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Türkiye’de maden sektörünün en büyük destekçisi 
olan BARKOM GRUP, yıllarca ekipman konusunda 

müşterilerine çözüm ortaklığı sağlamış olup, 
1987 yılından beri kazandığı deneyimlere 
dayalı olarak kurulan AR-GE departmanı 

ile sondaj makinesi imalatı fizibilite 
çalışmalarına başlamıştır.

Madencilik Türkiye Dergisi’nde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu 
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide 

yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez. 
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, 

işletme, jeoloji jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, 
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 

donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar 
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler 

bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın 
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik 

Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik 
Türkiye Dergisi’nden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak gösterilerek 

kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir 
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff 

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 

idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü 
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 

ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar 
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına 

iade edilmez.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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ediTörden

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

Tarih dönemlerine baktığımızda Türkiye’mizin üzerinde kurulu olduğu Anadolu topraklarında 
nice uygarlıklar kurulmuştur. Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular, Pers, Roma, Bizans 
imparatorlukları, Mezopotamya medeniyetlerinin bir bölümü, Osmanlı İmparatorluğu ve daha 
niceleri gibi tarihte yer eden önemli medeniyetler bu topraklarda var olmuşlardır. 

Peki tüm bu topluluklar neden Anadolu’yu yurt bellemişlerdir? Çünkü medeniyetler doğal 
kaynakların yani; barınma için doğanın uygun olduğu, beslenme için suyun, toprağın ve-
rimli olduğu, gerek günlük yaşantıda kullanılacak aletler gerekse düşmanlara karşı korun-
mak adına silah yapabilmek için yer altı kaynaklarının zengin olduğu alanlarda kurulurlar. 

Bugün Anadolu’da hangi şehre giderseniz gidin, yer altı kaynaklarının yani madenlerimizin 
kullanıldığı alet, edevat, silah ve benzeri geçmişten kalma malzemeleri görebilirsiniz. Tüm 
bu aletler, yer altı zenginliklerimizin binlerce yıl öncesinden beri bu topraklarda yaşayan 
toplumları beslediğini bize göstermektedir.

Günümüzdeki duruma baktığımızda da yapılan bilimsel araştırmalardan görüyoruz ki Ana-
dolu toprakları gerçekten özellikle bazı madenler konusunda oldukça zengin. Diğer pek çok 
madeni de barındırıyor. Ayrıca halen detaylı araştırılmayı bekleyen çeşitli alanlar da mevcut. 

Peki mevcut zenginliklerimizden ne kadar faydalanabiliyoruz? Enerji Bakanımızın ve Bakanlık 
yetkililerinin söylemlerinde, madenlerimizin daha aktif şekilde ekonomiye kazandırılması ko-
nusunda yoğun istek ve arzu görüyoruz. Ancak uygulamalara baktığımızda sektörün izinler 
ve teşvikte yaşadığı sorunlar gerçekte en doğru noktada olmadığımızı gösteriyor. İçinde bu-
lunduğumuz dönemde yani yatırıma, istihdama en çok ihtiyacımız olan dönemde yatırımcıla-
rın yaşadığı özellikle izin problemleri (izin almakta yaşanan gecikmeler, izin alamama durum-
ları veya alınan izinlerin iptalleri) sektörü durup düşünmeye, yatırımları sorgulamaya itiyor. 

Madenlerimizin kuralına göre, uluslararası standartlar çerçevesinde, çevreye ve doğaya 
duyarlı şekilde işletilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Devletimizin ma-
dencinin önünü açması, yatırıma teşvik etmesi, yatırımcının her türlü sorununa kısa sürede 
çözüm üretmesi, bunun yanında da madenciyi en doğru ve ciddi şekilde denetlemesi ve 
işin kuralına uygun yürütülmesini sağlaması gerekmektedir.

Bugün para ile yönlendirilen ve o an için cebine birkaç yüz lira girecek insanlar, milyonlarca 
dolarlık yatırımları durdurabiliyor, yüzlerce istihdamın, binlerce kişinin ekmeğinin önüne ge-
çebiliyor. Böyle bir ortamda Devletimizin bekası için bürokrasinin her kademesindeki yetkili-
lere büyük iş düşüyor. Yatırımcı ile yakın iletişim halinde olup, sektörün beklentileri de dikkate 
alınarak gerçekleştirilecek uygulamalar madencilik sektörünü güçlendirecektir. Güçlü bir ma-
dencilik sektörü ise ekonomimizin ve Devletimizin büyümesine önemli katkıda bulunacaktır.

Diğer taraftan işin eğitim ayağına da ciddi şekilde eğilmek gerekiyor. Şu an muhtemelen dün-
yanın tamamına yetecek sayıda maden, jeoloji, jeofizik mühendisine yani yer bilimciye sahi-
biz. Ancak mühendislerimizin önemli bölümünün uluslararası yetkinliğe sahip olmaması dü-
şündürücüdür. Ayrıca ara eleman eksikliği çok önemli seviyededir. Bu da önemli bir sorundur.

Madencilik alanında çalışacak mühendislerimizin yetkinlikleri ve hazırlanacak raporların stan-
dartlarının belirlenmesi konusunda çalışacak UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak 
Raporlama Komisyonu) sektörümüz adına çok önemli bir girişim olarak ortaya çıktı. Bu girişi-
min sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda şekillendirilmesi, gerçek anlamda ulusla-
rarası kabul görmüş mühendislerimizin ve raporların ortaya çıkmasına vesile olacaktır. 

Ara eleman konusunda ise artık haklı olarak tercih edilmeyen mühendislik bölümlerinin 
yerine madenciliğin yoğun olduğu yörelerdeki üniversitelerde, her türlü teknikeri ve uz-
manı yetiştirmeye yönelik programların oluşturulması, bu alandaki açığın kapatılmasını ve 
sektörün gelişmesini sağlayacaktır. 

Anadolu’nun Temelinde Madenler Yatıyor
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REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI

Karot oryantasyonunuz 
güvenilir, kanıtlanabilir ve kontrol edilebilir mi?

Dünya çapında her türlü uygulama için dijital ya da mekanik karot oryantasyonu 
sağlayıcınız. Dikey ya da açılı kuyular,bağlantılı ya da bağlantısız karot 
oryantasyonları, her türlü formasyon

Güvenilir, Kanıtlanabilir ve Kontrol Edilebilir 
Karot Oryantasyonu



www.madencilik-turk iye.com
1 Mart 2017

Türkiye’den haberler

Şubat 2017

Şubat 2017

Şubat 2017

Türk Maden Endüstrisinin
En Yenilikçi ve Seçkin Tanıtım Platformu 
“MT Firma Rehberi 2017” Çıkıyor

Kayyım Atanan Şirketlerde
Satış İçin Düğmeye Basıldı

Maden İhracatçılarına 41 Kere Maşallah

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 görselle-
rinin yer aldığı MT Firma Rehberi, Madencilik Türkiye Dergi-
si’nin yaygın dağıtım ağında bulunan binlerce adrese kargo 
ile gönderilecek, ayrıca iki yıl boyunca ülkemizde ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen pek çok etkinlikte ziyaretçi-
lere dağıtılacaktır. Buna ek olarak pdf olarak mail ortamında 

Son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara istina-
den yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
daha önce TMSF’ye devredilen ve kayyım atanan şirketler-
den uygun görülenler Fon tarafından satılacak veya tasfiye 
edilecek. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli TMSF’ye dev-
redilen ve kayyım atanan şirket sayısının 809’a ulaştığını, 
bunların aktif büyüklüğünün de 38,3 milyar lira olduğunu 
açıklamıştı.

