 metre boyunca %13,51 U3O8 22.804

Pretivm Resources Brucejack Projesi Au, Ag 165. metreden itibaren 16 metre boyunca 1160 g/t Au 671,85 g/t Ag 18.717

Newmarket Gold Fosterville Projesi Au 284.35 metreden itibaren 12,5 metre boyunca 500, 7 g/t Au 6.259

Mariana Resources Hot maden Projesi Au, Cu 210 metreden itibaren 69,6 metre boyunca 62,7 g/t Au ve %2,68 Cu 4.580

Northern Star Resources Kanowna Belle  Projesi Au 308.1 metreden itibaren 47,9 metre boyunca 83,1 g/t Au 3.980

Burey Gold Giro Projesi Au 15 metreden itibaren 15 metre boyunca 255,6 g/t Au 3.834

Fission Uranium Patterson Lake South Projesi U3O8 88 metreden itibaren 44 metre boyunca %4,08 U3O8 3.406

Wesdome Gold Mines Kiena Projesi Au 695,05 metreden itibaren 14,25 metre boyunca 223,12 g/t Au 3.179

Northern Star Resources Jundee Projesi Au 121. metreden itibaren 0,8 metre boyunca 3932,9 g/t Au 3.146

Nevsun Resources Timok Projesi Au, Cu 445. metreden itibaren 300 metre boyunca 3,32 g/t Au ve %5,5 Cu 2.894

Tabloda ve yazı genelinde Altın Eşdeğeri olarak belirtilen değer, RSC Mining & Mineral Exploration’s firmasının altın eşdeğeri hesaplama yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur.
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Dünyada En Çok
Kömür Üretilen İlk 10 Ülke

araşTırma

Volkan Okyay
Maden Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@madencilik-turkiye.com

Kömür, enerji üretimi konu-
sunda gezegende bulunan en 
bol ve aslında en temiz karbon 
şeklidir. Onlarca yıldır dünya 
enerji üretiminde diğer fosil 

yakıtlara ve hidrokarbonlara alternatif olarak hizmet vermektedir. 
Kullanılabilirlik özelliği diğer yakıtlara göre daha yüksek olması 
nedeniyle evlerde ısınma için ve endüstriyel kullanım için olduk-
ça ucuzdur. Enerji üretimi dışında uzun yıllardan beri demir-çelik 
fabrikaları ve diğer sanayilerde metallerin eritilmesi için de kömür 
kullanımı sürmüş ve sürmeye de devam etmektedir. İnsanoğlu 
çok uzun yıllardan beri kömürü ihtiyaçları özelinde kullanmıştır. 
1880’lerin başından itibaren ise endüstri devriminin tetiklemesiy-
le kömür madenciliği oldukça büyük ölçeklerde yapılmaya baş-
lanmıştır. Hali hazırda birçok ülkede onlarca yıl önce keşfedilmiş 
ve halen işletilen dev kömür yatakları mevcuttur. Ülkemizde bu 
yataklara örnek olarak Zonguldak havzası verilebilir.

Günümüzde birçok ülke Kyoto anlaşması kapsamında karbon 
salınımlarını azaltmak amacıyla kömür ile elektrik üreten sant-
rallerini kapatmış olsa da kömür halen enerji üretimi konusun-
da önemli bir kaynaktır. Madencilik Türkiye dergisi olarak ista-
tistiklerden yola çıkarak son 10 yılda dünyada en çok kömür 
üretimi gerçekleştirilen ilk 10 ülkeyi sıraladık. 

10-Kazakistan
Maden potansiyeli açısından dünyanın önde gelen ülkelerin-
den birisi olan Kazakistan, keşfedilen rezervleriyle de dev öl-
çekte kaynaklara sahip olduğunu ispatlıyor. Son 10 yılda en 
çok kömür üreten ülkeler sıralamasına 10. sıradan giren Kaza-
kistan’ın 2014 yılında yıllık kömür üretimi 108,7 milyon ton ola-
rak açıklandı. Ülkedeki toplam kurulu elektrik gücünün %85’ini 

termik santrallerden sağlayan Kazakistan, dünyada en çok 
kömür tüketen ülkeler sıralamasında da 12. sırada yer alıyor. 
Dünyada bilinen en büyük kömür sahalarından 8’ine de sahip 
olduğu belirtilen ülkede, irili ufaklı toplamda 400’den fazla 
kömür yatağı olduğu biliniyor. Ülkenin kömür konusunda en 
önemli havzaları: Karaganda, Pavlodar ve Kostanay.

9-Polonya
Polonya son yıllarda gerçekleştirdiği 140 milyon ton üzeri 
üretimle Avrupa’nın Almanya’dan sonra en çok kömür üreten 
ikinci ülkesi konumundadır. Kurulu toplam elektrik gücünün 
%85’ini kömürden sağlayan Polonya aynı zamanda kömür tü-
ketimi konusunda dünyanın en büyük 8. ülkesidir. Avrupa’nın 
kömürle çalışan en büyük termik santraline sahip olan Polon-
ya, ülkenin en büyük kömür üreticisi şirketi olan Kompania 
Weglowa bünyesinde işletilmektedir. Ülkenin kanıtlanmış top-
lam kömür rezervi 5,7 milyar tondur. 
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8-Almanya
Avrupa’nın en çok kömür üreten ülkesi olan Almanya dünya 
kömür üretiminde de sekizinci sırada yer aldı. Ürettiği kömü-
rün %90’ı linyit olan Almanya dünya linyit kömürü üretiminde 
de ilk sırada yer alıyor. Linyit kömürü üretiminde Almanya’yı 
sırasıyla Avustralya ve Rusya izliyor. Kömür tüketim miktarı 
üretim miktarından fazla olan Almanya, dünya kömür tüketimi 
sıralamasında ise 6. sırada yer alıyor. Ülkenin en büyük kömür 
havzaları olan Ruhr ve Sahara kömür havzalarından toplam 
üretimin %75’i gerçekleştirilmektedir.

7-Güney Afrika
Güney Afrika dünyanın en büyük 7. kömür üreticisidir. Güney 
Afrika aynı zamanda yılda ortalama 74 milyon ton kömür ihra-
catı rakamıyla da ihracat yapan ülkeler sıralamasında 6. sırada 
yer almaktadır. Ülkenin ciddi miktarda kömür ihracatı yaptığı 
başlıca ülkeler ise Hindistan, Çin ve Avrupa ülkeleridir. Elekt-
rik üretiminin %90’ının kömüre bağlı olduğu ülkede kömür 
madenciliğinin yoğun olarak gerçekleştirildiği şehirler ülkenin 
doğusunda yer alan Witbank, Highveld ve Ermelo şehirleridir.

6-Rusya
Önemli maden yataklarına sahip olduğu bilinen Rusya, dünya-
nın en çok kömür üreten ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor. 
Ülkenin var olan kömür kaynaklarının %80’inin kok kömürü 
olduğu öğrenilirken aynı zamanda ülke dünyanın en çok kö-
mür tüketen 5. ülkesi konumumdadır. Rusya ayrıca yılda orta-
lama 130 milyon ton kömür ihraç etmesiyle de bu alanda tüm 
dünyada 3. sıradadır. 157 milyar ton kanıtlanmış kömür rezervi 
olan Rusya’nın bu rezerv oranıyla dünyanın en büyük ikinci kö-
mür rezervine sahip olduğu da biliniyor. Rusya’nın açık işletme 
yöntemiyle ürettiği kömürler tüm dünyadaki açık ocak kömür 
üretimlerinin de %66’sını oluşturuyor.

5-Endonezya
Toplam 5,5 milyar ton kanıtlanmış rezervi bulunan Endonezya 
dünyada en çok kömür üreten ülkeler sıralamasında 5. sırada 
bulunuyor. Ülkenin toplam elektrik gücünün %44’ü kömürden 
sağlanırken kömür açısından zengin yataklar ülkenin Kaliman-
tan bölgesinde yer alıyor. Ülkenin kömür açısından zengin 
şehirleri ise Sumatra, Doğu Kalimantan ve Güney Kalimantan.

4-Avustralya
Dünyanın en önemli maden ülkeleri arasında yer alan Avust-
ralya dünyaca tanınan kömür yataklarına da ev sahipliği yapı-
yor. Dünyada en çok kömür üreten ülkeler arasında 4. sırada 
yer alan Avustralya, 2014 yılında 644 milyon ton kömür üretimi 
gerçekleştirdi. Ürettiği kömürü %90’ını ihraç eden Avustralya, 
76,4 milyar ton kanıtlanmış kömür rezervine sahip. Ülkede 
üretilen kömürün %74’ü açık ocaklardan elde edilmektedir. 
Ülkenin Victoria eyaletinde önemli linyit yatakları bulunurken 
New South Wales ve Queensland eyaletlerinde ise önemli taş 
kömürü rezervleri mevcuttur.

3-Hindistan
Her geçen yıl artan üretim miktarıyla Hindistan dünyanın en 
çok kömür üreten üçüncü ülkesi oldu. Ürettiği kömür mikta-
rında dünyada ilk üçe giren Hindistan yıllık dünya toplam kö-
mür tüketiminin ise %8’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ülkenin 
elektrik üretiminin %68’i kömürden sağlanırken Jharkhand, 
Chhattisgarh, Orissa ve Batı Bengal bölgeleri ülkenin kömür 
rezervinin %70’inin yer aldığı bölgeler olarak göze çarpıyor.

2-Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Dünya kömür üretiminde ikinci sırada yer alan ABD aynı za-
manda dünya kömür tüketiminde de ikinci sırada yer alıyor. 
Ülke 2014 yılında gerçekleştirdiği 906,9 milyon ton kömür üre-
timi ile Çin’in ardından ikinci sırada yer almıştı. ABD, ürettiğini 
enerjinin %37’sini kömürden elde ederken ülkenin 25 eyale-
tinde kömür üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkenin önümüzdeki 
yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte ürettiği kömür miktarını 
önemli miktarda arttırması bekleniyor. Ülkede üretilen kömü-
rün önemli bir kısmı Wyoming eyaletinde Powder River havza-
sından elde ediliyor.

1-Çin Halk Cumhuriyeti
Çin, son 30 yıldır dünyanın en büyük kömür üreticisi duru-
mundadır. 2014 yılında 3,874 milyar ton kömür üreten ülke 
yine aynı yıl küresel kömür üretiminin de tek başına %47,4’ünü 
gerçekleştirmiştir. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük kanıt-
lanmış kömür rezervlerine sahip ülkesidir. Ülkenin elektrik üre-
timinin %80’i kömürden sağlanırken ülkedeki demir ve çelik iş-
leme tesislerinde de ciddi oranda kömür kullanımı mevcuttur. 
Ülkenin 28 eyaletinde bulunan neredeyse 12.000 madenden 
kömür üretimi gerçekleştirilmektedir. 
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Türkiye Yerel Kömür Politikaları 
Bakımından Enerji Güvenliği İkilemi

Metin Aktan
Maden Yüksek Mühendisi
TKİ Planlama Direktörü &
Genel Müdür Danışmanı

aktanm@tki.gov.tr

makale

Enerji güvenliği, kullanılabilir 
enerji kaynaklarına yeterli mik-
tarlarda, gerekli zamanlarda 
ve uygun fiyatlarda ulaşılması 
olarak tanımlanabilir.

Enerji arzındaki aksaklıklar enerji tedarik zincirinin herhangi 
bir evresinde görülebilir ve bir ülkede ya da bir bölgede, hatta 
tüm dünyada bir enerji krizi yaratabilir. Bu aksaklıklara neden 
olacak faktörlerden bazıları şunlardır:

a) Politik sebepler: Enerji, politik olarak da yüksek önem arz 
eden bir konu olduğundan dolayı, enerji üreten, tüketen 
hatta enerji nakil hattı üzerinde bulunan ülkeler arasında ya-
şanacak anlaşmazlıklar enerji temininde aksaklıklara neden 
olabilmektedir.

b) Ekonomik sebepler: Enerji fiyatlarındaki ani artışlar enerji te- 
mininde aksaklıklara neden olabilirler. Bu duruma örnek ola-
rak, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğal gaz fiyat anlaşmazlığı 
verilebilir. Bilindiği gibi iki ülkenin doğal gaz fiyatları üzerinde 
mutabakata varamaması ciddi sorunlara neden olmuştu. 

c) İhracat kısıtlamaları veya üreticiler tarafından uygulanan 
ambargolar. Örnek olarak 1973 yılındaki petrol sıkıntısı, OPEC 
tarafından uygulanan ihracat kısıtlamaları nedeni ile ortaya 
çıkmıştı.

d) Savaş, terör saldırıları veya enerji üreten ülkelerdeki politik 
dengesizlik: Bu sebepler arama, üretim, işletme veya enerji 
nakli gibi konularda aksaklıklara neden olmaktadır. Bu konuda 
öne çıkan örneklerden biri ise Irak’taki iletim hatlarına yapılan 
terör saldırılarıdır.

e) Doğal afetler, kaza veya teknik sebepler: Katherine kasırgası 
bu duruma örnek gösterilebilir. Kasırga nedeni ile enerji alt ya-
pısında oluşan hasar nedeni ile ABD’de enerji temininde çeşitli 
aksaklıklar görülmüştür.

Kömür, doğal gaz ve petrol gibi bilinen fosil yakıtlar günümüz- 
de dünya ekonomisine yön vermekte ve BP’ye göre dünya 
enerji tüketiminin %86’sını karşılamaktadır. Dünya enerji tü- 
ketiminde kömürün payı ise %30’larda bulunmaktadır. 1973 
yılındaki petrol krizinden sonra 1990’lardan itibaren Orta Do-
ğu’daki uzun vadeli enerji savaşları ve Rusya’nın agresif politi-
kaları nedeni ile üretim miktarlarının düşmesi ve yüksek enflas-
yon seviyelerine çıkılması gibi nedenlerle ekonomiler olumsuz 
etkilenmekte, enerji güvenliği ve arz güvenliği konsepti gide-
rek daha büyük önem kazanmaktadır. Geleneksel fosil yakıtlar, 
enerji tüketiminde oldukça büyük bir paya sahiptir. Bu durum 
petrol ve doğal gazı olmayan bizim gibi ülkelerin enerji arz 
dengesinde potansiyel sorunlara yol açmaktadır.

Yüksek büyüme oranları, ekonomik genişleme ve şehirleşme sevi-
yesinin artması ile beraber ülkemiz enerji tüketimi de ikiye katlan-
dı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te dünyadaki en 
gelişmiş ekonomilerden biri olmayı hedefleyen ülkemiz için enerji 
tüketimindeki artış, enerji teminine de stratejik bir önem yükle-
mekte. ETKB’ye göre 2014 yılında ülkemizin ithal ettiği enerji mik-
tarı toplam tüketimimizin %59’una karşılık geliyordu. Bu durum 
ülkemiz dış politikalarını belirleyen enerji güvenliği bakımından 
temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. İşte bu sebeplerden 
dolayı enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasının, yerli ve yenile-
nebilir enerjiye olan teşvik ve yatırımların, enerji politikaları çer-
çevesinde daha yüksek bir sesle konuşulması gündeme gelmeye 
devam ediyor. 2015’de ETKB tarafından yayınlanan strateji planın-
da Türkiye’nin 7 ana hedefi olduğu belirtiliyor.
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Dışa bağımlılığın artması, ülkemize cari açık yönünden de bü-
yük sorunlar doğurabilecektir. Örnek olarak yıllara göre enerji 
ithalatının maliyeti aşağıdaki tabloda görülmektedir.

2012 yılında 60 milyar dolar olan enerji ithalatı, 2015 yılında 
37,8 milyar dolara gerilemiştir. Gerilemeye neden olan ithal 
edilen doğalgaz ve petrol miktarının azalması değil, ABD’nin 
Rusya’ya karşı açmış olduğu ekonomik savaşın sonucu olarak 
global enerji fiyatlarının düşmesidir. 

Türkiye’nin kurulu elektrik üretim kapasitesi 1970’lerde 2.234 
MW’ken 46 yıl içerisinde 35 katına çıkarak Ocak 2017 itibari ile 
78.591,8 MW değerlerine ulaşmıştır. 2014 yılında Türkiye’de 
yaklaşık 56,4 milyon ton kömür üretilirken üretilen bu kömü-
rün %85’i termik elektrik santralleri tarafından, %7,4’ü endüst-
riyel işletmelerce ve %7,6’sı ise ev kullanımına harcanmıştır.

2016 yılı öncesine göre genel bir analiz yapmak gerekirse; ül-
kemiz, küresel ekonomik krizi en çabuk atlatan ve ekonomik 
belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biri olmasının yanın-
da, Avrupa’da en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olma özel-
liğini de taşımakta idi. Dünya Bankası’na göre 2002 ve 2012 
yılları arasında en düşük gelir seviyesinin tüketimi ulusal or-
talamayla aynı oranda artarak %40 artış göstermiştir. Aynı sü-
reçte açlık sınırının altındaki insan sayısı %13’den %4,5’e ge-
rilerken orta gelir seviyesindeki kişi oranı da %44’den %21’e 
gerilemiş ve bu kesimin kullanımı için sağlık, eğitim ve altyapı 
hizmetlerinin imkânları artmış ve yaygınlaştırılmıştır. Küresel 
krizden bu yana Türkiye 6,3 milyon kişilik iş olanağı oluştur-
muştur. Kadınların da katılımı ile iş gücünde belirgin bir artış 
yaşanmasına rağmen ülkemiz, işsizlik seviyesini %10’da tut-
mayı başarmıştır. Ülkemizin başarıları ve sahip olduğu potan-
siyel, gelişmekte olan diğer piyasalar için de ilham vericidir. 
2002 ve 2015 yılları arasında ulaşılan yıllık ortalama %5 büyü-
me oranı ve 799,54 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla ile 
Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17. sırada                                                                                                                                        

Bu hedefler;
1. Enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payının arttırılması
2. Enerji ithalatını azaltmak ve enerji ithal edilen ülkeleri çeşit-
lendirmek,
3. Yerli enerji kaynaklarının kullanımına öncelik vermek ve yerli 
enerji kaynağı çeşitliliğini arttırmak
4. Enerji piyasalarını bağımsızlaştırmak ve enerji sektörüne ya- 
pılacak yatırımları arttırmak
5. Enerji verimliliğini arttırmak
6. Çevreye minimum etkiyle enerji yatırımlarını yapmak,
7. Enerji dağıtım merkezi (energy hub) görevi üstlenen bir ülke 
konumunda Avrupa’ya enerji iletmek. 

Enerji arz güvenliğinin yanında, çevresel konular da ülke-
mizin gündeminde oldukça önemli yer tutacak. Türkiye 
2012’deki Kyoto Protokolü ve 2016 yılında imzalanan Paris 
İklim Anlaşmasından sonra, her ne kadar gelişmiş ülkelere 
göre oldukça düşük karbon salınımına sahip bir ülke olsa da, 
sözleşme gereği emisyon miktarını düşürme sorumluğuna 
sahip ve bu yüzden yenilenebilir kaynakların kullanımı, 
temiz kömür teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve nükleer 
enerjinin kullanımı zorunlu olarak ülkemizin ana hedefleri 
olarak ağırlık kazanıyor. 

Ülkemiz, Rusya’dan ithal edilen doğal gaza yüksek oranda 
bağımlı olmakla beraber, Rus enerji şirketlerinin ülkemiz ener-
ji sektöründeki ağırlıkları da giderek artmaktadır. Örneğin 
Gazprom, bazı Türk enerji şirketlerinin varlıklarını satın almış-
tır. Rosatom Mersin-Akkuyu’daki Türkiye’nin ilk nükleer enerji 
santralini inşa etmektedir. Bu  ve benzeri örneklerin hepsi Tür-
kiye için potansiyel enerji güvenliği sorunları oluşturmaktadır.

Türkiye Enerji Görünümü
Ortadoğu ve Hazar bölgesindeki zengin doğal gaz ve petrol 
kaynaklarına yakın olmamıza rağmen, ülkemizde keşfedilmiş 
doğal gaz ve petrol rezervleri malesef oldukça azdır. Buna rağ-
men, oldukça bol linyit kaynaklarımız bulunmaktadır. Linyitle-
rimizin düşük kalorili ve yüksek kükürtlü olmaları, gelişen son 
yakma sistemleri ile artık bir sorun olmaktan çıkmıştır. 

Ülkemizin toplam enerji ihtiyacı 1990 yılında 52,9 milyon ton 
petrol eşdeğeri (tpe) olarak hesaplanırken, 2014 yılında ise 
123,94 milyon tpe ulaşmıştır. Bunun yanında 2014 yılında ithal 
edilen enerji miktarı 97,04 milyon tpe’ye iken 1990 yılında bu 
rakam 30,9 milyon tpe olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkedeki 
petrol tüketimi enerji ihtiyacının %26’sına, doğal gaz tüketimi 
ise %32’sine karşılık gelmektedir ve bu değerlere göre doğal gaz 
ve petrolün yaklaşık olarak %95’den fazlası ithal edilmektedir.

Ülkemizin Rusya’dan ithal ettiği doğal gaz miktarı, 2014 yı- 
lında %55 ile en büyük paya sahip olmuştur. Artan talep mik- 
tarını karşılamak için diğer ülkelerden de gaz ithal edilmesi 
gerekmekte olup, bu durum zaman içerisinde ülkemizi diğer 
ülkelerden ithal edilen doğal gaz ve petrole daha fazla muhtaç 
kalma noktasına getirecektir.

Yıl 2012 2013 2014 2015
Maliyet

(Milyar Dolar) 60 55,9 54,9 37,8

Tablo1. Yıllara göre enerji ithalat maliyetleri (Kaynak: ETKB, 2016).

Doğal Gaz
%32

Petrol
%26

Diğer
%6Rüzgar

%1

Güneş
%1Hes

%3

Kömür
(Yerel+İthal)

%31

Şekil 1. Türkiye’nin temel enerji tüketim kaynakları
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kendisine yer bulmuştur. 2010 yılında ise %8,9’luk büyüme 
oranı ile Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 10 yıldan kısa 
bir süre içerisinde kişi başına düşen milli gelir nerdeyse üç 
katına çıkarak 10 bin doları aşmıştır. Türkiye, Ekonomik İşbir-
liği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 üyesidir. Bunun ya-
nında Türkiye elektrik tüketimindeki artış bakımından yüksek 
potansiyele sahip bir ülkedir. Ülkemizin elektrik tüketiminin 
yaklaşık olarak 390.000 GWh’a ulaşması beklenmektedir. Bu 
durum 2020 yılında 390 milyar kWh elektrik ihtiyacı demek 
ve bu ihtiyacı karşılamak için yıllık en az 3000-4000 MW ek 
kapasite artışı gerekmektedir. 

Fakat 2016’da ortaya çıkan küresel ekonomik krizin etkilerinin 
nasıl olacağı henüz belirsizdir. Söz konusu küresel ekonomik 
krizin enerji fiyatlarını nasıl etkileyeceği de belirsizliğini koru-
maktadır. Ayrıca Suriye’deki iç savaş ve ülkemizin karşı karşıya 
kaldığı terör kaynaklı ulusal güvenlik sorunlarının piyasaları 
olumsuz etkilemesi de kuvvetle muhtemeldir.

Olası enerji arz güvenliği sorununu atlatabilmek için öncellik-
li olarak yapılması gerekenler, yerel kaynakları en kısa sürede 
cazip teşvikler ve alım garantisi ile devreye almak ve enerji 
ithal edilen ülkeleri ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmektir. 
Enerji Bakanlığının şu ana kadarki politikaları da bu yönde 
olduğundan, yeni çalışmaların oldukça ümit verici olduğu 
söylenebilir.  

Türkiye’nin şu andaki enerji üretim kapasitesi 78.591,8 
MW’tır. Bu da yıllık 310 milyar kWh enerji üretimi anlamına 
gelmektedir. Türkiye, 2010 yılında 213 milyar kWh; 2014 yılın-
da 257 milyar kWh ve 2015 yılında ise 264 milyar kWh elektrik 
tüketmiştir. Elektrik tüketimi yıllık %8 ile %8,5 arasında bir 
artış göstermiştir. Bu oranlar, ülkemizin ekonomik büyüme 
oranlarından daha yüksektir. 2000’li yıllarda kişi başı enerji 
tüketimi yılda 1.550 kWh idi. 2015 yılında ise bu rakam yılda 
3.429 kWh‘a ulaştı. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi enerji tüke-
timi ile direk olarak bağlantılıdır. OECD‘ye bağlı ülkelerin kişi 
başı enerji tüketimleri ortalama yıllık 12.000 kWh seviyelerin-
de bulunurken Türkiye’deki durum bu miktarın ancak dörtte 
biri seviyelerindedir.

Yerel Kömür Kaynaklarının Türkiye Enerji
Portföyündeki Yeri
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ‘nın verilerine göre, dünyada 
1,05 trilyon ton kömür kaynağı bulunmaktadır. Bu miktarın 
769 milyon tonunun ise taş kömürü olduğu belirtilmektedir.

2014 yılında küresel kömür üretimi 7,8 milyar ton; 2015 yılın-
da 7,7 milyar ton seviyesindeydi. 2014 yılında 3,56 milyar ton; 
2015 yılında da 3,53 milyar ton üreten Çin, dünya üretiminin 
neredeyse yarısını tek başına üretmiştir. Yine aynı şekilde 2014 
yılında 312 milyon ton kömür ithal eden Çin, toplam 3,872 
milyar ton kömür tüketmiştir. Çin’in 2013’deki toplam kömür 
üretimi ise tıpkı 2015’teki gibi 3,53 milyar ton seviyesindeydi.

Birçok kaynak tarafından kömürün, küresel elektrik üretim tah- 
minlerinde 2030 yılına kadar en büyük paya sahip olacağı dü- 
şünülüyor. Buna paralel olarak fosil yakıtlar kullanılarak üretilen 
elektrik miktarının da 20 trilyon kWh olacağı tahmin ediliyor. Bir- 
kaç farklı kaynaktan alnın bilgilere göre yenilenebilir enerji sek- 
töründe büyük bir atılım yapılmasına rağmen fosil yakıtlarının 
piyasa hâkimiyeti artan bir hızla devam edeceği öngörülüyor.

Ülkemiz kömür kaynaklarına gelirsek, şunları söyleyebiliriz. 
2005 yılına kadar Türkiye’nin bilinen kömür kaynakları 8,3 mil-
yar tondu. 2005 yılından bu yana arşivlerin kullanıma açılması 
ve  yeni arama çalışmaları ile kaynaklar ikiye katlandı. Şu an 
Türkiye’nin bilinen kömür kaynağı 16,9 milyar ton seviyesinde 
bulunuyor. Bu rakamın 1,3 milyar tonu taş kömürü niteliğinde-
dir. Unutulmamalı ki ülkemizin sadece %40’ı taranmış bulun-
maktadır. MTA’nın kalan sondaj aramaları ile bu rakamın 25-30 
milyar ton’lu seviyelere çıkması beklenmektedir. 

15,6 milyar ton’luk linyitin Kuruluşlara göre dağılımına bakar-
sak;
•	EÜAŞ 8,5 milyar ton ile %55’lik payı elinde bulunduruyor.
•	Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3,7 milyar ton ile
•	%23’lik paya sahip durumda.
•	3 milyar tonu elinde bulunduran özel sektörün %19’lik payı 
bulunuyor.
•	0,4 milyar ton ile MTA %3’lük paya sahip.

Ülkemiz enerji üretimini 
2023’e kadar her yıl 50 mil-
yar kWh arttırarak 500 milyar 
kWh enerji üretim kapasite-
sine ulaşmak istiyor. Kurulu 
enerji üretim kapasitesi bü-
yük ölçüde doğal gaz dönü-
şüm tesislerinden sağlanıyor. 
En büyük paya doğal gazın 
sahip olmasına rağmen Tür-
kiye, 2023’e kadar ithal edilen 
doğal gaz yerine yerel kay-
nakların pastadaki en büyük 
dilimi oluşturmasını istiyor.  Şekil2. Türkiye linyit rezer alanları

15,6 milyar ton
linyit
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Var olan yerel kömür kaynaklı termik elektrik santralleri + 
inşası devam eden elektrik santralleri + potansiyel elektrik 
santralleri ile beraber toplam 33.000 MW kapasiteden bah- 
sedilmektedir. Bu miktar Türkiye’deki kurulu elektrik üretim 
kapasitesinin yarısına yani yıllık 231 milyar kWh enerji üretimi-
ne denk gelmektedir.

Fosil yakıtların hepsi çevreye zarar veren salınımlar yaparlar ve 
kömür de bu gruba dâhildir. 1990’a kadar kömür bütün dünya-
da yaygın olarak kullanılıyordu. Çevresel faktörler, Kyoto Proto-
kolü, Paris İklim Anlaşması ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin doğal 
gaz ithalatı yapması kömüre verilen değerin düşmesine neden 
olmuşsa da son yıllarda bu durum tersine dönmeye başlamıştır. 
Kömürün sadece Türkiye’de değil dünyada da yoğun miktar-
da bulunması aynı zamanda gelişen yeni yakma teknolojileri, 
kömürün önemini tekrar sürdüreceği anlamına gelmektedir. 
Ülkemiz için kömür; vazgeçilmez enerji kaynağıdır.