Türkiye’nin son yıllardaki ihracat hamlesinde önemli bir rol 
oynayan maden sektöründeki oyuncularını çatısı altında top-
layan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği kuruluşunun 41. yılı-
nı kutladı.
Maden sektörünün ihracatla ilgili bütün faaliyetlerini yürütmek 
üzere 2 Şubat 1976 yılında, “Türkiye Maden İhracatçıları Birli-
ği” adıyla kurulan ve 1986 yılında bugünkü ismini alan İstan-
bul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Yenibosna’daki Dış Ticaret 
Kompleksi’nde üyelerini buluşturduğu bir etkinlik organize etti. 
Sektör temsilcilerinin katıldığı etkinliğe İMİB Başkanı Ali Kahya-
oğlu ev sahipliği yaptı.
Açılış konuşmasına, “41 kere maşallah” diyerek başlayan Kahya-
oğlu, madencilik sektörünün pek çok açıdan büyük mesafeler kat 
ettiğini söyledi. Kahyaoğlu, “İMİB kurulduğunda 115 üyesi ile o yıl 
125 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş. Oysa bugün 3 bin 300 
üyeye ulaşan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, kuruluş amacı 
çerçevesinde ülke ihracatına katkı yapmaya devam ediyor. Ma-
dencilik sektörünün toplam ihracat rakamı 2016 yıl sonu itibariyle 
3,8 milyar dolara ulaşmıştır” dedi.
Ancak bunu da yeterli görmediklerini dile getiren Ali Kahyaoğlu 
yüksek hedeflere ulaşmak için mihenk taşı Ar-Ge ve inovasyon 
kavramları olan planları hayata geçirdiklerini belirtti. İMİB Baş-
kanı Kahyaoğlu, “Üretim süreçlerini iyileştirici, ürünlerimize değer 

ve sosyal medyada onbinlerce kişiye ulaştırılacaktır. 
Nisan 2017’de çıkarılacak olan yeni Firma Rehberi’nde madenci-
lik ve sektörle ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren yine en seçkin 
firmalar yer alacaktır. Rehberde yer alacak firma sayısı sınırlıdır.
Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek, yapılacak tek bir çalışma ile iki 
yıl boyunca tanıtım yapmak ve MT Rehber hakkında detaylı bil-
gi almak için rehber@madencilik-turkiye.com adresinden ya 
da 0312 482 18 60 nolu telefondan Madencilik Türkiye dergisi 
ile iletişime geçebilirsiniz. 

Naksan Holding, Boydak Holding, Kaynak Holding gibi kuru-
luşların yanı sıra Koza İpek Holding’e ait Koza Altın İşletmeleri, 
Koza Anadolu Metal Madencilik’in de aralarında bulunduğu 
çeşitli sektörlerde toplam 21 şirket de satılacak ya da tasfiye 
edilecek şirketler arasında yer alıyor.
İlgili şirketler bu süreçte ise yine kayyımlar tarafından yönetile-
cek. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler ise Hazine’ye gelir 
kaydedilecek. 

katacak markalaşma çalışmalarını önemsiyoruz. 2017’yi “Dünya 
Türk Doğal Taşları Yılı” ilan ettik. Teknolojiye yatırım yaptık, Ar-Ge 
konusunda hassas davrandık, inovatif düşündük ve mermeri kat-
ma değeri yüksek bir ürün haline getirdik. Birlik olarak var oldu-
ğumuz pazarlarda daha da güçlenmek ve yeni pazarlar bulmak 
önceliğimiz. Hedefimiz yakın gelecekte madencilik sektörünün 10 
milyar dolar ihracat rakamını aşmasıdır. 2023 hedefimiz ise 6 mil-
yar doları doğal taş olmak üzere toplam 15 milyar dolar maden 
ihracatı gerçekleştirmektir” dedi.
Toplantıya katılan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlik-
leri (İMMİB) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Özer, İMİB ve üye-
lerine teşekkür etti. Özer, İMİB’in İMMİB çatısı altında kurulan 
en eski ihracatçı birlik olduğuna dikkat çektiği konuşmasında 
şunları söyledi: “Ülkemizde madencilik sektörü giderek büyüyor. 
Bunun yansımalarını da ihracat rakamlarında görebiliyoruz. Sizin 
emeğiniz, sizin bilginiz, akıttığınız alın teri bizim için çok kıymetli. 
İMMİB olarak biz de gelişmeniz ve dış pazarlarda daha aktif olma-
nız için tüm gücümüzle yanınızdayız. Organize bir ihracat çalış-
masının yapılabilmesi, karşılaşılacak sorunların aşılabilmesi için 
entelektüel sermayemiz ve profesyonel yaklaşımımızla her zaman 
sizlerleyiz”.
Etkinlik, en eski İMİB üyelerine plaket verilmesinin ardından 
sona erdi. 
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Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) Çayırhan’da bulunan enerji üre-
tim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin nihai pa-
zarlık görüşmesinde en düşük teklifi megavatsaat başına 60,4 
dolar ile Kolin-Kalyon Enerji-Çelikler Ortak Girişim Grubu verdi.
Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır’ın ko-
misyon başkanlığında yapılan ihaleye, Fina Enerji Holding AŞ, 
IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ, Kolin-Kalyon Enerji- Çelikler 
Ortak Girişim Grubu ve Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hiz-
metleri ve İnşaat AŞ katıldı. Kapalı zarfla tekliflerin alındığı ilk 
elemesiz turda, megavatsaat başına en düşük teklif 64 dolar 
oldu. Kapalı zarfla tekliflerin alındığı ikinci elemesiz turun ar-
dından, en düşük teklif açıklanmadan açık eksiltmeye geçildi. 
İhalede megavatsaat başına açık eksiltme başlangıç fiyatı 63,9 
dolar olarak belirlenirken eksiltme aralığı da 50 dolar/cent oldu.
Açık eksiltmenin ilk turunda Limak Yatırım Enerji Üretim İşlet-
me Hizmetleri ve İnşaat AŞ ihaleden çekildi. Açık eksiltmenin 
ikinci turunda ise Fina Enerji Holding AŞ’nin megavatsaat başı-
na 61,40 dolar teklif vermesinin ardından, IC İçtaş Enerji Yatırım 
Holding AŞ de ihaleden çekildi. Açık eksiltmenin üçüncü turun-
da, Kolin-Kalyon Enerji-Çelikler Ortak Girişim Grubu megavat-
saat başına 60,4 dolar teklif vererek, en düşük teklif veren katı-
lımcı oldu. En düşük ikinci teklifi ise megavatsaat başına 61,40 
dolar ile Fina Enerji Holding AŞ verdi.

Şubat 2017

Çayırhan’da En Düşük Teklif
Kolin-Kalyon-Çelikler Grup’tan Geldi 

Teknik olarak tamamlanan ihale, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) görüşüne sunulacak. Özelleştirme İdaresi Yüksek 
Kurulu’nun onayından sonra ihalede, en düşük teklifin geçerli 
olacağı birim fiyat üzerinden işletme hakkı devir sözleşmesi im-
zalanacak ve alıcıya devir gerçekleştirilecek.
Söz konusu bölgede kurulacak tesisten üretilen elektriğe anlaş-
madaki birim fiyat üzerinden 15 yıllık alım garantisi uygulana-
cağı belirtiliyor.
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üye-
si Celal Koloğlu, özelleştirme ihalesine en düşük teklifi veren 
katılımcı oldukları Çayırhan’da toplamda 800 megavatlık bir 
santral kurulacağını belirterek, “Burada 1,1 milyar dolarlık ya-
tırım gerçekleştirilecek. 500 kişi santralde, 1500 kişi kömür çı-
karma işleminde çalışmak üzere toplamda 2000 kişiye istihdam 
sağlanacak.” dedi.
Çayırhan’ın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmele-
rinde en düşük teklifi veren Kolin-Kalyon Enerji-Çelikler Ortak 
Girişim Grubu temsilcileri Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 
AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Kalyon Holding Enerji 
Grup Başkanı Murtaza Ata ve Çelikler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Çelik, kurulacak santrale ilişkin gazetecilere de-
ğerlendirmelerde bulundu.
Koloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türk ekonomisine güven-
diklerini ve yatırıma devam edeceklerini vurguladı. Kömürden 
enerji üretiminin hem cari açığın düşürülmesine hem de istih-
dama katkı sağlayacağına dikkati çeken Koloğlu, doğru zaman-
da, doğru yerde, doğru stratejide yapılan yatırımların daima 
başarı ile sonuçlandığını anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak’ın ısrarcı olduğu yerli kaynaklardan enerji 
üreteceklerini aktaran Koloğlu, şunları kaydetti:
“Elektrik satış sözleşmesi 15 yıllığına yapılacak, fakat inşaat süresi de 
buna dahil olacak. Üretilecek elektriğin bedeli Türk lirasına çevrilerek 
tarafımıza ödenecek. Dolarla ödeme söz konusu olmayacak.” 