Türkiye’nin 2023 hedeflerini, ekonomik kalkınmayı, kömür ol-
madan gerçekleştirmesi mümkün değildir. Türkiye hedeflediği 
110 bin MWh’lik enerji üretiminin %30’unun kömürden elde 
edilmesini istemektedir. Günümüzde yerel kömürün enerji 
üretimindeki payının %12,5 olduğu göz önüne alınırsa kömü-
rün payının ikiye katlanması beklenmektedir. Kömür enerji 
kaynağı olarak vazgeçilmez olsa da enerji üretimindeki çe-
şitlilik de oldukça önemlidir. Hiçbir ülke tek enerji kaynağına 
bel bağlamak istemez. Fiyatlar, politikalar ve çevresel faktörler 
sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple sadece enerji 
kaynakları bakımından değil, enerjinin ve teknolojilerin ithal 
edildiği ülkeler bakımından da portföyde çeşitliliğe sahip ol-
mak büyük önem taşımaktadır.

Türkiye ekonomisinde hızlı ve istikrarlı bir büyüme sağlaya-
bilmek için var olan bütün yerel kaynakların kullanılması bir 
öncelik olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu şekilde sürdürü-
lebilir bir büyümeden söz edilebilir.

Var olan kömür kaynakları Türkiye için büyük önem arz etmek-
tedir. Ülkemizde hiç doğal gaz ve petrol olmadığı var sayılır-
sa kömür kaynakları Türkiye’nin dış açığını kapatmak için en 
önemli ve hatta tek şans olabilir.

Planlama kurulu kararı ile 2009’da yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 
enerji arzındaki dışa bağımlılık 
miktarını azaltmayı hedefle-
yen ‘Elektrik Enerjisi Piyasası 
ve Arz Güvenliği Strateji Belge-
si’ ile enerji üretimini 110.000 
MW’a yerel kömür kaynaklı 
elektrik üretimini ise 30.000 
MW’a yükseltme çalışmaları 
kapsamında Türkiye’nin yerel 
kömür potansiyelinin 2023 
yılına kadar kullanıma açılma-
sına karar verilmiştir. 

Mevcut durumda Ocak 2017 itibariyle 78.591,8 MW kurulu güç 
içerisinde yerli kömürün payı, 9.848,4 MW civarındadır.

Aşağıda verilen tablolarda üretime devam eden kömür kay-
naklı termik santraller bulunuyor. İnşaat çalışmaların devam 
ettiği ve kurulumu planlanan santraller ise diğer tablolarda 
bulunuyor.

Sıra Santral İsmi Kurulı Güç (MW) İnşaat Yılı

1 Soma Termik Santrali (B ) 6x165=990 1981-1982-1985-1985-
1991-1992

2 Çayırhan Termik Santrali 2x150+2x160=620 1987-1987-1998-1999

3 Kangal Termik Santrali 3x150=457 1989-1990-2000

4 Tunçbilek Termik Santrali 2x150+1x65=365 1977

5 Seyitömer Termik Santrali 4x150=600 1973-1977-1989

6 Orhaneli Termik Santrali 1x210=210 1992

7 Afşin-Elbistan-A Termik Santrali 
(EÜAŞ) 3x340+1x335=1355 1984-1985-1986-1988

8 Afşin-Elbistan -B Termik Santrali 
(EÜAŞ) 4x360=1440 2006

9 Çan Termik Santrali (EÜAŞ) 2x160=320 2006

10 Yeniköy Termik Santrali 2x210=420 1986-1987

11 Kemerköy Termik Santrali 3x210=630 1994-1995

12 Yatağan Termik Santrali 3x210=630 1982-1983-1984

13 Zonguldak Çatalağzı 2x150=300

14 AKSA, Göynük, Bolu-(Ruhsat:TKİ) 2x135=270 2015

15 PARK, Silopi (Harbul)-(Ruhsat:TKİ) 3x135=405 2015

16 Enerjisa, Tufanbeyli 3x150=450 2016

17 Polat Elekt., Tunçbilek 1x50=50 2014

18 Diğerleri 336,4

Toplam 9.848,4

Tablo2. Türkiye’de var olan kömür kaynaklı termik santraller

Sıra Santral
İsmi

Santral
Sahibi

Düşük 
Kalori 
Değeri 

(Kcal/Kg)

Kurulu 
Güç

(MW)

1 ESKİŞEHİR-MİHALIÇÇIK E ÜA Ş +T Kİ+KİAŞ 2.100 290

2 ZONGULDAK TTK 5.500 1.200

3 ADANA-TUFANBEYLİ (Teyo)

T Kİ

1.300 700

4 MANİSA-SOMA (Kolin-Hidrogen ) 1.500 510

5 BURSA-KELES (Çelikler) 2.100 270

6 KÜTAHYA-DOMANİÇ (Çelikler) 2.300 300

7 BİNGÖL-KARLIOVA (Flamingo) 1.350 150

8 ŞIRNAK-MERKEZ (Valilik) 4.500 270

9 ŞIRNAK-ÜÇKARDEŞLER (Valilik) 4.500 135

Toplam 3.825

Tablo3. Türkiye’de inşaatı devam eden kömür kaynaklı termik santraller

Sıra Santral
İsmi

Santral
Sahibi

Kaynak Miktarı 
(Milyon ton)

Düşük Kalori 
Değeri (Kcal/Kg)

Kurulu Güç
(MW)

1 Çayırhan

EÜAŞ

213 2.640 750

2 K.Maraş-Elbistan (E Sector) 1.217 1.100 3.000

3 Konya-Karapınar 1.832 1.370 3.000

4 Eskişehir-Alpu TKİ 1.500 2.200 3.345

5 K.Maraş-Elbistan (C+D Sectors) EÜAŞ 1.517 1.100 3.000

6 Kırklareli-Vize TKİ 140 1.700 300

7 Trakya Çerkezköy+Çatalca
EÜAŞ

494 1.700 1.000

8 Afyon-Dinar 941 1.600 2.000

9 Zonguldak TTK 600 5.500 3.000

Toplam 8.454 19.395

Tablo4. Türkiye’de kurulması planlanan kömür kaynaklı termik santraller
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Ülkemizdeki yerel kömür kaynaklı termik elektrik santraller, 
Ocak 2017 itibari ile Türkiye’nin toplam kurulu enerji kapasi-
tesinin %12,5’ine denk gelen 9.848,4 MW kurulu kapasiteye 
sahiptir. 2023’e kadar hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için 
ek olarak 21.150 MW kapasiteye ihtiyaç vardır.

Türkiye’de hali hazırda var olan santraller ile yapılması planla- 
nan termik santrallerinin toplam kapasitesi istihdam ve eko-
nomik koşullar dikkate alınarak alttaki gibi değerlendirilmiştir.

Yerli kömüre dayalı yeni santraller en gelişmiş yöntemlerle, 
emisyon değerleri bakımından son derece çevre dostu olarak 
inşa edilmektedirler. 

Arz güvenliği sorununu çözmek için atılması gereken ilk ve en 
önemli adım yerli kömür kaynakları ve diğer uygun kaynakla-
rın kullanımını arttırmak, sonrasında ise ithal edilen enerjiyi ve 
enerji ithal edilen ülkeleri çeşitlendirmek olarak görülmektedir.

Sonuçlar
Sürdürülebilir enerji politikaları ve enerji arz güvenliğinin ulu-
sal güvenlik ve ülkenin ekonomisi ile birlikte ülkenin gelişmiş-
liğinin temeli olduğu gerçeği, başta ETKB olmak üzere, bugün 
herkes tarafından kabul edilmektedir.

Ülkemizin enerji verimliliğini artırıp, ithal enerji kaynaklı cari 
açığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için gereken 
bazı öneriler altta maddeler halinde sıralanmıştır: 

1. Arz güvenliği sorununu çözmek için yerli kömür ve diğer uy-
gun kaynakların daha fazla kullanılması, daha sonra ithal edi-
len enerji kaynaklarının ve kaynakların ithal edildiği ülkelerin 
çeşitlendirilmesi gerekmektedir.

2. Yeni bir kömür madenciliği yasası hazırlanmalıdır (ETKB bu 
konu üzerine çalışmalarını bitirmek üzeredir).

3. Kömür kaynak raporları ve kapsam raporu çalışmaları JORC 
ve Crisco gibi uluslararası standartlarda hazırlanmalı. Fizibilite 
çalışmaları ile birlikte aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği yö-
nergeleri de “sıfır kaza” felsefesinin benimsenmesi ile uluslara-
rası standartlar uygulanarak oluşturulmalıdır.  

4. İthal enerji kaynaklarına bağımlılığın önüne geçmek ve 
artan enerji ihtiyacını karşılamak için Türkiye kömür sektörü- 
nün yapısı yenilenmeli ve temiz kömür teknolojilerinin kul-
lanımını cesaretlendirmelidir. Ancak bu şekilde yerel kömür 
kaynaklarının kullanımı arttırılabilir ve üretilen enerji ve ener-
ji tüketimi arasındaki fark giderilebilir. Bu şartlar karşılanma-
dığı takdirde ise yaşanması muhtemel bir doğal gaz ve petrol 
temin sıkıntısında Türkiye ciddi bir problemle karşı karşıya 
kalacaktır.

5. Yerel kömür kaynaklı elektrik santrallerinin yatırımcılarına 
teşvik ve alım garantisi verilmeli (ETKB bu konu üzerine çalış-
malarını bitirmek üzeredir).

6. Devlet kurum ve kuruluşlarının işbirliği tekrar gözden 
geçirilmeli. Başbakanlık genelgesi yayınlanmış ve enerji ya-
tırımlarındaki problemleri çözmek için bir kurul görevlendi-
rilmiş olsa da, enerjinin stratejik ve ulusal güvenlik sorunu 

olduğu için kurumlar arası 
anlaşmazlığı önlemek amacı 
ile Başbakan önderliğinde 
‘Enerji Üst Kurulu’ adı verilen 
bir yapı oluşturulmalıdır.

7. Çevresel Etki Değerlen-
dirmeleri (ÇED) ulusal enerji 
güvenliğinin hassaslığı dü-
şünülerek değerlendirilmeli; 
yapılan çalışmalar çevreye 
rağmen değil çevreyle birlik-
te düşünülmelidir. 

%5,8 milyar dolar/yıl

9.848,4 Kurulu Kapasite

2,9 milyar dolar

Petrol ve doğal gaz 
ihracatını yıllık 2,9 
milyar dolar azaltır

2,9 milyar dolar

Türk maden 
ekonomisine
katılan değer

26.000 direk
260.000 dolaylı istihdam  

Bütün santraller
kapanırsa işsizlik

oranını %10,4 artırır

Şekil3. Türkiye’de var olan kömür kaynaklı santrallerinin ekonomik ve sosyal değeri

15,6 milyar dolar/yıl

21.150 MW Planlanan Kapasite Artışı

7,8 milyar dolar

Petrol ve doğal gaz 
ihracatını yıllık 2,9 
milyar dolar azaltır

7,8 milyar dolar

Türk maden 
ekonomisine
katılan değer

26.000 direk
260.000 dolaylı istihdam  

Açılacak yeni
santrallerle işsizlik

oranını %6,6 azaltır

Şekil4. Türkiye’de inşası planlanan kömür kaynaklı santrallerinin ekonomik ve sosyal değeri 
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8. Enerji endüstrisi bölgeleri 
Bakanlık tarafından belir-
lenmeli ve inşasına destek 
verilmelidir. 

9. Yerel sektörün enerji ya-
tırımları cesaretlendirilmeli, 
özel teşvikler ve istisnalar 
uygulanmalıdır. 

10. Türkiye’nin yerli kömür 
kaynaklı termik santralleri+ 
inşası devam eden elektrik 
santralleri ve kurulumu plan-
lanan elektrik santrallerinin 
toplam kapasitesi 33.000 
MW civarıdır. Bu değer ül-
kenin kurulu kapasitesinin 
yarısına denk gelmekte ve 
yıllık 231 milyar kwh enerji 
üretilmesi anlamına gelmek-
tedir. Yenilenebilir enerji 
kullanımı ve enerji verim-
liliği uygulamaları ile enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak 
mümkündür. Bu nedenle enerji arz güvenliği, yerli kömür 
kaynakları ve yenilenebilir enerji kullanılarak çözülmelidir.

11. Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejilerine ihtiyacı vardır. 
Yerel mühendislik/yerel tasarım/yerel üretim bu ulusal önce-
liklerde yerlerini almalıdır. Türkiye yerli linyit ve taş kömürü 
kaynaklarına en uygun olacak şekilde kendi termik elektrik 
santrallerini tasarlayabilmelidir. 

12. Teknolojideki son gelişmeler sayesinde pulverize kömür 
enjeksiyonu (PC) ve akışkan yatak (CFB) tasarımlı santraller, sü-
per kritik basınç ve sıcaklık değerleri ile %46 verimlilik oranına 
ulaşmış hatta bu oranı aşmıştır. Paris Antlaşması da düşünüle-
rek, son teknolojilerin kullanımı hususu yatırım sözleşmelerine 
koyulmalıdır. 

13. Günümüzde enerji politikalarının yönetiminde öncelik 
yerel piyasalardaki en ucuz, en iyi kaliteli elektrik kaynağına 
ulaşmaktır. Bu nedenle yerel kaynakların efektif ve mantık-
lı kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle enerji 
planlamaları aynı zamanda öngörülen bir ekonomik krizden 
kaçınmak adına ülkenin geleceğini planlamak anlamına da 
gelmektedir.

14. Yerli kömür kaynakları, sadece termik santral amaçlı kull-
lanılmalıdır.

15. Türkiye yerel mühendisliği teşvik etmeli, yabancı iş gücü-
ne ise sınırlandırma getirmelidir. Yabancı iş gücü kullanılması 
ulusal gelirin kaybı demektir. Yabancı iş gücü yerel piyasalara 
herhangi bir katma değer sağlamayacaktır.

16. Türkiye enerji eğitimine daha fazla kaynak sağlamalıdır. 
Bu tutum, uzun vadeli ülke politikası olarak kabul edilmelidir.

17. Türkiye yerli kömürün en düşük emisyon değerlerinde ve 
gazlaştırma-sıvılaştırma, petrokimyasal amaçlı gibi etkin kulla-
nımı için üniversiteler, Kamu ve Tübitak işbirliği ile daha fazla 
ve verimli Ar-Ge çalışmaları yapmalıdır.  Bunun için de gerekir-
se, araştırma enstitüleri kurmalıdır. 

18. Araştırma enstitülerine fon sağlamak amacıyla da özel sek-
tör firmalarının yıllık üretimlerinden cüzzi bir miktar (%2 gibi) 
pay alınarak, AR-GE çalışmaları fonlamalıdır. 
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Bu bildiri 2016 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya 
Enerji Kongresi’nde yazar tarafından sunulmuş olup sektörün 
bilgilendirilmesi amacıyla dergimizde de yayınlanması adına 
gönderilmiştir.
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makale

Cevher hazırlamada kristal-
leştirme; katı (çözülen) bir 
maddenin uygun bir çözücü 
(çözen) içinde çözünmesi 

sonrasında hazırlanan çözeltideki katı ile sıvı fazlarının birbirin-
den ayrılmasını sağlayan işlem olarak tanımlanmaktadır. 

Kristalleştirme işlemlerinde fiziksel olarak üç çözelti söz konudur:

Doygun çözelti: Belirli bir sıcaklık ve basınç altında katı faz ile 
termodinamik dengede olan çözeltiler “doygun çözelti” olarak 
isimlendirilmektedir. Bu çözeltiler çözücü sıvı içinde en fazla 
katı çözülerek hazırlanmaktadır. Çözeltinin fiziksel özellikleri 
değişmedikçe ortamda daha fazla katı çözme olanağı yoktur 
ve çözelti denge halindedir. Ortamın ısı ve basınç gibi fiziksel 
özelliklerinin değiştirilmesi durumunda ortam çözünürlüğü 
değişmekte, kristalleştirme ya da ortamda daha fazla katı çöz-
me olanağı söz konusu olabilmektedir.

Doymamış çözelti: Belirli sıcaklık ve basınç altında çözücü için-
de yeteri miktarda katı çözülmemiş çözeltidir. Çözeltinin fizik-
sel özellikleri değişmemesine karşın ortama ilave edilen katı, 
çözelti doymuş hale gelinceye kadar çözülecektir. Çözünürlük 
eğrisine göre sıcaklığı düşürülerek de çözelti doymuş hale ge-
tirilebilmektedir. 

Aşırı doygun çözelti: Çoğu zaman çözücünün fiziksel özellik-
leri değiştirilerek denge doygunluğundakinden daha fazla katı 
içeren çözelti hazırlama olanağı vardır. Bu çeşit çözeltiler “aşırı 
doygun çözeltiler” olarak isimlendirilmektedir. Örneğin çözelti 
hazırlanırken sıcaklık yükseltilerek çözülebilecek katı miktarı 

artırılabilmektedir. Bu çözeltiler kararsız olup ortamın fiziksel 
özelliklerinin ters yönde değişmesi durumunda içerdiği fazla 
çözülmüş katıyı bırakarak ortam doymuş hale dönüşmektedir. 
Kristalleşme de bu olayın kontrolü ile gerçekleştirilmesidir. 

Kristalleştirme Eğrileri
Kristalleşme konusu üzerinde çok sayıda çalışma yapılmış ve 
değişik teoriler geliştirilmiştir. Bunların içinde Grafik 1’de gös-
terilen Miers’in aşırı doygunluk teorisi de yer almaktadır.

Grafik 1’de “A, aşırı doygunluk 
eğrisi”, “B, çözünürlük eğrisi” 
olarak tanımlanmaktadır.

“Çözünürlük eğrisi” termodi-
namik olarak katı-sıvı fazının 
sınırını oluşturmaktadır. Bu 
eğrinin altında kalan herhan-

gi bir bölgede sıcaklığa bağlı olarak doygunlaşmamış bir orta-
mın varlığı söz konusudur. 

Çözünürlük eğrisi ile bu eğrinin üzerinde paralele yakın benzer 
şekilde uzanan “aşırı doygunluk eğrisi” ya da “denge limit eğri-
si” arasında kalan bölge “geçiş bölgesi” olarak isimlendirilmek-
tedir. Denge limit eğrisi altındaki duraysız bölgede çözelti den-
gesiz bir yapıdadır. Çözünürlük eğrisine yakın bölgede çözelti 
kristalleşerek katı faza geçmeye meyillidir. Geçiş bölgesinde 
kristalleşme işleminde sıvı fazdan katı faza geçilebilmesi için 
ortama aşılama işlemi için kristal çekirdekleri ilave etmek ge-
rekmektedir. Bu kristal çekirdekler genellikle sistemden alınan 
küçük kristallerdir.

Grafik 1: Miers’in aşırı doygunluk eğrisi
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Grafik 1’de (I) numaralı noktasındaki sıcaklık ve derişime sahip 
bir çözelti soğutulduğunda kristalleşerek (I), (II), (III) ve (IV) nu-
maralı noktaları izleyecek ve kristalleşmenin sonucunda eriyi-
ğin doygunluğu düşecektir. 

Miers teorisine göre saf çözücü ve çözülenin oluşturduğu or-
tamda doygunluğu ve sıcaklığı (I) noktası ile gösterilen çözelti, 
herhangi bir çözücü kaybı olmaksızın soğutulduğunda, çözü-
nürlük eğrisi (II) numaralı noktadan geçecektir. Ancak çözelti 
sıcaklığının (II) numaralı noktanın altına düşürülmesine karşın 
çözeltide kristalleşme başlamamaktadır. Soğumasına karşın 
çözeltide kristalleşme (III) numaralı noktanın yakınlarında baş-
layacak, sonra da çözelti doygunluğu yaklaşık olarak (III)-(IV) 
numaralı yolları izleyecektir.

Çözeltinin sıcaklığı (II) numaralı noktayı geçtiğinde bu noktada 
kristalleşme ortamın kristal aşılama, karıştırma ya da dışarıdan 
mekanik bir müdahale ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle 
sodyum tiyo sülfat gibi çözünürlüğü yüksek olan madde içe-
ren çözeltilerde kristalleşmenin başlaması için çözelti sıcaklı-
ğının (III) numaralı noktayı da geçerek (V) numaralı noktaya 
kadar soğutulması gerekmektedir.

Bu açıklamaların ışığı altında kristalleşme olayı çözünürlük 
eğrisi üstünde, çözelti bileşenlerinin katı faza geçmesiyle ger-
çekleşmektedir. Kristalleşmede çok küçük taneler istenmediği 
sürece kristalleştiricinin dengesiz bölge şartlarında çalıştırıl-
maması gerekmektedir.

Çözeltiden katı faza geçişi kendi içinde kristalleşme ya da aşı-
lama olarak ifade edilen kristal çekirdek ilavesiyle büyüme 
şeklinde gerçekleşmektedir. İlkinde çözeltide oluşan kristaller 
oluşmuşların üzerine yığılarak büyümektedir. İkincisinde orta-
ma kristal çekirdekleri ilave edilmektedir. 

Geçiş bölgesinde aşılamayla kristal büyümesi, çözeltinin doy-
gunluğuna bağlı olarak değişik şekillerde gerçekleşmektedir. 
Endüstriyel boyutta kullanılan kristalleştiriciler, kristal büyü-
mesine, kristalleştirme süreci ve kristallerin ortamdan alınış 
şekline bağlı olarak projelendirilmektedir. 

Kristalleşme İçin Çözelti Hazırlanması
Çoğu zaman çözelti hazırlamak için su kullanılmaktadır. Özel 
bazı durumlarda değişik asit ya da baz kullanılarak da çözelti 
hazırlanmaktadır. Böyle durumlarda haliyle çözünme eğrileri 
de değişik olmaktadır.

Bileşiklerin sudaki çözünürlüğü çok değişik olup genellikle sı-
caklıkla artmaktadır. Ancak bu artış çok farklıdır. Örneğin tuzun 
çözünürlüğü sıcaklığa bağlı az değişirken, K2Cr2O3 çözünürlü-
ğü sıcaklıkla oldukça fazla artmaktadır.

Grafik 2’de tuzun sıcaklığa bağlı sudaki çözünürlüğü, Grafik 3’te 
bazı bileşiklerin sıcaklığa bağlı sudaki çözünürlüğü gösterilmiştir. 

Kristalleşme olayı çö-
zünürlük eğrisi eğimi 
ile ilişkilidir. Tuzda ol-
duğu gibi çözünürlük 
eğri eğimi yataya çok 
yakın olduğunda so-
ğutmayla oluşan kris-
talleşme miktarı önem-
senmeyecek kadar 
azdır. Bu çözeltiler bu-
harlaştırılarak ortam-

daki çözünmüş madde doygunluğu artırılıp çözelti aşırı doygun 
hale getirilmektedir. Buharlaşmayla doygunluk sınırı aşıldığında 
ortamda çözülmüş maddelerin fazlası kristalleşerek ayrılmaktadır.

Bor minerallerinden türev ürünlerin bir kısmı hazırlanan çözel-
tinin kristalleştirilmesi ile üretilmektedir. Bilenen 25’in üzerinde 
sodyum borat mineralinin laboratuvarda kristalleştirilmesi ola-
nağı vardır. Bunların çözünürlük eğrileri çok değişiktir. Örneğin 
borik asidin çözünürlüğünün sodyum pentaborat penta hidrata 
göre daha düşüktür. 50°C sıcaklıkta borik asidin çözünürlüğü 
~%9 iken aynı sıcaklıkta sodyum pentaborat penta hidratin 

çözünürlüğü ~%20’dir. 
Sodyum pentaborat penta 
hidratinın çözünürlük eğ-
risi borik aside göre daha 
dik olup aynı derece so-
ğutulduklarında sodyum 
pentaborat penta hidrat 
daha hızlı kristalleşeceği 
anlamına gelmektedir.

Grafik 4’de boraks, kernit 
ve tinkalonitin çözünürlük 
eğrisi gösterilmiştir.

Kristalleştirme
Kaynama noktası, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit oldu-
ğu andaki sıcaklığıdır. Buhar basıncı yüksek olan sıvılar uçucu-
dur ve kaynama noktaları düşüktür. Ortama vakum uygulanarak 
buhar basıncı arttırılıp kaynama noktası yüksek olan sıvılar oda 
sıcaklığında kaynatılabilmektedir. Bu kuraldan yararlanılarak 
kristalleştiricilerde vakum yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Grafik 2: Tuzun sıcaklığa bağlı olarak sudaki çözünürlüğü

Grafik 3: Sıcaklık-sudaki çözünürlük ilişkisi

Grafik 4: Boraks, kernit ve tinkalonitin çözünürlük eğrisi
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Kristalleşme; kristalleştirilecek çözelti doygun hale getirildiği 
ortamdan alınarak çözünürlüğünü olumsuz yönde etkileye-
cek sıcaklığı ya da basıncı farklı bir ortama alınmasıyla, bu or-
tamda çözeltinin içerdiği ancak içeriğinde taşıyamadığı katıyı 
kristal olarak geri vermesi olayıdır. Bu ayrışma sonrası “kris-
tal” ve “çözücü” ortamdan ayrı ayrı alınmaktadır. Bu amaçla 
çözeltiyle tepkimeye girmeyen, ancak çözünürlüğü etkileyen 
amonyak, metanol, etanol, bütanol ve aseton gibi solventler 
de kullanılmaktadır.

Hazırlanmış çözelti içindeki maddenin kristalleştirilmesi için 
kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta çözülmeyen katı atıklar 
ortamdan alınarak temizlenmektedir. Sonra da çözelti buhar-
laştırılarak içerdiği maddelerin kristalleşmesi sağlanmaktadır.

Soğutmayla kristalleşmede hazırlanmış çözelti soğumaya bı-
rakılmaktadır. Soğutma sonrası çözeltinin doygunluk derecesi 
artacağından kristalleşme oluşmaya başlamaktadır. Soğuma 
süresi uzadıkça kristallerin boyutu artacaktır. 

Soğutma sonucu aşırı doygun hâle gelen çözeltiden bir mik-
tar katı kristal hâlinde ayrılmaktadır. Kristallendirmeden sonra 
maddenin önemli bir kısmı kristalizatörden çıkan doygun çö-
zelti içinde kalmaktadır Bu çözelti kristalleştirme sistemine geri 
verilerek yeni beslenen çözelti ile karıştırılması sağlanarak katı 
kaybı tamamen önlenmiş olmaktadır. Bu amaçla kristalizatör-
ler seri olarak da kullanılmaktadır.

Çözelti içinde bulunan yabancı katı maddeler kristalleşmeyi 
zorlaştırdığı gibi kristal kalitesini de etkilemektedir. Bu amaçla 
çözelti kristalleştiricilere verilmeden önce içindeki safsızlıklar 
temizlenmektedir. Aynı amaçla seri olarak çalıştırılan kristal-
leştiricilerde geri dönen çözeltinin uygun bir miktarı ortamdan 
alınarak safsızlıkların ortamda birikerek artması önlenmektedir.

Yaygın kullanılan vakumlu kristalleştiricilerde vakum odaların-
da yükünü kristal olarak bırakıp buhar haline gelmiş çözeltinin 
çözeni vakum tarafından alınıp yoğunlaştırılmaktadır. 

Çözeltiye, çözünürlüğe, kristalleşme sonucu alınacak ürüne 
bağlı olarak çok değişik amaç, isim ve yapıda kristalleştiriciler 
üretilmektedir. Bu kristalleştiricilere “basınç”, “soğutma”, “ısıt-
ma”, “vakum”, “karıştırma”, “aşılama” gibi değişik fiziksel kuv-
vetler uygulanabilmektedir. 

Kristalleştiricilerde aranan ortak özellikler:
•	Büyük boyutta ve düzgün dağılımlı kristal üretimi, etkin kris-
tal kontrolü, kristal miktarı 
•	Kristal topaklanmasının olmaması
•	Kristallerin sıvı içermemesi
•	Kristal topaklarının sıvı içermemesi
•	Düşük enerji maliyeti
•	Oluşan kristallerin yıkanması sonrası kristal kekinin sıvı 
içermemesidir

Bütün çözeltilerde kristalleşme işleminin gerçekleşebilmesi 
için “aşırı doygunluk” bir gerekliliktir. Aşırı doygunlukla kristal-
leşme artmakta, doygunluk belirli bir sınırı aştığında kristalleş-
me son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Kristalleştirme olayı:
•	Soğutma ile aşırı doygunluk,
•	Çözücünün buharlaştırılması ile aşırı doygunluk,
•	Adyabatik buharlaştırma olarak ifade edilen soğutma ve bu-
harlaştırma ile aşırı doygunluk,
•	Kristalleşmesi istenilen maddenin çözünürlüğünü azaltacak 
bir başka maddenin, çözeltiye ilavesi ile gerçekleşmektedir.

Soğutma ile aşırı doygunluk: Çözelti sıcaklığının düşmesi ile 
çözünürlüğü önemli derecede azalan maddelere için uygulan-
maktadır. Çoğu maddenin sudaki çözünürlüğü sıcaklık düştü-
ğünde azaldığından yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çözücünün buharlaştırılması ile aşırı doygunluk: Bu yöntem-
de çözücü ortam buharlaştırılarak çözelti aşırı doygun hale gel-
mektedir. Buharlaşmayla doygunluk sınırı aşıldığında ortam-
daki ergimiş maddelerin fazlası kristalleşerek ayrılmaktadır. Bu 
yöntem tuz üretiminde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 
Çözünürlük eğrisi eğimi yataya çok yakın olduğunda soğutma 
ile oluşan kristalleşme miktarı önemsenmeyecek kadar azdır. 
Yöntem çözünürlük eğrisi eğimi çok fazla dik olmayan madde-
lerin kristalleştirilmesinde uygulanabilmektedir. 