Şubat 2017

Eti Maden, TPAO ve Botaş’ın
Aralarında Bulunduğu Birçok Şirket
Varlık Fonuna Devredildi
Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Boru Hat-
ları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri AO, sermayelerinde 
bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı ile Eti Maden İşletme-
leri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması 
kararlaştırıldı. Fona devredilen diğer kurumlar arasında PTT, 
Ziraat Bankası ile Türk Telekom’un yüzde 6,68’lık hissesi de bu-
lunuyor.
Kararnamede, aktarılan kuruluşlar ile oluşabilecek tereddütleri 
gidermek ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemek için 
Başbakan yetkili kılındığı belirtildi. Başbakanlık’tan yapılan açık-

lamada devri gerçekleşen şirketlerin mevcut yönetimleri ile bir-
likte iş planlarına devam edecekleri, yatırım, işletme politikaları 
ve büyüme stratejilerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, 
uluslararası kuruluşlar dâhil olmak üzere paydaşlarla sağlanan 
işbirliğinin devam edeceği ifade edildi. 
Kararnamede adı geçen tüm kuruluşların Borsa İstanbul’da 
(BİST) ki hazine payı yüzde 73,6 oranında bulunurken Başba-
kanlık’tan yapılan açıklamada devri gerçekleşen şirketlerin Ba-
kanlar Kurulu’nca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı’na uygun 
olarak yönetileceği belirtildi. 
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REFUGE ONE 
Hava Merkezi

THE TOMMYKNOCKER 
Hareketli Maden Yaşam Odası Sığınma odaları, yeraltında olabilecek maden 

kazalarını önlemek için en etkili yoldur. Maden 
kurtarma planları, madencileri güvenli bir bölgeye 
taşımayı amaçlamalıdır. Kapalı odalarda solunabilir 
havanın olmadığı durumlarda madencilerin yaşamı 
risk altında girmektedir. Bu durumlarda oksijen 
seviyesi düşmekte ve karbondioksit seviyesi hızlıca 
tehlike seviyesine ulaşmaktadır. Bu yüzden, 
madencilerin hayatta kalabilmesi ve kur tarıcıların 
sağlıklı operasyonlar yürütebilmesi için, maden 
sığınma odaları kesinlikle solunabilir hava kaynağı 
içermelidir. Barkom güvencesi ile ON Solutions 2 

Tommyknocker sığınma odası ve Refuge One Hava 
Merkezi madencilerin güvenliğini sağlamayı 
hedefliyor. 

Detaylı bilgi için satış ekibimizle irtibata 
geçebilirsiniz.

“Yeraltında Önce Güvenlik…” 

www.barkomltd.com

REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI

Karot oryantasyonunuz 
güvenilir, kanıtlanabilir ve kontrol edilebilir mi?

Dünya çapında her türlü uygulama için dijital ya da mekanik karot oryantasyonu 
sağlayıcınız. Dikey ya da açılı kuyular,bağlantılı ya da bağlantısız karot 
oryantasyonları, her türlü formasyon

Güvenilir, Kanıtlanabilir ve Kontrol Edilebilir 
Karot Oryantasyonu



www.madencilik-turk iye.com
1 Mart 2017

Şubat 2017

Borlu Çimento Ülke Ekonomisine
Katkı Sağlayacak
Batıçim fabrikasında borlu çimento üretimini gerçekleştiren 
Batı Anadolu Grubu, bor katkılı çimentonun hem çok daha 
güvenli ve dayanıklı, hem de daha çevreci olduğunu vurgula-
yarak, borlu çimentonun gelecekte ülke ekonomisine büyük 
katkılar sağlayacağına dikkat çekti.
Bor madeninin içerisinde bulunduğu ürünün fiziksel etkilere, 
sıcaklığa ve yanmaya karşı dayanıklılığını artırdığına; ayrıca 
üretim sırasında enerji tasarrufu sağlayarak yüzey uygulamala-
rında da bakteri ve mantar oluşumunu engellediğine değinen 
Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Tüm bu nitelikleriyle, uygulama esnasında açığa çıkardığı ısı, 
su ve gaz geçirgenliği düşük, kimyasallara karşı da geçirimsiz bir 
beton elde edilen borlu çimento, yapı ve inşaat alanında önemli 
uygulama alanlarına sahip olabilir.
Uygulama esnasında açığa çıkardığı ısının düşük olması özellikle 
kütle betonlarında soğutma ihtiyacını önemli oranda azaltmak-
tadır. Bu artısı ve uzun yıllar dayanımından dolayı özellikle baraj 
gövdelerinin imalında tercih edilecek çimentodur. Ayrıca viyadük, 
tünel, köprü inşaatları, beton yollar, rıhtım ve sahil betonları en 
ideal uygulama alanlarıdır. Hastanelerin röntgen odalarında ve 
atık depolama alanlarında ise radyasyon kalkanı olarak güvenlik 
sağlamaktadır. Bir nükleer santralin güvenli standartlara sahip 
olması için de en ideal çimentodur.

Bunlara ek olarak borlu çimentodan üretilen betonun uzun yaş-
larda normal betona kıyasla kırılması veya deforme olması daha 
zordur, bu sayede yüksek binaların inşası için çok uygundur.”
Bor atıklarının değerlendirilmesi ile hem borlu hem de normal 
çimento üretilebildiğine dikkat çeken Ünal: “Bu şekilde bir yan-
dan atık hammaddelerin kullanılmasıyla düşük maliyetli çimento 
üretilebilecek, diğer yandan da atıkların bir sanayi ürününe dö-
nüştürülmesi ile ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır.
Borlu çimento üretiminde, atmosfere salınan karbondioksit 
miktarı yüzde 25-30 oranında düşüktür. Dolayısıyla borlu çi-
mento üretimi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda 
mücadeleyi sağlamaya yönelik imzalanan Kyoto protokolünün 
getirdiği sorumluluklar çerçevesinde sektör için büyük öneme 
sahiptir.” dedi.
Ünal, borun işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık borların bor-
lu çimento üretiminde kullanımının yaygınlaşması gerektiğine 
işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: “Henüz ülkemizde yay-
gınlaşmayan bor katkılı çimento ile çok daha dayanıklı ve güvenli 
yapılar inşa edebiliriz. Batıçim’de üretimini gerçekleştirdiğimiz 
borlu çimentonun düzenli satışını gerçekleştirebilmemiz için ye-
terli talebin oluşması gerekmektedir. Bu doğrultuda biz de kul-
lanım alanlarını genişleterek, borlu çimentonun tanıtımı üzerine 
yoğunlaşmayı hedefliyoruz.” 

Ocak 2017

Ocak 2017

Eren Holding’ten Kamerun’a Çimento Fabrikası

Doğal Taş Sektöründe Hedef
Tasarım Odaklı İhracat

Eren Holding, Kamerun’da ülkenin dördüncü çimento fabrikasının 
açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’ya yatı-
rım yapılması konusundaki çağrısı üzerine harekete geçen Eren 
Holding, Kamerun’un Sanayi ve Ticaret merkezi Douala kentinde 
inşa ettiği çimento fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Açılan fab-
rika ülkenin 4’üncü çimento fabrikası oldu. 30 milyon euroluk ya-
tırım ile iki ülke arasında ticaret hacminin arttırılması planlanıyor.
Fabrikanın açılışını Kamerun Başbakanı Philemon Yang yaptı. 
Açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Murat Ülkü, Ka-

Ekonomi Bakanlığı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal 
taş ihracatında yüzde 52 olan işlenmiş ürün payını yüzde 80’e 
çıkarmak amacıyla ortak proje yürütüyor. “İşlenmiş Doğaltaş 
Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi” adlı URGE 
projesi 23 firmanın katılımıyla start aldı.
Projeyle ilgili bilgi veren Ege Maden İhracatçıları (EMİB) Başka-
nı Mevlüt Kaya, Türkiye’nin 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 
milyar 657 milyon dolarlık doğaltaş ihracatı gerçekleştirdiğini, 
bunun 857 milyon dolarının işlenmiş ürün olduğunu söyledi. 

merun Sanayi, Madencilik ve Teknoloji Bakanı Ernest Gbvvabou-
bou ve Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eren katıldı.
600 bin ton üretim yapması hedeflenen çimento fabrikasının 
Kamerun’daki yıllık çimento üretimini 4,3 milyon tona çıkarma-
sı bekleniyor. Kamerun’daki Medcem Fabrikasının Genel Müdü-
rü Taha Özbey, fabrikanın iki ülkenin samimi diplomatik ilişkile-
rinin göstergesi olarak kendini gösterdiğini dile getirerek, “Bu 
yatırım Türkiye ve Kamerun arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. 
Bu projeyi bitirmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi. 