Soğutma ve buharlaştırma ile aşırı doygunluk: Yöntemde, 
buharlaşma sürerken, eriyiğin çok az soğutulmasıyla, doymuş 
çözelti içinde askıda bulunan çözülmüş maddelerin çok hızlı 
bir şekilde kristalleşmesi sağlanmaktadır. Yöntem dik eğimli 
çözünürlük eğrisine sahip olan tuzlar için yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Yöntem vakum altında soğutma-buharlaştırma 
olarak da bilinmektedir. 

Vakum altında soğutma-buharlaştırmada, buhar basıncı al-
tındaki ortamdan daha az basınca sahip vakum ortamına 
gönderilen sıcak çözelti bu ortama vakumun fiziksel etkisiyle 
püskürerek (flaş) girmekte ve soğumaktadır. Vakum ortamında 
soğutma ile buharlaştırma çözeltiyi aşırı doygun hale getirerek 
katının kristalleşmesini sağlamaktadır. 

Büyük miktarlardaki üretimlerin söz konusu olduğu durumlar-
da yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir.

Kristalleşmesi istenilen maddenin çözünürlüğü azaltacak 
bir başka maddenin çözeltiye ilavesi ile kristalleştirme: Yön-
temde çözeltiye, çözülen maddenin ortamdaki çözünürlüğü-
nü azaltacak diğer bir kimyasal madde ilavesiyle kristalleştirme 
gerçekleştirilmektedir. Yöntem endüstriyel boyutta fazla uy-
gulama alanı bulmamıştır. Yöntem elektrolit kostik çözeltilerin 
ve sabunun ayrılmasından sonra geri kalan gliserin-su-tuz karı-
şımının buharlaştırılmasında uygulanmaktadır. 
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Kristalleştirici çeşitleri bu temel sınıflandırma üzerinden yapıl-
maktadır. Üretici firmalar kristalleştiricilere yaptıkları eklentile-
re göre özel isimler vermektedirler. Endüstriyel boyutta gerekli 
kapasiteye kristalleştiriciler kendi içinde seri çalışan paralel 
hatlarla sağlanmaktadır. 

Kristalleştiriciler
Kristalleştiriciler de silindirik yapılı olup hareketli parçaları yok-
tur. Bazılarında yalnızca karıştırma kanatları bulunmaktadır. 
Şekil 1’de değişik yapıdaki kristalleştirici kesitleri gösterilmiştir.

Tuz gibi çözünebilir-
liği sıcaklıkla fazla de-
ğişmeyen, çözünürlük 
eğrisi yataya yakın 
çözeltilerin kristalleş-
tirilmesinde Şekil 2’de 
gösterilen “vakumla 
soğutma-buharlaştır-
ma” kristalleştiriciler 
kullanılmaktadır.

Sistemde hazırlan-
mış eriyik pompa 
emişinden, geri dö-
nen çözelti hattına 

yapılmış bağlantıdan verilmektedir. Bu şekilde sistemden geri 
dönen çözelti ile yeni beslenen çözeltinin homojen olarak 
karışması da sağlanmaktadır. Pompa olarak genellikle vidalı 
pompa kullanılmakta olup çözeltiyi sıcak bir eşanjöre basmak-
tadır. Çözeltinin sıcaklığı püskürtülmeye uygun yeteri kadar 
yüksekse sisteme eşanjör koymaya da gerek yoktur. Çünkü 
yüksek sıcaklığın çözeltinin özelliklerini olumsuz yönde etkile-
mesi söz konusu olabilmektedir. 

Kristalleştiricinin üst bölümüne pompa basıncı ve ortamdaki 
vakumun etkisiyle püskürtülen çözelti içindeki su buharlaşarak 
ayrılırken katı da kristalleşerek alt bölüme inmektedir. Yeterli 
büyüklükteki kristaller alttan ayrılırken üstte küçük kristaller 
devreye geri gönderilmektedir.

Bazı çözeltilerin çözünürlüğü sıcaklıkla çok artmaktadır. Bu çe-
şit doymuş çözeltiler, yalnızca sıcaklığı düşürüp çözelti soğu-
tularak kolayca kristalleştirilebilmektedir. Bu çözeltilerin kris-

talleştirilmesinde vakum-soğutmayla kristalleştirici ya da Şekil 
3’deki yalnızca soğutmayla kristalleştiriciler kullanılmaktadır.

Yaygın kullanılan vakum kristalleştiricilerde vakum odalarında 
yükünü kristal olarak bırakıp buhar haline gelmiş eriyiğin çöze-
ni vakum tarafından alınıp yoğunlaştırılmaktadır. 

Şekil 4’deki buharlaştırıcı/kristalleştiriciler amacına göre tek ya da 
seri halinde bağlanmış birden fazla üniteden oluşabilmektedir. 

Şekildeki kristalleştiriciye çözelti pompa ile bir eşanjörden 
geçirilerek verilmektedir. Çözelti sıcaklığı belirli seviyede tu-
tulmaya çalışılmaktadır. Kristalleştiricide buharlaşmayla eriyik-
teki katı kristalleşerek ortamda askıda kalmaya başlamaktadır. 
Askıdaki bu kristaller kristalleşmenin çekirdeğini oluşturmak-
tadır. Devrede döndürülen çözelti miktarı yüksek tutularak ısı 
transferi için yeterli süre kazanılmaktadır. 

Süreçte çekirdek kristaller büyüyerek istenilen boyuta ulaştık-
tan sonra devreden alınmaktadır. Bu süreç birden fazla ünite-
de ardışık olarak yapılmakta, son üniteden alınan yeterli bü-
yüklüğe ulaşmış kristaller suyundan ayrılarak kurutulmaktadır.

Seri buharlaştırma/kristalleştirme sistemi uygulanan klasik bir 
kristalleştirme sistemidir. Birinci ünitede çözelti sisteme besle-
nen buhar ile, sonraki ünitelerde çözelti bir önceki üniteden 
çıkan buharla ısıtılmaktadır. Hava sıcaklığı gibi ortam şartları, 
mevcut buhar basıncı, mekanik tasarım ve seçilen malzemenin 
korozyon direnci ünite sayısını belirlemektedir. 

Şekil 1: Değişik yapıdaki kristalleştirici kesitleri

Şekil 2: Vakum-buharlaştırmayla kristalleştirici

Şekil 3:Soğutmalı kristalleştiriciler

Şekil 4:Çoklu kristal ünitesi
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ve buharlaştırmayla eriyik doygun hale getirilerek tuzun kris-
talleşmesi sağlanmaktadır. Oluşan kristaller devir daim sırasın-
da bir taraftan da büyümektedir. Yeterli büyüklüğe ve ağırlığa 
gelen kristaller sistemden ayrılmaktadır. 

Her sistemde oluşan buhar bir sonraki sistemin ısı kaynağı 
olarak kullanılmaktadır. Son aşamada da yükü alınmış eriyik 
soğutma kulelerinde yoğunlaştırılarak ortamdan alınmaktadır.

Sonuç 
Kristalleştiriciler başta tuz ve boraks türevlerinin üretimi ol-
mak üzere cevher hazırlama tesislerinde yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Kristalleştiricilere dışarıdan bakıldığında silindirik 
basit bir yapıda görülüyor olmasına karşın içerisinde bir dizi 
fiziksel olaylar gerçekleşmektedir. Bir sorunla karşılaşıldığında 
çözümü için kristralleştiricilerin çalışma prensiplerini bilmek 
gerekmektedir. Kristalleştirme devrelerinde; çözeltinin doy-
gunluğu, sıcaklığı, ortamın basıncı, vakumu, debisi gibi temel 
bazı değişkenler vardır. Bu değişkenlerde bilmeden yapılacak 
bir değişiklik, çözeltinin boru hatlarında kristalleşerek sistemin 
tıkanmasına neden olabilmektedir. Bu yazıda kristalleştirme ile 
ilgili temel bilgiler verilmiştir. İlgi duyan ya da kristalleştirici-
lerle çalışan meslektaşlarıma önerilerim konuyu daha detaylı 
incelemeleridir. 
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Şekil 5’deki kristalleşticiler Na2SO4, K ve Mg tuz kristalleri ka-
zanımında kullanılmaktadır. Sistemde amaca uygun olarak at-
mosfer basıncı altında vakum soğutma ya da yüzey soğutma 
uygulanmaktadır. 

Kristalleştirme işleminde kullanılan buharlaştırııclar püs-
kürtme üniteleri olarak dizayn edilmiştir. Vakum sistemi yo-
ğunlaştırılması yüksek performanslı enjektörler vasıtasıyla 
oluşturulmaktadır.

Kristalleştirmeye Örnek
Kristalleştirme işlemi için verilebilecek örnek vakumlu buhar-
laştırma ile tuzun saflaştırılmasıdır.

Vakumlu buharlaştırmayla tuz üretimi aynı zamanda tuzun ra-
fine edilmesi işlemidir. Rafine tuz üretimi için ham tuz su buha-
rı ile eriyiğe alınarak doymuş bir çözelti hazırlanmaktadır. 

Tuz üretildiğinde doğal olarak kalsiyum sülfat, magnezyum 
klorür, magnezyum sülfat ile kalsiyum ve magnezyum bikar-
bonatlar içermektedir. Vakumla buharlaştırma yönteminin ilk 
aşamasında tuzlu eriyiğin içeriği istenmeyen kimyasal safsız-
lıklar ve fiziksel kalıntılar kristalleştirme öncesi temizlenmekte-
dir. Bunların temizlenmeleri için doymuş çözeltiye önce kireç 
sütü Ca(OH)2, soda Na2CO3 veya kostik soda NaOH, sonra da 
Na2SO4 ilave edilmektedir. MgCl2 tuz gibi suda erimektedir. 
Tuzun nemlenmesine neden olan MgCl2’nin tuzdan ayrışabil-
mesi için ortama CaO ilave edilmektedir. Bu ilavelerden sonra 
eriyikte katı formda oluşan Mg(OH)2 ve CaSO4 suda çözülme-
dikleri için çökmekte, çökelti de filtrelenerek temizlenmekte-
dir. Ortamdaki sülfatlar da yüksek çözünürlüğü olan Na2SO4’e 
dönüşmektedir. 

Eriyikten alınan çökelti ve kalıntılar gübre üretiminde katkı 
maddeleri olarak kullanılabilmektedir. Temizlenmiş tuzlu 
çözelti vakumlu buharlaştırıcılara gönderilmektedir. Vakum 
ortamında su buharlaşırken içerdiği tuz da kristalleşmektedir. 

Şekil 6’da diğer bir tuz kristalleştirme sistemi gösterilmiştir.

Vakumla buharlaştırma sisteminde atmosfere kapalı vakum 
ortamında eriyiğin kaynama noktası düşürülmekte, soğutma 

Şekil 5: Püskürtme ve soğutma kristalleştiriciler

Şekil 6: Tuzun kristalleştirilmesi
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Dar Çaplı Sondaj Nedir? 
En az %90’ı 7” veya daha düşük 
çapta delinen sondaj kuyu-
suna ‘’Dar Çaplı Sondaj’’ (Slim 
Hole) denir. Bu tanıma para-
lel olarak; delinen kuyudaki 
anülüs boşluğu da belirleyici 
olmaktadır. Örneğin; 1.000 m 
derinliğindeki bir kuyu 12 ¼” 

çapındaki matkapla delinirken 5” çapında tijlerin kullanılması kon-
vansiyonel sondajda normaldir. Aynı derinlikteki bir kuyunun 3 ¾” 
matkap ve 3 ½” tijlerle delinmesi o kuyuyu dar çaplı sondaj yapar.

Tarihçe
Madencilik sektöründe “Wire Line Karotlu Sondaj Tekniği” 
yıllardır kullanılmaktadır. Madencilik sektöründe “Karot”, de-
linen formasyonla ilgili en doğru bilginin alınmasını sağlayan 
en önemli araçtır. Günümüzde “wire line” sondaj tekniğiyle 
mineral araştırma ve geliştirme projelerinde 5.000 metreden 
daha derin “sürekli karotlu” sondaj kuyuları delinebilmektedir. 
1950’lerin sonunda “petrol ve doğal gaz arama sektörü”, arama 
sondajları için daha pratik bir yöntem araştırmaya başladı. İlk 
olarak 1970’lerin başında Kanada’da 3.530 metre derinliğindeki 
“dar çaplı karotlu sondaj kuyusu” delindi. Kuyu NQ çapta (3”) ta-
mamlandı1. Günümüzde bu teknoloji pek çok petrol, doğal gaz 
ve jeotermal arama projelerinde kullanılmaktadır.

Dar Çaplı Sondaj (Slim Hole) Çeşitleri
•	Kırıntılı sondaj,
•	Karotlu (wire line) sondaj,
•	Kırıntılı ve karotlu sondaj,
•	Eğimli karotlu veya kırıntılı sondaj,
•	Yönlendirilebilir karotlu veya kırıntılı sondaj,
•	Sarımlı tij ile sondaj (coiled tubing)

Çelik Halatlı Karotiyerli (Wire Line) Sondaj
Karotun alınabilmesi için takım dizisinin çekilmesine gerek kal-
madan yapılan sondaj sistemine çelik halatlı karotiyerli (wire 
line) sondaj denir.

•	 İlerleme sırasında boyu 1,5-3,0 veya 6,0 metre uzunluğa ayar-
lanmış iç tüpün içine karot dolar.
•	 İç tüp karotla dolunca, “overshot” yardımıyla kuyudan çekilir.
•	Dışarıda hazırda bekleyen iç tüp takım dizisi içine atılarak iler-
lemeye devam edilir.
•	Dışarıya çekilen tüpün içindeki karot boşaltılıp, loglama, test 
veya analizler için sandıklara yerleştirilir.

Dar Çaplı Sondajın (Slim Hole) Avantajları
•	Maliyet, 
•	Nakliye/Lojistik, 
•	Ulaşılması zor alanlarda sondaj yapabilme imkanı,
•	Çevresel faktörler, 
•	Düşük iş gücü gereksinimi,
•	Daha fazla jeolojik bilgi edinebilme.

Maliyet
Aynı derinlikteki dar çaplı bir sondajın, konvansiyonel sondaja 
göre toplam maliyeti ortalama olarak 1/4-1/9 oranında azdır.
Maliyete etki eden faktörler arasında;
•	Lokasyon hazırlama (x15)
•	Nakliye (x20)
•	Yakıt tüketimi (x10)
•	Personel ücretleri (x2)
•	Sondaj sıvısı katkı maddeleri (x7)
•	Su temini (x7)
•	Sondaj atık bertarafı (x7)
•	Bakım ve Ekipman (x2)
•	 İSG Maliyetleri (x4)

92



15 Ocak 2017
www.madencilik-turk iye.com

Örnek: 1987-1991 yılları arasında, İsviçre’de petrol araştırma 
şirketi Olijeprospektering için, “slim hole” tekniği ile 93 adet 
sondaj kuyusu delinmiştir.