Bu oranı artırmayı hedeflediklerini belirten Kaya, “Türkiye’nin 
doğaltaş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 52 seviyesinde. 
Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin 2016 yılı 11 aylık döne-
minde yaptığı 482 milyon dolarlık ihracatta işlenmiş ürün ihraca-
tının payı ise yüzde 66. Amacımız bu oranı yüzde 80’e çıkarmak. 
Blok mermer ihracatı yerine projelere işlenmiş ürün ihraç etmek.” 
diye konuştu.
URGE projesi kapsamında firmalara yönelik eğitim, tanıtım, da-
nışmanlık faaliyetleri yürütülecek. 
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Uluslararası Enerji Hammad-
deleri ve Enerji Zirvesi (INER-
MA)’nin ikincisi T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
İTÜ Maden Fakültesi ve İTÜ 

Enerji Enstitüsü desteği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
ve Domino Fuarcılık işbirliği ile 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde 
düzenlenecek. 
Enerji, dünya gündeminin birinci sırasını iştigal etmekte, artan 
Dünya nüfusu ve yakın gelecekte tükenmesi beklenen enerji 
kaynakları sorunu küresel boyutta değerlendirilmesi gereken 
bir sorun olarak nitelendirilmektedir.
Enerji politikaları sadece ülkelerin kendi sorunu olmaktan çık-
mıştır. Bu konuda atılan adımlar dünya genelini etkilemekte 
olup, enerji politikaları küresel boyutta değerlendirilmektedir.
INERMA Türkiye ve diğer birçok ülkeden çok sayıda üst düzey 
yetkili ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firma yetkililerini 
bir araya getirerek sektörün geleceğine yönelik hususları de-
ğerlendirme fırsatı yaratacaktır.
Katılımcı Profili: 
Kömür ve Nükleer Hammadde Arama-Üretim Teknolojileri 
Temiz Kömür Teknolojileri 

Şubat 2017

Şubat 2017

Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve
Enerji Zirvesi (INERMA) Eylül 2017’de
İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Alacer Gold 2016 Yılını Değerlendirdi 

Kömür Gazlaştırma ve Sıvılaştırma
Kömür Yakan Termik Santraller
Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Teknolojileri 
Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üreten Firmalar 
Elektrik Dağıtım Firmaları
Petrol- Gaz Arama ve Üretim Firmaları 
Petrol-Gaz Dağıtım Firmaları
Enerji Sistem Yazılım ve Teknoloji Firmaları
Enerji Depolama Sistem Üreticileri 
Termik Santral Yatırımcıları
Nükleer Santral Yatırımcıları ve Tedarikçiler
Finans Kuruluşları ve Bankalar
Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Proje Firmaları
Enerji Güç Sistemleri Firmaları
Enerji Verimlilik Sistemleri
Enerji Tesislerinde Bakım, Onarım ve Servis Hizmeti Veren Firmalar
Mühendis ve Müşavir Danışman  Firmalar 
Çevre ve Çed Danışmanlık Firmaları 
Çevre Teknolojileri Üretim Firmaları
Zirveye katılım şartlarını öğrenmek, güncel yerleşim planı ve 
konular hakkında detaylı bilgi almak için www.inerma.com in-
ternet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Erzincan İliç’te Lidya Madencilik ile ortak şekilde altın madeni 
işleten Alacer Gold, 2016 yılına ait değerlendirmelerini yatı-
rımcıları ile paylaştı. 2016 yılı içerisinde birçok dönüm noktası 
yaşadıklarını ve şirketin büyümesi adına üç önemli girişimde 
bulunduklarını kaydeden şirketin Başkanı ve CEO’su Rod Antal 
bunlardan birincisinin, maden ömrünü 20 yılın üzerine uza-
tacak olan ve gelecek yıl tamamlanması planlanan Sülfit Ge-
nişleme Projesi’ne başlanması olduğunu söyledi. İkinci olarak 
2018’deki oksit cevher üretim hedeflerine uygun şekilde Çöp-
ler’de yeni bir mineral kaynağı ortaya çıkarıldığını anımsatan 
Antal üçüncü gelişme olarak da şirketin Çöpler dışındaki projesi 
Gediktepe için bir önfizibilite çalışması yapıldığını aktardı. 
2016 yılı içerisinde yaşanan önemli gelişmelerin aktarıldığı ra-
porda dikkat çeken noktalar ise şu şekilde oldu. 
•	Şirket yönetim kurulu, 12 Mayıs 2016 tarihinde sülfit projesi-
nin inşaatı için onay verdi.
•	Sülfit projesinin %21’i tamamlanmış durumda ve 2018 yılının 
üçüncü çeyreğinde ilk altın dökümünün yapılması planlanıyor. 
Projede 2016 sonu itibariyle 158 milyon dolar harcama yapıldı.
•	Yıl içinde 350 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalandığı 
duyurulurken anlaşmaya taraf kuruluşlar ise BNP Paribas, ING 
Bank AŞ, Societe Generale Corporate ve Investment Banking 
ve UniCredit Bank Austria AG oldu.

•	Sülfit projesinde inşaat çalışmaları devam ettiği süreçte risk 
azaltma projesi kapsamında ileriye dönük satış yapan firma 
195.783 ons altın satışı gerçekleştirdi.
•	Gediktepe projesi için önfizibilite çalışması yayımlandı ve 
Gediktepe projesinin %50’sinin edinim işlemlerinin tamam-
landığı duyuruldu.
•	Çakmaktepe projesindeki 4. safha sondaj programının ve 
kaynak kestirim çalışmasının sonuçlarını yayımladı.
•	Yığın liçi alanının 58 milyon tona çıkarılması için yapılan ge-
nişletme çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.
•	Yılsonundaki sülfit stoklarında ki 7,1 milyon ton içerisinde 
ortalama 3,38 g/t Au (yaklaşık 770.000 ons altın) içeriği bulun-
duğu belirtildi. 
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Şubat 2017Ariana Resources’tan Gelişmeler…
Ariana Resources, 2016 yı-
lında tamamlanan sondaj 
çalışmalarının ikinci safhası 
ile ilgili sonuçları paylaşma-
ya devam ediyor. Red Rabbit 
Projesi kapsamında Kızılte-
pe’den elde edilen sonuçlar 
arasından dikkat çekenler ise 
şu şekilde oldu.
•	 ‘Banu’ bölgesindeki 125 
metrelik damar uzantısında yapılan sığ sondajlardan elde edi-
len verilerden öne çıkanlardan bir kaçı ise şu şekilde oldu.

 › 61. metreden itibaren 3 metre boyunca 3,36 g/t Au + 95,4 
g/t Ag
 › 32. metreden itibaren 5 metre boyunca 1,88 g/t Au + 41,8 

g/t Ag 
 › 20. metreden itibaren 4 metre boyunca 1,16 g/t Au + 24,9 

g/t Ag
•	 ‘Banu’ bölgesinden elde edilen en dikkat çekici sonuç ise 32 
metreden itibaren 1 metre boyunca 7,95 g/t Au + 170g/t Ag 
olarak dikkat çekti. Bu sonucun ‘Fidan’ bölgesinden elde edilen 
4,75 metre boyunca 4,26 g/t Au + 65,2 g/t Ag sonucu ile uyumlu 
olduğu ve Kızıltepe damar sisteminin güneydoğusundan yüksek 
tenörlü sonuçlar elde edilme potansiyelini arttırdığı belirtildi.
•	 ‘Arzu Far South’ bölgesinde gümüş içeriği bakımından zen-
gin yeni bir damar uzantısı keşfedildi. Damar ile ilgili elde edi-
len sondaj verileri ise şu şekilde paylaşıldı.

 › 72. metreden itibaren 8 metre boyunca 0,82 g/t Au + 60,4 
g/t Ag
 › 27. metreden itibaren 2 metre boyunca 1,35 g/t Au + 64,6 

g/t Ag
 › 29. metreden itibaren 3 metre boyunca 0,72 g/t Au + 41,2 

g/t Ag
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener yayımlanan yeni 
sondaj verileri ile ilgili olarak; “ ’Banu’ bölgesindeki damar sis-
temine 125 metre daha eklemek bu bölgedeki kaynaklarımıza 
anlamlı bir katkı sağladı. Tenörler, bu damarın en azından 75 
metresinin açık işletme madenciliğine uygun olma potansiyeli-
ni gösteriyor. ‘Arzu Far South’ bölgesinde ise yüksek anomalilere 
sahip bir damar sistemi tespit edildi. Tespit edilen bu yeni damar 
sistemi altın ve özellikle gümüş içeriği bakımından yüksek anoma-
liler içeriyor. Bu bölgede elde dilen verilerin sağlamasını yapmak 
için daha derin sondajlar yapılabilir. 
Bunlara ek olarak ‘Fidan’ damarından elde edilen yüksek tenörlü 
sondaj sonuçları ‘Arzu Far South’ bölgesindeki keşiften sonra daha 
derinden incelenmeli. ‘Fidan’ ve ‘Arzu Far South’ damarlarının orta-
sından elde edilen 5,7 metreden itibaren 4,75 metre boyunca 4,26 g/t 
Au + 65,2 g/t Ag içerikli sonucu araştırmak bizim önceliğimiz olmalı. 
Aynı zamanda ‘Banu West’ bölgesinde bulunan 250 metre uzunlu-
ğundaki yüksek tenörlü damar sisteminde örnekleme ve haritalama 
çalışmaları tamamlandı fakat detaylı bilgi için sondaj çalışmaların-
dan elde edilecek sonuçlara ihtiyaç var.” dedi.