Şirket, bu projede yapılan çalışmanın, konvansiyonel sondaj 
metotlarına göre proje maliyetini %75 oranında düşürdüğünü 
yayınlamıştır2. 

Nakliye/Lojistik
•	Dar çaplı sondaj makinesi ve ekipmanlarının kuyular arası 
nakliye süresi ortalama 1-2 gündür. 
•	Konvansiyonel sondaj ekipmanlarının nakliye süresi 2 haftayı 
geçebilmektedir.
•	Genellikle paletli olan sondaj makineleri araçların kolay ula-
şamayacağı yerlere rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Çevresel Faktörler 
•	Sondaj makinesi ve ekipmanlar için gerekli lokasyon alanı 
konvansiyonel sondajlara göre 1/10-1/15 oranında daha azdır. 
•	Sondaj makinesi ve ekipmanların taşınması için gereken ula-
şım yolları daha az ağırlık kapasiteli ve daha dar olabilir.
•	Dar çaplı sondaj makinelerinde sarf malzemesi tüketimi daha 
azdır.

Örnek: 1996 yılında İngiltere’de BP için yapılan 6 kuyuluk bir 
“slim hole” projesinde, lokasyon alanı gereksiniminin %70 ora-
nında düştüğü ve nakliye için harcanan zamanın %60-70 ora-
nında daha az olduğu yayınlanmıştır3.

•	Sondaj sıvısı kullanımı konvensiyonel sondaja göre 7 kat 
daha azdır. Bununla birlikte atık bertaraf miktarı da bu oranda 
düşüktür.
•	Kullanılan yakıt 10 kata kadar daha azdır. 
•	Atık bertaraf oranı konvansiyonel sondajda en az 7 kat daha 
fazla olmaktadır. 
•	Konvansiyonel sondajda delinen kısmın tamamı kırıntı şek-
linde yüzeye taşındığından atık miktarını arttırmaktadır.
•	Atık yağı miktarı konvansiyonel sondaja göre çok daha azdır. 
•	Dar çapta araştırma sondajları özellikle yerleşim yerlerine ya-
kın olan proje sahalarında, çevreye verdiği etkinin en az düzey-
de olması nedeniyle tercih edilmektedir.
•	Gürültü miktarı çok daha az ve kontrol altına alınması çok 
daha kolaydır. 

Konvansiyonel
Slim Hole Jeolojik Bilgi Edinme 

Kuyudan alınan karotlar üzerinden aşağıdaki bilgiler edinilebil-
mektedir: 
•	Litolojik bilgi,
•	Sıcak su mineralleri,
•	Fay zonları,
•	Alterasyonlar,
•	Kaya mekaniği,
•	Rezervuar tipi,
•	Formasyonların belirlenmesi,
•	Karot üzerinde yapılabilen laboratuvar testleri

Kıyaslama 
•	 Sıcaklık/ Basınç logları her iki sondaj tipinde de yapılabilmektedir.
•	Anlık sıcaklık ölçümleri iki sondaj tipinde de yapılabilmektedir.
•	Kuyu dibi gaz ve akışkan numune alımı her iki sondaj tipinde 
de yapılabilmektedir.
•	Rezervuar Testleri, akışkan veya gaz testleri konvansiyonel 
sondaj kuyularında yapılmaktadır, bu testler dar çaplı karotlu 
sondaj kuyularında da mümkün olabilmektedir.
•	Konvansiyonel sondajda takım sıkışması veya kopması gibi 
kuyu problemlerinde tahlisiye işlemleri fazla zaman kaybı ve 
yüksek maliyeti de beraberinde getirmektedir.
•	Dar çaplı karotlu sondajda tahlisiye işlemleri daha az maliyet-
li uygulamalardır. Ayrıca, delinen sondaj dizisi kuyuda bırakıla-
rak muhafaza borusu olarak kullanılıp, bir küçük çapla devam 
etme olasılığı yüksektir. Böylelikle takım ile ilgili problemlerde 
kuyuyu kaybetme riski daha azdır.
•	Dar çaplı sondajda anülüs hacmi dar olduğundan kırıntıların 
yüzeye çıkması için gereken pompa basıncı ve debisi konvan-
siyonel sondaja göre daha düşüktür.
•	Dar çaplı sondajda kırıntılı sondaj tekniği, sedimanter for-
masyonlarda ilerleme hızı açısından avantaj olarak görülmek-
tedir. Bu nedenle dar çaplı sondaj makinesi ile kırıntılı sondaj 
tekniğiyle kuyuya başlayıp sonrasında karotlu sondaja geçile-
rek maksimum performans sağlanmaktadır.
•	Konvansiyonel sondajlarda tam veya kısmi devir daim ka-
yıpları kuyuda büyük problemler oluşturabilmektedir. Karotlu 
sondajda ise devirdaim kaybı daha kolay engellenebilmekte, 
“tam kaçaklı” sondaj daha rahat yapılabilmektedir.
•	Karotlu sondajda kuyudaki devir daim sıvısı kaçağının karot 
numunesi alınmasında hiç bir etkisi yoktur.

Türkiye’de Slim Hole Teknolojisi
Türkiye’de araştırma amaçlı ilk “slim-hole” sondaj kuyusu 7 yıl 
önce jeotermal alanda faaliyet gösteren yerel bir enerji şirket 
adına başarıyla tamamlanmış ve bu kuyu sonrasında proje 
farklı bölgelerin de araştırılması amacıyla 1 yıl kadar daha de-
vam etmiştir. Özellikle son yıllarda bu teknolojinin, sektörün 
bazı öncü firmaları tarafından da tanınmaya başlamasıyla ülke-
mizde jeotermal ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren yerli 
ve yabancı firmaların artan talepleri neticesinde slim hole tek-
niği ile birçok araştırma projesi gerçekleştirilmiştir. Şu an yürü-
tülmekte olan projelerde delinmekte olan kuyularla araştırma 
çalışmaları devam etmektedir. 
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“CASE STUDY”
Türkiye’nin En Derin 
Dar Çaplı (Slim Hole)
Karotlu Sondaj Projesi 
Tamamlandı: 2503 m
Dar çaplı sondaj teknolojisi 
bilindiği üzere başta maden-
cilik olmak üzere çok çeşitli 
alanlarda kullanılabilmek-
tedir. Manisa da yapılan bu 
projede jeotermal gradyan 
araştırma amaçlı dar çaplı 
sondaj yapılmıştır. Bu son-
dajda gradyan değeri ve 
akışkanın varlığıyla ilgili bir 
çok veri elde edilmiştir. Bu 
veriler ışığında jeotermal 
yatırım planlaması daha ve-
rimli bir şekilde yapılması 
hedeflendi.

Lojistik ve mobilizasyon an-
lamında 600 m²’lik alandaki 
saha hazırlığı ve kurulumu 
7 gün sürdü. Sondaj lokas-
yonunun dağlık ve ulaşım yolu açısından zor bir bölgede 
olması çalışma şartlarını zorlaştırsa da lokasyonun küçük 
olması ve ağır tonajlı nakliye araçları seçilmemesi nakliye 
ve çalışma açısından büyük ölçüde fayda sağlamıştır. Son-
daj yerine yakın yerleşim yeri olmadığından ses konusunda 
makine etrafına yapılan gürültü paneli kullanımına gerek 
duyulmamıştır. Çalışan personel olarak iki vardiyada toplam 
9 kişi yeterli olmuştur.

Kuyudan alınan karot numuneleri incelenerek litoloji, sıcak su 
mineralleri, fay zonları ve alterasyonlar belirlenmiştir. Devamlı 
olarak sondaj sıvısı giriş çıkış sıcaklıkları alındı ve 100 metrede 
bir olmak üzere maksimum termometre ölçümleri alınarak an-
lık tahmini jeotermal gradyan hesaplaması yapılmıştır. Yapılan 
bu jeotermal amaçlı açılan kuyuda, oluşabilecek akışkan veya 
gaz geliş riskine karşı kuyubaşı kontrol ekipmanları kullanarak 
güvenli bir şekilde ilerleme yapılmıştır.

Bu araştırma sondajında sondaj sıvısı olarak bentonit bazlı 
çamur tercih edilmiştir. Kuyu dizaynı olarak ise; 7 5/8” ro-
ckbit ile kırıntılı sondaj metodu ile 96 metre ilerlendikten 
sonra 6 1/2” çapındaki muhafaza boruları çimentolanarak 
içerisinden 5 7/8” rockbit ile 414 metreye ilerlenmiştir. Son-
rasında muhafaza borusu inilip çimentolama yapılarak wire-
line karotlu sondaj methodu ile 2503 metreye kadar devam 
edilmiştir (Şekil.1).”HQ” (3 1/2”) çapta 2206 metre ilerle-
nerek Türkiyedeki “H” çapta en derin karotlu sondaj ünva-
nı alındı. Aynı zamanda “NQ” (2 3/4”) çapta 2503 metrede 
bitirilen kuyuda Türkiyedeki en derin dar çaplı (slim hole) 
karotlu sondajı ünvanı alındı.

Yapılan bu kuyudaki maliyet dağılımına bakıldığında maliyetin 
2/3 oranındaki kısmını personel ve ekipman giderleri oluştur-
maktadır. Sonrasında ise yakıt ve sondaj sıvısı katkıları yer al-
maktadır (Grafik.1). 

Kaynaklar

1. Walker SH and Millheim KK, “Small Diameter Exploratory Holes May Get More 

Attention”, Oil and Gas Journal 69, no. 8, pp 86 – 87. 

2. Danl T, “Swedish Group’s Small Hole – Shallow Drilling Technique Cuts Costs”, Oil and 

Gas Journal 80, no. 16, pp 98 – 100

3. Floyd K: “Slim Holes Haul in Savings”, Drilling 40, no: 4, pp. 24 - 26 

Şekil 1. Kuyu Dizaynı

Grafik.1 Kuyu Maliyet Dağılımı
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Maden Endüstrisi 4.0

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Sanayi ve teknolojide küre-
sel firmalar bir sonraki dev-
rime yani Endüstri 4.0 (4. 
Sanayi Devrimi) odaklanmış 

durumdalar. Bir önceki endüstriyel devrim yaklaşık 40 yıl sür-
müş ve üretimde bilgisayarların entegrasyonu ve otomasyon 
ile sonuçlanmıştı. Bunun sonucunda da üretim ve sanayide 
insan gücünün payının ciddi oranda azaldığı da bir gerçektir. 
Endüstri 4.0 ile otomasyondan bir sonraki aşamaya; akıllı sis-
temlere geçilecektir. Bu akıllı sistemlerin temelini kendi başına 
karar verebilme yeteneği olan yapay zekâya sahip teknolojiler 
ve bunların birbiriyle iletişim kurduğu altyapı olan nesnelerin 
interneti oluşturacaktır. Bu devrimin temelinde bilişim tekno-
lojilerinin sanayiye katkısının hiç olmadığı kadar arttırılması 
yatmaktadır. Havacılık, otomobil, kimya, enerji, üretim, nakliye, 
ulaşım ve sağlık gibi birçok sektörde bu alanda yatırımları ve 
yeni girişimleri görmek mümkündür.

Endüstri 4.0’ın henüz tasarım aşamasının sonlarına gelmiş ve 
uygulama aşamasına yeni geçmiş olduğu söylenebilir. Nesne-
ler, insanlar, sensörler arasında ki bağlantı ve iletişim bu dönü-
şümün temelini oluşturacaktır. Özellikle sensörler yardımıyla 
gerçekliğin sanal modellemesi ve ekipmanların-çalışanların 
hızlı ve bağımsız karar verebilmesi sistemin temellerini oluş-
turacaktır. Bu dönüşümün başarılı olduğu sektörlerde üretim 
maliyetleri ve kalitesi üzerinde ciddi bir avantaj oluşturacağını 
tahmin etmek pek güç olmamakla birlikte bazı sakıncaları da 
olacağını belirtmekte fayda var. Bu sakıncalar arasında ilk akla 
gelen internet üzerinden birbirine bağlı ekipmanların-makine-
lerin dışardan gelecek siber saldırılara karşı hassaslığıdır. Özel-
likle kullanılan ekipmanların büyüklükleri göz önüne alındığın-

da maden sektörü için bu risk diğer sektörlere kıyasla çok daha 
önem arz etmektedir. Bir diğer akla gelen zorlukta teknolojik 
altyapının varlığıdır. Çok kritik kararların algoritmalar ve nes-
neler arasındaki haberleşme sonucunda verileceği bir sistem-
de donanım-yazılım kalitesi bir tarafa; internet veya elektrik-
teki bir gecikme veya kesilme bile ciddi riskler oluşturacaktır. 
Özellikle bilişim altyapısının bulut depolama sistemlerini kulla-
nacağı düşünülürse bu risk bir kaç kat arttırılmış olacaktır.

Maden sektörü, henüz endüstriyel devrimlerde geçmişte 
kalan her aşamayı ne kadar tamamladığı sorgulansa da bu-
gün için 3.0 olduğunu varsayabiliriz. Yapay zeka-algoritma 
kullanımı bazı madenlerde bir kısım teknolojik ürünlerde 
bulunmakla birlikte; sektörde bu teknolojilerin kullanım ve 
yaygınlık konusu asıl meseledir. Bunun temelinde bu teknolo-
jilerin bazılarının fiyatlarının yüksekliği akla gelse de gerçekte 
maden yöneticilerinin ve karar vericilerin zihinsel olarak ha-
zır olmamaları asıl sebeptir. Madencilikle karşılaştırıldığında 
emniyet açısından çok daha az risk içeren sektörler bile kalite, 
rekabetçilik ve maliyetler sebebiyle bu tür teknolojik gelişme-
leri hızlı bir şekilde benimsemek durumundadırlar. Diğer bü-
tün sektörler gibi maden sektörünün Endüstri 4.0 devrimine 
adapte olması gerekecektir. Sektör olarak emniyet riskleri ve 
emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önüne aldığımızda bu 
ihtiyaç hiç olmadığı kadar artmıştır. Ancak bu adaptasyonun 
doğru bir biçimde olabilmesi için öncelikli çözülmesi gereken 
bazı sorunlar mevcuttur.