Diğer taraftan şirket, Kızıltepe madeninin 22 km kuzeydoğu-
sunda bulunan Kızılçukur projesi kapsamında beklenen orman 
izninin verildiğini duyururken, 1g/t altın + 73.4g/t gümüş 308 
bin ton kaynağa sahip olduğu tahmin edilen projede deneme 
kazılarına başlanacağı ve ileride kullanılmak üzere cevher stok-
lanacağı ifade edildi. 
Salınbaş Projesinde Sondaj Planları Paylaşıldı
Salınbaş projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında 
da yeni bir rapor yayınlayan şirket aramaların yoğunlaşma-
sı beklenen hedefler hakkında bilgi verdi. Verilen bilgilere 
göre Salınbaş projesinde daha önceden elde edilen veriler 
ışığında 37 hedef bölge belirlendi. Belirlenen bölgelerden 
bir kaçının öncelikli olduğu ve ek çalışmalar yapılacağı be-
lirtildi. Proje kapsamında Ardala bölgesinde yapılan sondaj 
çalışmalarında dikkat çekici veriler elde edildiği belirtilirken 
bu veriler arasında en dikkat çekenleri ise firma tarafından şu 
şekilde paylaşıldı.
•	125 m boyunca 2,44 g/t Au + %0,3 Cu içeriği 
•	34,5 m boyunca 1,75 g/t Au + 6,13 g/t Ag içeriği
•	164 m boyunca 0,16 g/t Au + %0,3 Cu + 120 ppm Mo içeriği
Kayaç ve zemin örneklerinde jeokimyasal anomaliler ile karşı-
laşıldığı ve bu anomalilerin yoğunlukla altın, gümüş, çinko ve 
molibden içerdiği belirtildi. Anomalilerin görüldüğü noktalar-
dan sondaj yapılmayanlarda çalışmaların yapılacağı da verilen 
bilgiler arasında yer aldı. Firmanın 2017 yılı boyunca bölgede 
arama çalışmalarına devam etmeyi planladığı belirtilirken Sa-
lınbaş-Ardala arasındaki mineralizasyonun Hızarlıyayla’ya ka-
dar devam edip etmediğinin belirlenmeye çalışılacağı belirtildi.
Tavşan Projesinde Kaynak Geliştirme Çalışmaları 
Yapıldı
Ariana Resources çalışmalarına devam ettiği Tavşan projesin-
de ise kaynak odaklı hedef belirleme çalışmalarının sonuçlarını 
yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre Tavşan projesindeki kaynak 
artırımı için 16 hedef bölge belirlendi. Yapılan sondaj çalışma-
larında elde edilen sonuçlardan dikkat çekenler ise şunlar oldu.
•	11 m boyunca 5,11 g/t Au + 6,83 g/t Ag içeriği
•	6 m boyunca 3,37 g/t Au + 3,67 g/t Ag içeriği
•	9 m boyunca 1,30 g/t Au + 4,32 g/t Ag içeriği
Deneme madenciliğinin yapıldığı sahada bu güne kadar orta-
lama 1,41 g/t altın tenörlü 28 bin tonluk yığın biriktiği belirti-
lirken sahada ileri tarihli sondajlar için hedef belirlemek adına 
zemin örnekleme çalışmaları yapılması planlanıyor. 
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Trafigura’nın aldığı hisse sonrasında madenin geleceğine du-
yulan güvenin daha da arttığı belirtilirken madenin %15,5 his-
sesi için ödenen 266 milyon doların, planların gerçekleşmesi 
için fazlasıyla yardımcı olacağı belirtiliyor.
Madende geçen yıl 22.575 ton Çinko ve 9.554 ton nikel üretilir-
ken Trafigura’nın yapılan anlaşmada önümüzdeki 7 yıl içerisin-
de madenden üretilen nikel-kobalt sülfitin tamamını ve çinko 
sülfitin ise %80’ini almayı kabul ettiği belirtildi. 

dünyadan haberler

Şubat 2017

Şubat 2017

Ocak 2017

Vale, S11D Madeninde Yeni Bir 
Üretim Rekoru Kırdı

Workfast, Uber Benzeri
İstihdam Hizmetlerini Duyurdu

Finlandiya Avrupa’nın En Büyük Nikel 
Madeni için Anlaşma Sağladı

Dünyanın önde gelen demir cevheri üreticilerinden Brezilyalı 
Vale, geçen yıl ürettiği 349 milyon tonluk çelik hammaddesi ile 
yeni bir üretim rekoru kırdı. Serra Sul adıyla da bilinen ve fir-
manın elindeki en büyük işletme olan S11D madeninde yapılan 
üretimin bu rekorda önemli bir rol oynadığı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla %4,5 oranında artarak 
92,4 milyon tona ulaşan üretim miktarının toplamda yıllık üreti-
mi de %1 arttırdığı belirtiliyor.
Rio de Jenerio merkezli şirket bir süredir Brezilya’nın güneydo-
ğusundaki Minas Gerais’de bulunan madenlerinde maliyetleri 
ve üretim miktarlarını azaltmaya yönelmiş ve aynı zamanda ma-

Workfast firması geçen yıl kullanıma açtığı Uber benzeri, ihti-
yaca yönelik istihdam platformunun süresini uzattığını açıkla-
dı. Avustralya inşaat endüstrisinde şimdiden başarıya ulaşan 
teknoloji, madencilik şirketlerine de hizmet vermeye başlaya-
cak. Bir ilki gerçekleştirerek farklı ücretler talep eden ve farklı 
uzmanlıklara sahip olan çalışanlara ulaşabilme imkânı sunan 
uygulamanın ilk etapta Sidney ile sınırlı olacağı belirtildi.
Web bazlı platform yardımı ile firmaların işe alım maliyetle-
rinde %30 azalmaya gidebileceğini iddia eden Workfast, iş-
çilerin tecrübe ve yeteneklerini göz önüne alarak saatlik ma-
aşlarının hesaplanabileceğini belirtiyor. Bu şekilde firmaların 
çalışanlara sadece talep ettikleri hizmetler için ödeme yapa-

Trafigura Avrupa’nın en büyük nikel madeni olan Terrafama’nın 
%15,5 hissesini aldı. Büyük fakat sorunlu bir maden olan Terra-
fama madeninin bu satış ile tekrar kârlı günlerine geri dönmesi 
bekleniyor.
Kuzey Finlandiya’da bulunan maden, eski sahibi Talvivaara 
Sotkamo iflasını açıkladığı 2014 yılından bu yana Finlandiya 
devleti tarafından işletiliyor. Yıllarca zarar açıklayan ve üretim 
hattında problemler yaşayan firma aynı zamanda 2012 yılında 
madendeki atık su sisteminde yaşanan problemler nedeni ile 
büyük tepki çekmişti.
Finlandiya Hükümeti bir zamanlar Avrupa Birliği bünyesindeki 
en büyük nikel madeni olan Terrafame’de faaliyetleri sonlandır-
mayı değerlendirmesine rağmen Kasım ayında bu kararından 
vazgeçti. Nikel ve çinko fiyatlarının artmasının hükümetin bu 
kararında etkili olduğu tahmin edilirken madende işleri düzene 
koymak için 100 milyon Euro değerinde bir yatırım yapıldığına 
da dikkat çekildi. 

liyetlerin daha düşük, kalitenin ise daha yüksek olduğu kuzey 
Brezilya’da bulunan işletmelerine ağırlık verme kararı almıştı.
Aralık ayında S11D madeninde açılışı yapan Vale, madende 
tüm yıl tam performansla üretim yapılması halinde dünyada-
ki en büyük kargo gemilerinden 225 adet doldurmaya yete-
cek kadar cevher çıkarılabileceğini ifade ediyor ve bahsedilen 
rakamların sadece sahadaki tek bölüm için geçerli olduğu be-
lirtilirken sahada aynı şekilde 3 farklı kaynak daha olduğuna 
dikkat çekiliyor. Bahsedilen tüm kaynakların toplam 10 milyar 
ton demir cevheri potansiyeli bulunduğu belirtilirken madenin 
Vale’in toplam üretiminin %20’sini karşılaması bekleniyor. 

cağı belirtilirken Avustralya’da işe alımların artış gösterdiği 
son 6 ayda uygulamanın yayımlanması için bir fırsat ortamı 
oluştuğu belirtildi.
Workfast CEO’su Tim Nieuwenhuis; “Piyasaların iyileşmesi ile 
hizmetlerimizin madencilik şirketleri için daha elverişli olacağına 
inanıyorum. Güzel bir dönemden geçiyoruz. Piyasalar hakkında 
ki tahminler de umut verici. İnsan kaynakları müdürleri, firmala-
rın büyüme stratejilerine uygun işçi alımı yapmak için kendilerini 
hazırlamak ve bunu yönetim kurulunun isteklerine uygun şekilde 
maliyetsiz ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek zorundalar. Bizim 
servislerimizi kullanarak üzerlerinden bu baskıyı atabilir ve aynı 
zamanda maliyetleri de düşürebilirler.“ dedi. 
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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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mas satıcılarının sattıkları ürü-
nün gerçek mi yoksa yapay mı 
olduğunu tespit edememeleri.“ 
şeklinde açıklama yaptı.
De Beers endüstriyel kulla-
nımlar için ‘Element Six’ adın-
da yapay elmaslarda üretiyor. 
Bir süredir düşük talep miktarı 
ile karşılaşmış olsalar da ya-
kın zamanda siparişlerin artış 
gösterdiği belirtildi. De Beers 
CEO’su Cleaver açıklamala-
rında yeni teknoloji kullanarak hali hazırda çalışılan rezervlerde 
yapılan araştırmaların tekrar artacağına inandıklarını ifade etti. 