Yönetimlerin etkin olabilmeleri için stratejik bir yönelim planla-
rının bulunması ve verilere dayalı kararlar almaları gerekir. Ma-
den firmalarında yöneticilerin sadece aktif değil aynı zamanda                                                                                                                                            
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pro-aktif olmaları gerekmektedir. Kurumsal kimlikleri nispeten 
oluşmamış firmaların genellikle stratejik bir teknoloji adaptas-
yon planı bulunmaz ya da mevcut plan yeterince kapsayıcı veya 
güncel değildir. Bu sebeple hızla dönüşen dünyada kurumsal 
olarak yeniliklerin neresinde bulunulacağı tam olarak belirle-
nemez. Endüstriyel devrimlerin süresi gittikçe kısalmakta ve 
geç kalan dönüşümlerde bir o kadar daha sancılı ve maliyetli 
olmaktadır. Bu sebeple firmaların kurumsal stratejilerinin oluş-
turulması ve küresel çaptaki dönüşümlere stratejik hedeflerini 
güncelleyerek adapte olması gerekmektedir.

Dördüncü sanayi devriminin en kritik tasarım noktaları ara-
sında bilişim yer almaktadır. Algoritmalar ve akıllı sistemler 
temelde verilere dayalı kararlar verecek ve üretim bu doğ-
rultuda yönlenecektir. Bu sebeple kurumların bilgi ve bilişim 
politikaları 4. sanayi devrimi için oldukça kritik öneme sahip-
tir. Maden sektöründe halen en büyük sorunlardan biri bilgi-
nin doğru toplanılması, dolaşımı ve paylaşımı politikalarının 
bulunmamasıdır. Bu konuda makul bir stratejisi bulunmayan 
bir kurumda veriler raporlarda, veri tabanlarında veya Excel 
tablolarında kaydedilmiş öylece durmaktadır. Bu şekilde atıl 
verilerin firmadaki karar gücüne hiç bir fayda sağlamayacağı 
bilinen bir gerçektir. Bu verilerin kuruma faydalı olabilmesi için 
performans göstergelerinin belirlenmesi ve verilerden yapılan 
analizlerin periyodik olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu 
değerlendirmelerden ve verilerden yola çıkarak bir yönetici 

harekete geçebilmeli ve gerekli adımları atabilecek noktaya 
gelmelidir. Verilerin kullanımının algoritmalar tarafından ger-
çekleştirildiği Endüstri 4.0’a gelmeden operasyonel verilerin 
öneminin kavranması, kritik verilerin tespiti, otomasyonu ve 
analizi oldukça önemlidir.

Maden şirketlerinin odak noktasında öncelikle emniyet, sonra 
maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak olmalıdır. Bu se-
beple hata oranını en aza indirecek ve maliyetleri düşürecek 
teknolojilere olan ilgi ve yatırımlar her dönemde artacaktır. 
Sektör olarak diğer birçok endüstriden şartlar olarak ayrıştı-
ğımız ve nihai olarak bağımsız hareket ettiğimiz bir gerçektir. 
Ancak bu bağımsızlık diğer sektörlerden ve başarılı örnekler-
den faydalanmamamız anlamına gelmemelidir. Ocaklardaki 
cevherlerin tenörlerinin günden güne düştüğü ve kuyuların 
derinliklerinin arttığı bilinen bir gerçektir ve birçok maden 
ekipmanı bugün için ekonomik sınırlarına ulaşmıştır. Bu se-
beple madencilikteki yeni akım daha fazla emeğe veya yatırı-
ma dayalı değil; ayni işi daha akıllıca yapmak olmalıdır. 4. sa-
nayi devriminin ne kadar başarılı olacağını ilerleyen süreçlerde 
göreceğiz. Ancak her hâlükârda sektör olarak bu dönüşümün 
içerdiği birçok yeni teknolojik ürünün ve fikrin sektörümüze 
yarayacağını unutmamalıyız. İşletmelerin başarısı ve kârlılığı 
açısından diğer endüstrilerdeki dönüşümler bizler için de il-
ham kaynağı olmalı ve diğer disiplinler-sektörleri de yakından 
takip etmeliyiz. Bu konuya ilerleyen sayılarda değineceğim. 
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Maden Yasasında İdari Para Cezaları

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’n-
da değişiklikler getiren 6592 
sayılı Yasa ile öngörülen idari 
para cezalarının, 03.03.2005 

günlü ve 5326 sayılı Kabahatler Yasası hükümlerine tabi 
olacağı, Maden Yasası’nın 13’üncü maddesi 2. fıkrasında yer 
almıştır. Görevli Mahkeme Sulh Ceza Hakimliği olup, yetkili 
Mahkeme de ruhsat sahasının bulunduğu yerdeki Sulh Ceza 
Hakimliğidir.

İdari para cezaları Maden Yasası’nın birçok maddesinde vardır. 
Bu maddelerdeki idari para cezalarının incelenmesinde; 

Yasanın 7’nci maddesi son fıkrasında; Çevresel etki değerlen-
dirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet 
izni olmadan veya kamu hizmeti ya da umumun yararına ayrıl-
mış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesafede Bakanlığın, 
özel mülkiyete konu araziye 20 metre mesafe dahilinde, mülk 
sahibinin izni ile madencilik faaliyetleri yapılabilir. Mesafeler, 
ihtiyaç halinde madencilik faaliyetlerinin boyutu, emniyet ted-
birleri ve arazinin yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabile-
cek, mesafeler yatay olarak hesaplanacaktır. Buna aykırı faali-
yette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde 30.000 TL idari 
para cezası uygulanarak izinsiz alandaki faaliyet durdurulacak, 
bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının 
tespiti halinde ise ruhsat iptal edilecektir.

Daha önce Yasada yer alan teminat iratları, 6592 sayılı Yasa ile 
idari para cezasına çevrilmiştir. 

Aktarılan kural dikkate alındığında; 

•	Ortada bir ruhsat olacaktır. Ruhsatı olmadan yapılacak faali-
yet Yasa’nın 12’nci maddesi 5. fıkrasına tabidir. 

•	Bu ruhsatta, madencilik faaliyeti yapılabilmesi için zorunlu 
izinler alınmadan ya da izinlerin eksik olmasından kaynakla-
nan bir durumun idarece tespiti yapılacaktır. Zorunlu izinlerin 
eksikliği; Mülkiyet, ÇED ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının 
bulunmaması ya da bu izinlerden bazılarının olmaması hali-
dir. Tüm izinler alındıktan sonra, ruhsat alanının izne tabi yer 
konumuna gelmesi de mümkündür. Faaliyet devam ederken, 
çalışma alanının sit ilan edilmesi bunun örneğidir. Ayrıca, 7’nci 
maddenin 13. fıkrasında düzenlenen, mesafelerin ihtiyaç ha-
linde madencilik faaliyetinin boyutu, alınan emniyet tedbirleri 
ve arazinin yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabilmesidir. 
Artırılan mesafeler dahilinde madencilik faaliyeti yapılması da 
kuralın uygulama alanına girecektir. Mesafeler Bakanlıkça (Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü) artırılabilecektir. Bakanlık dışında 
diğer kurumların böyle bir yetkisi yoktur.

•	 İzinsiz alanda faaliyet durdurulacaktır. Alınan izinlerin dışın-
da faaliyet yapılamaz. Faaliyet sadece izinsiz alanda durduru-
lacaktır. Zorunlu izinlerin tamam olduğu alanda faaliyetin dur-
durulması söz konusu değildir.

•	 İdari para cezası uygulanacaktır. İzinsiz alanda yapılacak fa-
aliyete, 30.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu durum 
Yasanın 12’nci maddesi 7. fıkrasıyla çelişmektedir. 12’nci mad-
denin, 7. fıkrasında; Ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni ol-
madan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti halinde, üretim 
faaliyeti durdurularak 20.000 TL idari para cezası uygulanır, ku-
ralı bulunmaktadır. Üretim veya işletme izni bulunmamak zo-
runlu izinlerin tamamlanmadığı anlamına gelir. Bu maddede 
de faaliyet durduruluyor ise aynı fiile farklı maddelerde farklı 
idari para cezası verilmesi hatalıdır. Bu nedenle, her iki madde-
nin uyumlu hale getirilmesi gerekir. Zira, izinsiz faaliyete 12’nci 
maddenin 7. fıkrası uygulandığında 30.000 TL idari para ceza-
sı yerine 20.000 TL idari para cezası ödenecek ve fiilin üç yıl 
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içinde üç kez ihlali haline de ruhsat iptali uygulanamayacaktır. 
Konu yargıya intikal ettiğinde fiili işleyen daha hafif cezanın 
kendisine verilmesini isteme hakkına sahiptir ve ceza huku-
kunda failin lehine olan kuralın uygulanması esastır. 

•	 İzinsiz faaliyetin üç yıl içinde üç kez ya da daha fazla yapıldı-
ğının tespiti halinde de ruhsat iptal edilecektir. İzinsiz faaliyetin 
itiyat haline getirilmesi ruhsatın iptalini doğuracaktır. 

Yasa’nın Beyan usulü başlıklı 10’uncu maddesi 4. fıkrasında; 
Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumlu-
ların uyarılmasından itibaren iki ay içinde düzeltilir. Bu sürede 
gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para 
cezası uygulanır. 

Yasa hükmünde “hata ve noksanlık” denilmiştir. Hata; yanılma, 
yanılgı, gerçeğe uymama. Noksan ise; eksiklik demektir. Yasa-
nın lafzına bakıldığında hata ile noksan arasına “ve” bağlacı 
getirilerek, beyanın sadece hatalı olması değil, noksan olması-
nın da arandığı şeklinde bir anlam ifade ettiği görülmektedir. 
Uygulamalarda ise hata ve noksan değil, hatalı veya noksan 
beyana işlem yapılmaktadır. Yasada “hata ve noksanlık” ibare-
sinin uygulamalar ışığında, “hata veya noksan” şeklinde düzel-
tilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

•	Ortada bir beyan olacaktır. Teknik ve mali konularda yapılan 
yazılı beyanlarla yetkili kişilerce tanzim edilen raporlar doğru 
kabul edilecek, teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları 
konularda beyanda bulunabilecekler ve bu beyanları ile so-
rumlu olacaklardır. Ruhsat sahipleri ise teknik beyanların dışın-
daki tüm beyanlardan sorumlu tutulacaklardır. Ülkemiz İdare 
hukukunun temel ilkelerinden birisi de idarenin yaptığı eylem-
ler ve işlemler hukuka uygunluk karinesi taşır ilkesidir. Beyanın 
doğru kabul edilmesi kuralı bu ilkeye istisna teşkil etmektedir. 
Kurala göre, beyan doğru kabul edilecek, beyanın doğru olma-
dığını idare tespit etmek zorunda kalacaktır. İdarenin yaptığı 
uygulamalarda bu kuralı gözeterek işlem tesis ettiği söylemek 
zordur. İşletme projesi bir beyandır. Ancak beyanın yerinde 
incelemesi yapılmadan proje doğru kabul edilmemektedir. 
Nitekim Uygulama Yönetmeliğinin 91. maddesi ilk fıkrasında; 
Genel Müdürlük gerektiğinde verilen belgeleri veya beyanları 
yerinde tetkik ve kontrol edebilir, düzenlemesi getirilmiştir.

•	Beyanın hatalı ve noksan olduğunun tespit edilmesi sonrası, 
hatalı ve noksan beyanın düzeltilmesi için sorumlusu uyarılarak 
iki ay içinde düzeltilmesi istenecektir. İki ay içinde düzeltme ya-
pılarak beyan tekrarlandığında idarece beyanın yine hatalı veya 
noksan olduğu anlaşılırsa ne yapılacaktır? Bu konuda yasal dü-
zenleme yoktur. Beyanı yapan bunun hatalı ve noksan olmadı-
ğını, idare de hatalı ve noksan bulduğunu öne sürdüğü zaman 
bir çekişme yaşanacağı kaçınılmazdır. Hatalı veya noksan beyan 
ruhsat sahibine açık bir şekilde bildirilmeli, hata ya da noksan-
lığın ne olduğu nereden kaynaklandığı açıklanmalı, düzeltme 
yapıldığında hata veya noksan beyanın düzeltilmediği tespit 
edilmişse bu durum açıkça belirtilip idari para cezası ile yeniden 

iki ay daha süre verilmeli, 
verilen bu sürede de aynı 
durum devam ederse ida-
ri para cezası katlanarak 
uygulanmalıdır.
Yasanın 10’uncu mad-
desi 6. fıkrasında; “Daimi 
nezaretçinin, atandığı 
ruhsat sahasındaki faali-
yetleri düzenli bir şekilde 
denetleyerek tespit ve 
önerilerini daimi nezaret-
çi defterine kaydetmesi 
zorunludur. Aksi takdirde 
daimi nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak 
bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi 
nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Daimi 
nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili 
imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması 
halinde, ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir.”

•	Daimi nezaretçi, atandığı ruhsat sahasında yürütülen faali-
yetleri düzenli bir şekilde denetleyecek ve tespit ve önerilerini 
daimi nezaretçi defterine kaydedecektir. Yapılan denetimde 
bu konuda eksiklik tespit edilirse uyarılacaktır. Uyarı ruhsat 
alanında bir tutanakla da yapılabilir. Uyarıdan sonra ikinci kez 
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilirse daimi neza-
retçiye 10’uncu maddenin 5. fıkrası uygulanacaktır. Kısaca bu 
durum gerçek dışı veya yanıltıcı beyan kabul edilecektir. 

•	Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi 
veya vekili imzalayacak, defterin ibraz edilmemesi veya düzenli 
tutulmaması halinde ruhsat sahibine 20.000 TL idari para ceza-
sı uygulanacaktır. Daimi nezaretçinin görevinden kaynaklanan 
durumlarda uyarı cezası sonrası yaptırım düşünülürken, daimi 
nezaretçi ile ruhsat sahibinin birlikte imzaladığı defterin dü-
zenli tutulmamasından ruhsat sahibi sorumlu tutularak, uyarı 
verilmeden ruhsat sahibine idari para cezası uygulanmaktadır.

Yasanın 10’uncu maddesi 7. fıkrasında; “Gerçek dışı veya yanıltıcı 
beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanması-
nı engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiple-
rine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlali 
halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Üç yıl içinde madde 
hükümlerinin üç kez ihlal edilmesi halinde ruhsat iptal edilir.”