Şubat 2017

Şubat 2017

Şubat 2017

Avustralya’da Rekor Seviyede
İhracat Gerçekleşti

BHP Billiton Tekrar Kâra Geçti

De Beers’in Yeni Elmas Madeni
Tam Kapasite Ticari Üretime Başladı

Avustralya’nın dış ticaretindeki artış 2016 yılının Aralık ayında 3,5 
milyar dolar ile rekor kırdı. Artan emtia fiyatları ve maden ihra-
catlarının bu rekorda büyük rol oynadığı ve sektördeki yeni bir 
hareketliliğin başlangıcı için sinyal verdiği düşünülüyor.
Avustralya İstatistik Bürosunun açıkladığı rapora göre Aralık 
ihracat verilerinde Kasım ayına göre %5’lik artış görülürken ih-
racat miktarı ithalat miktarını %1 geride bıraktı. İhracatta görü-
len bu artışın nedeni olarak kömür sevkiyatlarında %14, demir 
cevheri sevkiyatlarında ise %10’luk bir artış olması gösteriliyor.
Emtia ihracatının artması 3,5 milyar dolarlık dış ticaret artışı gö-
rülmesine neden olurken bu durum Avustralya’da son 3 yılda 
ikinci kez gerçekleşti. 
Kok kömürü sevkiyatları %46 ile 798 milyon dolarlık bir artış 
gösterirken, demir cevheri tozlarının ihracatında ise 1 milyar 
dolara karşılık gelen %27’lik bir artış yaşandı. Yaşanan artışlarda 
altın da kendisine yer buldu ve %27’lik artış ile 1,7 milyar dolar-
lık ihracat değerlerine ulaştı.

Dünyanın önde gelen Madencilik şirketlerinden BHP Billiton 
yayımladığı raporda tekrar kâra geçtiğini açıkladı. Bu kârın yük-
selen demir fiyatları ve artan verimlilik ile alakalı olduğuna dik-
kat çeken firmanın altı aylık kazancının beklenenden daha fazla 
olduğu belirtildi. Elde edilen sonuçlar önceki sene elde edilen 
sonuçlarla kıyaslandığı zaman, vergiler düşülmemiş hali ile elde 
edilen kazançta %157 artış yaşanması dikkat çekti. 
Emtia fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan ve firmanın açıkladığı 
en kötü finansal tablo olan 6,39 milyar dolar zarardan sonra açık-
lanan 6 aylık sonuçlar firmanın malvarlıklarında büyük bir topar-
lanma yaşandığını gösteriyor.

Kanada’nın kuzeybatısında bulunan ve geçen yıl ticari üretime 
başlayan Gacho Kue elmas madeninde tam kapasite ile üretime 
başlandığı belirtildi. 
Yılda ortalama 4,5 milyon karat elmas üretilmesi planlanan ma-
denin %51 hissesi De Beers’in elinde bulunurken kalan hisseler 
ise Mountain Province Diamonds’ın elinde bulunuyor.
Kış şartları nedeni ile planların gerisinde kalındığı belirtilirken 
Hindistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamalar nedeni 
ile oluşan belirsizliğin küçük boyutlu elmasların satışlarını etki-
lediğine dikkat çekiliyor.
De Beers tarafından dikkat çekilen bir diğer risk ise laboratuvar 
ortamında üretilen yapay elmaslar. De Beers ise maliyetleri daha 
ucuz olan bu elmaslar hakkında; “İnsanlar hala gerçek elmasları 
tercih ediyor. Yapay elmaslar hakkındaki en büyük problem ise el-

Elde edilen umutlandırıcı verilerin 12 ay önceki 4,3 milyar do-
larlık bütçe açığına kıyasla oldukça önemli olduğu belirtiliyor.
HSBC ekonomisti Paul Bloxham ihracattaki hareketliliğin ma-
den şirketlerin gelirlerini, hisse fiyatları, maaşları ve hissedar-
lara ödenecek kâr paylarını arttıracağını belirtti. Son üç yılda 
sadece ikinci kez görülen bu dış ticaret artışı aynı zamanda 
Avustralya ekonomisinin emtia piyasalarına ne kadar bağım-
lı olduğunun ve fiyatlardaki değişikliklere karşı hassasiyetini 
gözler önüne seriyor. 
Endüstri, İnovasyon ve Bilim Departmanı tarafından yayınlanan 
raporda Avustralya’nın maden ve enerji ihracatlarının %30 arta-
cağı tahmin edilmişti ve 204 milyar dolarlık bu artış ufakta olsa 
cesaretlendirici bir başlangıç oldu.
Dünyanın en büyük toplu ihracat merkezi olan Avustralya’nın 
Hedland limanı, BHP, Fortescue Metals ve Hancock Prospec-
ting’in sevkiyatları için kullanılıyor.  

BHP Billiton CEO’su Andrew Mackenzie; “Bu bizim yıllardır yü-
rütmekte olduğumuz bilinçli yaklaşımın, verimliliği arttırma ça-
balarımızın, işletme modelimizin ve portfolyomuzu geliştirme 
çalışmalarımız sonucunda elde edilmiş bir başarıdır.” şeklinde 
açıklamada bulundu. 
Aynı zamanda yayımlanan raporda yakın zamanda demir 
cevheri piyasalarının baskı altında kalmasının beklenildiği 
ifade edilirken buna neden olarak ise Çin’de ki talep artışı, li-
man stoklarının yüksekliği ve düşük maliyete temin edilmesi 
olarak gösterildi. 
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Anglo American yaptığı açıklamada izin sürecinde yaşanan 
zorluklardan dolayı Şili’deki El Soldado Bakır Madeni’nde ope-
rasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Anglo tarafından 
yapılan açıklamada El Soldado madeninin geleceği ile ilgili: “Fir-
mamız hemen uygulamaya başlamak üzere geçici bir süre ma-
dende operasyonları durdurma kararı aldı. Bahsi geçen işletmenin 

Şubat 2017

Şubat 2017

Şubat 2017

Çin, Kuzey Kore’den Kömür Alımını Durdurdu

Çin’de Kömür Madenindeki Patlama Sonucu 
9 Kişi Hayatını Kaybetti

Anglo American, Şili’de Bakır Madeni
İşletmeyi Durdurma Kararı Aldı

Çin, son füze denemesinden sonra Kuzey Kore’ye uygulanan 
yaptırımlara katılarak, bu ülkeden yapılan kömür ithalatını yıl-
sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.
Kuzey Kore Şubat ayında orta menzilli balistik füze denemesi 
gerçekleştirmiş ve Çin de Pukguksong-2 isimli füzenin dene-
mesine olan tepkisini dile getirerek Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi ile birlikte hareket etme kararı almıştı.
Kömür Kuzey Kore’nin en önemli ihracat kaynağı olarak bilini-
yor. Kuzey Kore’nin hassas ekonomisini ayakta tutmak için ge-
rekli döviz kaynağı olarak görülen kömür ihracatlarının büyük 

Dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Çin’in kuzeyindeki 
Hunan bölgesinde ki Lian Yuan şehrinde bulunan Zubao kö-
mür madeninde metan gazı kaynaklı bir patlama meydana 
geldi. 
Şhinua ajansının duyurduğu habere göre patlamanın gerçek-
leştiği saatte madende 29 kişinin çalıştığı belirtilirken patlama 
sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralı olarak 
kurtarıldığı ve 16 kişinin ise madenden kurtulmayı başardığı 
belirtildi. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişiye zamanında müdahale 
edildiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi
Tengfei Coal Mine Co. Ltd. şirketine ait olan patlamanın ger-
çekleştiği madenin yıllık üretim kapasitesinin 90.000 ton ol-
duğu belirtildi.
2016’nın son çeyreğinden bu güne Çin’de metan gazı nedeni 
ile 11 maden kazası meydana geldi ve bu kazalar sonucunda 

bir bölümü ise Çin’e yapılıyordu.
Kuzey Koreli ekonomist Ri Gi Song kömür yasağının Kuzey 
Kore’yi çok etkilemeyeceğini iddia ederken ülkenin kalkınmak 
için başka doğal kaynaklara da sahip olduğunu belirtti. Song; 
”Önemli miktarlarda kömür ihraç etsek de bu miktar sanıldığı ka-
dar yüksek değil bu nedenle yasağın üzerimizde önemli bir etkisi 
olmayacaktır. Kuzey Kore kömürün haricinde manyezit, grafit gibi 
hammaddeler de ihraç ediyor ve bu hammaddelerin dünyadaki 
rezervlerinin yarısından fazlası Kuzey Kore’de bulunuyor.” şeklin-
de açıklamalarda bulundu. 

140 kişi hayatını kaybetti. 2017 yılının başın bu yana ise 22 kişi 
maden kazalarında hayatını kaybetti.
Kömür Madeni Güvenliği Daire Başkanı Huang Yuzhi yaşanan 
olaylar ile ilgili; “Kömür madeni sahiplerinin yasalara yeterli 
önemi vermiyorlar. Yasaları küçümsüyorlar. Kömürü yasalara, 
parayı ise insan hayatına tercih ediyorlar.” şeklinde açıklama-
larda bulundu. Kömür madenlerinde ki ihmallerin önüne 
geçmek için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren 
Huang; ”Yılsonuna kadar gerçekleştireceğimiz incelemelerde 
madenlerde ki güvenlik açıklarına ve kazaları önleme yollarına 
odaklanacağız. İki kısımdan oluşacak kampanyanın ilk ayağın-
da yetkililer madenlerde incelemelerde bulunarak sorunları tes-
pit edecek, ikinci kısımda ise bu sorunların çözümünde ne gibi 
adımlar atıldığı incelenecek.” diyerek planladıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 

geleceği ile ilgili kararımızı gerekli kurumlar tarafından yapılacak 
incelemeler sonucunda elde edilecek veriler ışığında vereceğiz.” 
şeklinde ifadeler kullanıldı.
Yapılan tasarım çalışmalarına çıkan ret kararı sonrası bu kararın 
alındığı vurgulanırken madenin geleceği ile ilgili alınabilecek 
kararların arasında karara itiraz etmek ve yeni bir plan hazırla-
mak olduğu ifade edildi.
En büyük iki bakır madeninin üretimi durdurma kararı aldıkları 
bu dönem de firmanın bu yönde bir karar almasının piyasaları 
etkileyebileceğinden bahsediliyor. Geçtiğimiz yıllarda maddi 
kayıplar yaşanan maden işletmesinde aktif bir tasarım planı 
çerçevesinde operasyonlar devam ediyordu. Geçtiğimiz piyasa 
şartları nedeniyle madenin geleceğinin tehlikede olduğu belir-
tilmiş ve iş gücünde %10 azalmaya gidilmişti.
El Soldado Madeni Anglo American Sur Komplex’i tarafından 
işletiliyordu ve ortaklıkta hükümet destekli Codelco, Japon Mit-
sui ve Mitsubishi firmaları da yer alıyordu. 
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Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama 
Komisyonu (UMREK) Çalıştayı 
7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
6745 sayılı “Yatırımların Proje Desteklenmesi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair“ torba kanunun 38. Maddesi ile de 3213 sayılı Kanun’un ek 
14. madde eklenmesi ile de maden sahalarında yapılan maden 
arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun 
raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf 
olmasını sağlamak amacıyla kısa adı “UMREK” olan Ulusal Ma-
denlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu” kuruldu. Bu 
bağlamda, oluşumu tamamlanacak olan bu yapının bütün pay-
daşlar tarafından açık ve net şekilde bilgilendirilmesi ve dünya 
standartlarına uygun son şeklinin verilebilmesi için konusunda 
uzman yabancı ve Türk akademisyenlerin ve sektör temsilcile-
rinin katılımları sağlanarak, 26-27 Ocak 2017 tarihleri arasında 
bir Çalıştay düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len Çalıştay’a sektörün temsilcileri tarafından yoğun ilgi göste-
rilirken taraflar tarafından görüş alışverişinde bulunuldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez 
tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında, UMREK’in, Tür-
kiye’nin “yerli kaynak” politikasını güçlendireceğini belirterek, 
“Uluslararası standartlara dayalı bir madencilik sektörü kurmak-
tan başka bir yolumuz yok. UMREK de Bakanlığımızın bu amaca 
en büyük katkısıdır.” dedi.
Maden sektörünün yarı mamül ve mamül olarak bakıldığında 
yaklaşık 40 milyar dolarlık bir sektör olduğunu belirten Dön-
mez, bu sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişebilece-
ği bir ortam ve iklim oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bugün 
20’si maden mühendisi, 30’u jeoloji mühendisi olmak üzere, 50 
teknik elemanın başka ülkelerden aldıkları yetkin kişi belgesi 
ile iş yaptığına dikkati çeken Dönmez, “Ülkemiz madencilik sek-
törü için bu sayı çok az, yeterli değil. Bu fırsatı bizim bütün teknik 
elemanlarımıza sunmamız, kendilerini yetiştirebilecekleri ortamı 
sağlamamız gerekmektedir. Yerli kaynaklarımızı yerli mühendis-
lerimizle değerlendirmemiz lazım.” diye konuştu.
Maden sahasının yatırıma hazır hale gelmesi için aramadan 
ürün haline gelene kadar yaklaşık 30’a yakın süreçten geçildi-
ğini anlatan Dönmez, şöyle devam etti: 

“Bu süreçlerin uzman kişiler tarafından raporlanması ve bu pro-
je ve planların bankalar tarafından finanse edilebilir olması çok 
önemlidir. Bunun için de diğer sektörlere göre daha çok katma 
değer üretmek zorundadır. Türkiye’nin ekonomik olarak katma 
değer üretmesi zorunlu sektörlerden biri ve en önemlisi maden 
sektörüdür. Bizim gibi büyük ülkelerde koordinasyon, standardi-
zasyon ve eşgüdüm sorunları kaynak israfının en önemli sebebi-
dir. Zaten sermayenin kısıtlı olduğu ortamlarda yapılan işlerde 
para ve verimlilik en önemli başlıklardır. Şimdi küresel rekabet bir 
de katma değeri artırma zorunluluğu getiriyor.”
Enerji ve madencilik sektöründe Türkiye’de aşılması gereken 
en önemli eşiklerden standartlaşma ve kurumsallaşmanın bir 
sonraki aşamaya taşınması olduğunu işaret eden Dönmez, Tür-
kiye’de doğalgaz sektörünün mesleki anlamda standartlaşma 
yoluna gittiğini, fakat maden sektöründe bu tür bir standart-
laşmanın sağlanamadığını dile getirdi. Maden sektöründe de 
bu tür bir standartlaşmanın başlayacağını söyleyen Dönmez, 
bankaların madencilik projelerine enerji sektörü kadar finans-
man sağlamadığını ve bu engelin aşılması için de güvenilir, ba-
ğımsız, uluslararası geçerliliği olan bir raporlama yapılmasının 
öncelikli adımlardan birisi olduğunu vurguladı.
Komisyonun temellerinin 2012’de atıldığını söyleyen Dönmez, 
bunun bir anlamda altyapı olarak, maden sektörüne ayrılan fi-
nansmanı, güvenilirliği, belirsizliklerin giderilmesini sağlayaca-
ğını belirterek, şunları kaydetti: 
“Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun, bizim 
‘yerli’ sloganıyla yerli kaynak, yerli teknoloji ve yerel kapasite gelişi-
mi olarak saydığımız üçlü sac ayağı üzerinde duran enerji ve doğal 
kaynak politikalarımızı güçlendirecek bir görev ifa edeceğine eminim. 
Ayrıca iç finansmanın yanına uluslararası kaynakların da eklenme-
siyle bir çarpan etkisi yapacağından şüphemiz yok. Bu söylediklerim 
sektör tarafından ‘yeni maliyet’ kalemleri olarak algılanabilir. Düzen-
lemelerin bir maliyeti olabilir, ama bugün madende en yüksek değe-
ri, en yüksek ihracatı yapan ülkeler de düzenlemenin en çok olduğu 
ülkelerdir. Yeter ki bu düzenlemeler bürokratik değil, teknik yönden 
sektörü bir ileri aşamaya taşısın. UMREK bu aşamalar arasında harç 
ve bağlayıcı koordinasyon görevi görecektir. Lütfen sahip çıkın.” 
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Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv
Raporlama Komisyonu (UMREK) Yönetmeliği
Hazırlık Komisyonu Çalışmaları