Fıkraya göre haksız yere hak iktisabı halleri bentlerde sıralan-
mıştır.

a-Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan di-
ğer grup madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi; 

Kanımca, ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olma-
yan madenlerin üretilmesi, Yasanın 12’nci maddesi 5. fıkrasına 
tabidir.  12’nci maddenin 5. fıkrasında; Ruhsat alanında ruhsat                                        
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grubu dışında üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler dur-
durularak üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. 
Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el ko-
nulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm made-
nin, ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası 
uygulanır, kuralı bulunmaktadır. Konuyu bir örnekle açıklarsak; 
I-b grubu ruhsatla ocak başı satış tutarı, 100.000 TL tutan kömür 
üretimi yapılmıştır. Konuya 12’nci madde 5. fıkrası uygulandı-
ğında, üretimi yapılan 100.000 TL tutarındaki kömüre el konu-
lacak ve ruhsat sahibine 200.000 TL idari para cezası verilecektir. 
Ruhsat sahibinin burada yükümlülüğün toplamı 300.000 TL’dir. 
Konuya 10’uncu madde 7. fıkrası hükümleri uygulandığında, 
ruhsat sahibinin ödeyeceği bedel 50.000 TL’dir. Zira burada 
üretilmiş olan madene el koyma durumu yoktur. Her ne kadar 
10’uncu maddenin 9. fıkrasında; Bu maddede belirtilen şekilde 
iktisap edilen haklar geri alınır denilmekte ise de bu durumda 
da idari para cezası yine farklılık gösterecektir. Kısa ve yalın bir 
anlatımla idare aynı fiile 10’uncu maddeyi ya da 12’nci maddeyi 
uygulayabilir.

b-Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zo-
runlu olarak maden çıkarılması veya numune alınması dışında 
izinsiz üretim veya satış yapılması;

Düzenleme 12’nci maddenin 7. fıkrası ile aynı fiili düzenlemekte-
dir. Tekrar hatırladığımızda 12’nci maddenin 7. fıkrası; Ruhsatlı, 
ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim ya-
pıldığının tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak 20.000 
TL idari para cezası uygulanır, şeklindedir. Arama ruhsatı da bir 
maden ruhsatıdır ve 12’nci maddenin 7. fıkrasının uygulama ala-
nına girer, 12’nci maddenin 7. fıkrasında, sadece faaliyet durdu-
rulması ibaresi farklıdır. Ancak, izinsiz üretim veya satış yapılması 
halinde de faaliyetin durdurulması zaten şarttır.    

c-Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı 
dışında kullanması; 

Her ne kadar kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacı dışında 
kullanılamayacağı öngörülmüş ise de irtifak ve/veya intifa hak-
kı verilen alanın da amacı dışında kullanılamayacağı Uygulama 
Yönetmeliğinin 71’inci maddesinde düzenlenmiştir. Esasen (c) 
bendinin; İrtifak ve/veya intifa hakkı ile kamulaştırılan alanın 
amacı dışında kullanılamayacağı, şeklinde olması gerekirdi.

ç-Galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılması;

d-Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim fa-
aliyetinde bulunulması;

Aktarılan ifade kanımca hatalıdır. Faaliyet durdurma bazen 
saha bazında olmayabilir. Örneğin, işletme izni olmayan alan-
da faaliyet durdurulmuş ise işletme izni alanı içinde yapılacak 
faaliyetin bundan etkilenmemesi gerekir. Kuralda, “sahalarda” 
ibaresi yerine faaliyeti durdurulan “alanlarda veya sahalarda” 
denilmesi daha uygundur. 

e-Ruhsat sahasında yapılan üretim ve satışların beyan edil-
memesi;

Aktarılan kural 12’nci maddenin 4. fıkrasıyla çelişmektedir. 
12’nci maddenin 4. fıkrasında; “Denetim ve inceleme sonucun-
da, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat 
sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildiril-
meyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının beş katı tuta-
rında idari para cezası verilir.” kuralı bulunmaktadır.

Ruhsat sahibi sahasından üretim ve sevkiyat yapmış ve bunu 
idareye bildirmemişse veya eksik bildirmiş ise aynı fiil hem 
10’uncu maddeye hem de 12’nci maddeye aykırı hale gelecek-
tir. Bu durumda idare hangi cezayı takdir ederse ruhsat sahibi 
o cezayı ödemekle karşı karşıyadır. Cezanın Yasada tanımı tam 
olarak yapılmalı ve bu konuda idareyi çelişkiye düşürecek şe-
kilde kural konmamalıdır. Böylesi durumda idare aktarılan fiili 
işleyen ruhsat sahibine hem 10’uncu maddeyi hem de 12’nci 
maddeyi birlikte uygulayamaz. Birini ve en hafif cezayı gerek-
tireni uygulamak zorundadır. Kısa ve öz bir anlatımla; yukarıda 
aktarılan ceza kuralı ile bir başka ceza kuralının tanımı aynı, 
yaptırımı farklıdır. 

Yukarıda bentler halinde sıralanan fiiller haksız yere hak ikti-
sabı sayılacak ve buna dayalı beyanlar gerçek dışı ve yanıltıcı 
beyanlar olarak kabul edilecektir.

10’uncu maddenin 7. fıkrasında sayılan fiillere 50.000 TL idari 
para cezası verilecek, fiilin tekrarında önceki ceza katlanacak, üç 
yıl içinde fiilin üç kez ihlal edilmesinde ise ruhsat iptal edilecektir. 

Yasanın 11’inci maddesi 2. fıkrasında; “Ruhsat sahibi veya ve-
kilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması 
veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve inceleme-
lerin engellenmesi halinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı halinde 
ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.”

Bu cezanın uygulanabilmesi için ruhsat sahasında tetkik ve 
incelemeler yapılacağı konusunda ruhsat sahibine makul bir 
süre verilmelidir. Ruhsat sahibi, her an hazır durumda bulun-
mak zorunda değildir. Cuma günü telefon edip, bir gün sonra 
Cumartesi ya da Pazar günü tetkik ve inceleme yapılacağının 
bildirilmesi makul bir süre tanındığı anlamına gelmez. Ayrıca 
resmi tatil gününde ruhsat sahibinin tetkik ve incelemelere ka-
tılması da beklenemez. Geçerli mazeretin olması halinde tetkik 
ve incelemeye katılamayacaklara ilişkin ibarelerin kuralda bu-
lunmaması eksikliktir. Denetim yapılması gereken durumlarda 
ise ruhsat sahibinin sahada bulunmasının istenmesi denetimin 
amacına terstir. 

Herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi 
Türk Ceza Yasası’nın 265’inci maddesi uyarınca suç teşkil eder. 
Sözü edilen maddede; Kamu görevlisine karşı görevini yapma-
sını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, denilmiştir. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Oca.17 Keles krible +40 mm 172 KLİ 2.766

Oca.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

347 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.146

Oca.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

347 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.945

Oca.17 Kısrakdere krible +20 mm 390 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

Oca.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

265 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Oca.17 Çan krible +30 mm 267 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

09.Oca.17 Altın 1173,00 1,98 1150,20 USD/tr. oz

09.Oca.17 Gümüş 16,44 3,07 15,95 USD/tr. oz

09.Oca.17 Platinyum 970,30 7,62 901,60 USD/tr. oz

09.Oca.17 Rodyum 800,00 3,90 770,00 USD/tr. oz

09.Oca.17 Palladyum 757,75 11,12 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2015)
Birim London M

etal Exchange

09.Oca.17 Aluminyum 1721,50 0,50 1713,00 USD/ton

09.Oca.17 Bakır 5546,00 0,84 5500,00 USD/ton

09.Oca.17 Çinko 2578,00 0,60 2562,50 USD/ton

09.Oca.17 Kalay 21150,00 0,36 21075,00 USD/ton

09.Oca.17 Kurşun 2040,00 2,87 1983,00 USD/ton

09.Oca.17 Nikel 10180,00 1,75 10005,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
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

09.Oca.17 İridyum 675,00 0,00 675,00 USD/tr. oz

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

09.Oca.17 Kobalt 14,74 0,00 14,74 USD/lb.

09.Oca.17 Magnezyum 2,09 0,00 2,09 USD/ton

09.Oca.17 Manganez 1,74 0,00 1,74 USD/ton

09.Oca.17 Molibden 14750,00 0,00 14750,00 USD/ton

LM
E

09.Oca.17 Rutenyum 40,00 0,00 40,00 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.

02.Oca.17 Uranyum 20,25 0,00 20,25 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)

Ara.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 450 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Ara.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 450 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Ara.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 450 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Ara.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 450 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Ara.16 18/150 PARÇA (DÖKME) 400 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

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

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

30.Ara.16 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 405-415 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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eTkinlik Takvimi

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

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
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

16 - 17 Ocak  World Future Energy Summit 2016,Birleşik Arap Emirlikleri, 
www.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
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
1 - 3 Mart  Mining Investment Europe 2017, Almanya,
www.spire-events.com
2 - 4 Mart  Understanding the Mining Industry From A to Z, Kanada, 
www.mineafrica.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

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 Kongre-
si (IMMAT), İzmir, immat.org
18 - 21 Ekim  Marble Show, Antalya, marbleshow.com
1 - 4 Kasım  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
2 - 3 Kasım  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2017, Adana, madenisg.org 
9 - 12 Kasım  14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı, İstanbul, cnristanbulmermer.com
13 - 15 Aralık  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

28 - 29 Mart  International Conference on Deep and High Stress Mining 
2017,Avustralya, deepmining2017.com
3 - 4 Nisan  International Conference on Geotechnical Research and 
Engineering ICGRE 2017, İspanya, international-aset.com
3 - 5 Nisan  European Gold Forum 2017, Almanya, www.denvergold.org
19 - 21 Nisan  Target 2017, Avustalya, geoconferences.org.au
15 - 17 Mayıs  International Geoinformatics Conference 2017, Ukrayna, 
www.eage.org
4 - 7 Haziran  Future Understanding of Tectonics, Ores, Resources,
Environment and Sustainability 2017, Avusralya, https://goo.gl/XPIfzs
7 - 8 Haziran  International Conference Mining in Europe 2017, Almanya, 
https://goo.gl/gpeXj5
9 - 10 Haziran  International Conference on Mining, Material, and 
Metallurgical Engineering MMME 2017, İtalya,
www.mmmeconference.com
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 Development 
in the Minerals Industry SDIMI 2017, Çin, ustb.edu.cn 
11 - 15 Eylül  International Congress and Exhibition on Non Ferrous 
Metals & Minerals 2017 , Rusya, www.nfmsib.ru/en 
29 Eylül - 1 Ekim  Asia-Pacific’s International Mining Exhibition AIMEX 
2017, Avustralya, reedexhibitions.com.au
22 - 25 Ekim  Exploration 2017, Kanada, exploration17.com

Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

www.madencilikturkiye.com





www.imcet.org.tr

Türkiye  25. Uluslararası
Madencilik Kongresi ve Sergisi
TUMAKS 2017

11-14 April / Nisan 2017

Antalya

 2 
  0

   1
   7

I  M  C  E  T

25th International Mining 
Congress and Exhibition of Turkey

IMCET 2017Mining is forever

* Kumluca Definesi/Sion Treasure- Corydella Antik Kenti

* Foto: Füsun KAVRAKOĞLU
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İLETİŞİM
Korcan KAYRIN
T:  +90 312 466 00 10
M: +90 542 440 41 49
E:  korcan@cleancoalsummit.org

"Kömür Üreticileri Derneği  Üye Şirketleri ile 
Tedarikçiler Bir Araya Geliyor."

 Kömür Üreticileri Derneği Üye Şirketleri

 HOLUN Enerj
Madenclk ve Yatırım 

Sanay Tcaret A.Ş.

Balyak 
Turzm İnş.Mad.
Petrol Ltd.Şt.

Kav 
Madenclk İç ve Dış 

Tcaret Ltd.Şt.

MADENCİLİK TUR. ENERJİ VE TİC. A.Ş.

ATILAL MADENCİLİK

KAYACA
Madenclk Sanay

ve Tc. Ltd. Şt.

PARK TEKNİK

E N E R J İ  Ü R E T İ M

Aydın Lnyt Madenclk

DEKUR
Madenclk End. ve 

Tc. Ltd. Şt.
Göral Madenclk ve Tarım 

Ürün.Paz.Ltd.Şt

ARAFA
Madenclk

ERİS
Madenclk

KUZEY ANADOLU
Madenclk

DİLER
Madenclk

SEKTÖREL MEDYA SPONSORU
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Sayfa Firma
17 Anadolu Flygt

107 Ant Group

31 Ardef

26,27 Asel Teknik

39 Atay Mühendislik

51 Atlas Copco

43 Ba&Ha

5,9,56,57 Barkom

69 Bey1Grup

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik

89 Borataş

37 Çolakoğlu Makine

Sayfa Firma
65 Çukurdere Sondaj

11 Dalazlar

71 Dama Mühendislik

97 DBC

59 DMT

95 Erkom

87 Ersencer

77 Esit

33 FKK
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104,105 Gayret Makine

Sayfa Firma
15 Global Magnet Sondaj

110 IMCET

61 Kensan

91 Ketmak

49 Labris

Ön Kapak Metso

41 MTM Makine

19 Netcad
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29 Outotec

99 Özfen

Sayfa Firma
21 Pena Maden

3 Pozitif Sondaj

73 Sandvik

Ön Kapak İçi Shell

13,83 SON-MAK

1 Spektra Jeotek

81 SPT

23 Teknima

25 Ukwazi

111 Temiz Kömür Zirvesi

7 Weir Minerals

53 Yünel

79,103 Zitron

seri ilanlar

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 30TL
Yıllık Dijital Abonelik: Ücretsiz

2 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği

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

Yer Altı Kaynakları 
Konulu Bilimsel Yayın

Fuar ve Etkinlik 
Organizasyonları

Madencilik Ürünleri 
Online Mağazası

Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni

Türk Maden Endüstrisi 
Seçkin Tanıtım Platformu

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik Dergisi

1 Madencilik Türkiye ve Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:

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

1

23

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

3 Mining Turkey Magazine Aboneliği

Yıllık Standart Abonelik: 30TL
Yıllık Dijital Abonelik: Ücretsiz

2 Madencilik Türkiye Dergisi Aboneliği

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

Yer Altı Kaynakları 
Konulu Bilimsel Yayın

Fuar ve Etkinlik 
Organizasyonları

Madencilik Ürünleri 
Online Mağazası

Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni

Türk Maden Endüstrisi 
Seçkin Tanıtım Platformu

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi İngilizce Madencilik Dergisi

1 Madencilik Türkiye ve Mining Turkey Dergilerimiz Bir Arada:

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

1

23

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

Düzeltme
Madencilik Türkiye Dergisi’nin 59. Sayısının 98. sayfasında yayınlanan “Kaya Mekaniğinin Akademide Kuruluşu” başlıklı makalenin 
kaynakçası sehven yayınlanmamıştır. İlgili makalenin kaynakçasına takip eden linkten ulaşabilirsiniz.
www.madencilik-turkiye.com/dosyalar/Kaya_Mekanigi_Kaynakca.pdf
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JEOTERMAL, PETROL VE DOĞALGAZ
DERİN ARAŞTIRMA SONDAJLARI

»  2500 Metreye Varan Derinlik
    Kapasitesi

»  Düşük Maliyet

»  API Standartlarında Kuyu
    Kontrolü

DAR ÇAPLI (SLIM HOLE) SONDAJ TEKNOLOJİSİ

info@ortadogusondaj.com
www.ortadogusondaj.com