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 10 Şu-
bat 2017 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakül-
tesi Dekanlığı’nın katkıları ile İstanbul’da İTÜ Maden Fakültesi 
İhsan Ketin Konferans Salonu’nda düzenlediği “Maden Mühen-
dislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı”, Oda temsilcileri, Üniversi-
teden öğretim görevlileri ve öğrenciler, Yurt Madenciliğini Ge-
liştirme Vakfı, madencilik sektörü şirket temsilcilerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi.
Çalıştay, maden mühendislerinin çalışma alanında yaşadığı 
sorunlar, sektöre yönelik aldığı eğitimler, sektörün maden mü-
hendislerinden beklentisi ve maden mühendisliği disiplinin 
çalışabileceği alanların genişletilmesi, yeni istihdam alanları 
bulunması amacı ile düzenlendi. Çalıştay’da maden mühendis-
lerinin aldığı eğitimin sektöre katkısı, çalışma alanlarında yaşa-
dıkları sorunlar, sektörün maden mühendislerinden beklentisi-
nin maden mühendisleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler 
tarafından değerlendirildi. 
Çalıştay’a TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan 
Yüksel, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Güven Önal, İTÜ Maden Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hakan Tunçdemir, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan 
Sökmen, Maden Mühendisleri Odasının Merkez, Zonguldak, 
Adana, İzmir ve İstanbul Şube Başkan ve temsilcileri, Odanın 
önceki başkanları, sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.
Açılış konuşmaları ev sahibi sıfatı ile TMMOB Maden Mühendis-
leri Odası İstanbul Şube Başkanı Mesut Erkan’ın konuşması ile 
başlayıp, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ayhan Yüksel’in kapsamlı konuşması ile devam eder-
ken daha sonra İTÜ Maden Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hakan Tunçdemir de Üniversite adına katılımcılara “Hoş geldi-
niz” diyerek Çalıştay konusu hakkındaki görüşlerini paylaştı.
İlk oturum, İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç Dr. A. Ekrem Yüce ve Odanın İstanbul Şubesi Yö-
netim Kurulu üyesi Mehmet Makar yönetiminde, Prof. Dr. Mahir 
Vardar’ın konuşmaları ile gerçekleştirildi. Oturumda sektör adı-
na ise Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen ve 
ESAN Metalik Madenler İşletmeler Direktörü Ali Türkistanlı söz 
aldılar. Makine Mühendisleri Odası adına Ertuğrul BİLİR, ayrıca 
sektörden Maden Y. Mühendisi Ali Utku Öztürk, Maden Mühen-
disi Umut Atlıhan görüşlerini ifade ettiler. Son konuşmacı Ma-
den Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Hürriyet Demirhan ise Çalıştay’ın konusu hakkında yaptıkları 
kapsamlı çalışmayı anlattı. 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UM-
REK) Yönetmelik Hazırlama çalışmaları için MİGEM tarafından 
kurulan komisyon ilk toplantısını Daire Başkanı Sezai Aydın 
başkanlığında, 22.12.2016 tarihinde MİGEM toplantı salonun-
da gerçekleştirdi. Toplantıya MİGEM’den Daire Başkanları Mus-
tafa Sever ve Kenan Aksoy, TMMOB Maden Mühendisleri Oda-
sı Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Başkanı Hüseyin Alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 
Mehmet Güzeloğlu, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı adına 
Lütfi Çallı ve Halim Demirkan, TOBB Temsilcisi Gülsüm Cebeci, 
Türkiye Madenciler Derneği’nden Levent Yener ve Barış B. Ün-
ver, Maden Jeologları Derneği’nden Başkan Ahmet Tukaç ve 
Mesut Soylu, Altın Madencileri Derneği’nden Muhterem Köse 
ve ilgililer katılmışlardır. 
Toplantıda UMREK Yönetmelik İlk Taslağı üzerinde, konunun 
tarafları olan TOBB, Meslek Odaları ve madencilik sivil toplum 
kuruluşları olan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türkiye 

Madenciler, Maden Jeologları ve Altın Madencileri Dernekle-
rinin ilgililerinin görüşleri alındı. 
Sonraki toplantı yine MİGEM’de 7 ve 8 Şubat 2017 tarihlerin-
de kalabalık bir katılım ile yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın düzenlediği, iki gün süren uluslararası katılımlı 
UMREK Çalıştayı’ndan sonra tarafların daha donanımlı olduğu 
görüldü. UMREK Çalıştayı’ndan sonra konuya olan duyarlılığın 
ve ilginin artması dikkate değer bulundu. Toplantıya MİGEM 
Daire Başkanları Sezai Aydın ve Mustafa Sever Başkanlık yaptı. 
MİGEM’den Daire Başkanı Mehmet Tombul, TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Çanakkale Maden-
ciler Derneği adına Milletvekili İbrahim Kürşat Tuna katılan 
isimlerin arasında yer aldı. Önceki toplantıya katılan Sivil Top-
lum kuruluşlarına Türkiye Çimento Müstahsilleri, Kömür Üreti-
cileri Derneği, Agrega Üreticileri Birliği ilave olurken, kurumlar 
adına ise TKİ’den Mücella Ersoy ve Hekimhan Madencilik’den 
Alper Özbek katkı koydular. 
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Weir Minerals, Türkiye’deki
Altın Madeni Genişletme Projesi Kapsamında 
3 Milyon Pound Tutarında Kontrat İmzaladı  

Weir Minerals Europe, Avru-
pa’nın en büyük altın maden-
lerinden birinde gerçekleşti-
rilecek genişletme projesine 

katkıda bulunmak amacıyla, değeri 3,2 milyon poundun üze-
rinde olan çeşitli ürünleri tedarik edeceğini duyurdu. 
Weir Minerals Europe, Anagold Madencilik’in Türkiye’de bulu-
nan Çöpler Altın Madeni Sülfit Genişletme Projesi için ekipman 
tedarik edecek. Şirket bu kapsamda, Çöpler Madeni’nin ömrü-
nü 20 yıldan fazla uzatması beklenen 744 milyon dolarlık geniş-
letme projesini yönetmek amacıyla görevlendirilen mühendis-
lik firması ile tedarikçi sözleşmesi imzaladı.   
Pompa tedarik kapsamı, meşhur Geho® Heatbarrier serisi ile War-
man® serisinden olacak. Bunların arasında; MCRTM değirmen çı-
kışı pompaları, WRT® fan ve boğaz astarı kombinasyonu özelliği 
olan AH tip pompalar, M, L ve PC tip pompalar, AHF ve MF tip 
köpük transfer pompaları bulunmaktadır. Toplam 82 pompa te-
darik edilecek. Tedarik edilecek ekipmanlar arasında ayrıca beş 
adet Enduron® ağır hizmet tipi susuzlandırma eleği ile bir adet 
Cavex® CVX TM 12 yollu siklon bataryası bulunmaktadır. 
Weir Mineral Europe, Satış ve Pazarlama Direktörü Carola Sc-
hulz, Anagold ile uzun süredir bağlantıları olduğunu belirtti 
ve sözlerine şöyle devam etti: “2011 yılında Çöpler’in açılma-
sından beri bu şirketle birlikte çalışıyoruz. Aslında, maden tesi-
sinde çeşitli uygulamalar için çok sayıda Warman® pompasının 
kurulumunu yaptık. Mühendislik uzmanlığımızla beraber, birinci 
sınıf geniş ürün çeşitliliğimiz ve kendini işine adamış, deneyimli 
servis ekiplerimiz bu yüksek profilli proje için en iyi ekipman çö-
zümlerinden bazılarını sunmak amacıyla bir araya geldi. İleride, 

bu kazanan kombinasyon Çöpler’in yeni, yüksek verimli tesis-
teki operasyonların, daha düşük sahip olma maliyeti sağlayan 
ekipmanla yüksek düzeyde verimli ve kârlı çalışmasına yardımcı 
olacak.”
“Weir Minerals’in büyük ölçekli mühendislik çözümleri sağlayı-
cısı statüsü, ürünlerimizin dünya genelinde kullanıldığı ve ma-
dencilik endüstrisinde kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğu 
anlamına geliyor.”
“Güvenilir teknolojimiz ve ürünlerimizin sağlamlığı uzun ve sorun-
suz hizmet sağlıyor bu da toplam sahip olma maliyetini düşürüyor.”
Türkiye’nin doğu bölgesinin orta kısmında, başkent Ankara’ya 
yaklaşık 700 km mesafede yer alan Erzincan’da bulunan Çöp-
ler, epitermal bir altın yatağı. Oksit cevherinden altın üreten 
açık ocak madenidir. 2009 yılında maden inşaatına ve 2011 
yılında altın üretimine başlandı. Türkiye, Avrupa’nın en çok al-
tın üreten üreticisi ve 2015 yılında Çöpler’de 204.664 ons altın 
üretildi. 
Sülfür genişletme projesi, Çöpler tesisinin günde 5.000 ton sül-
fit cevheri işlemesine olanak sağlayacak. Proje mekanik olarak, 
2018 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanacak ve ilk altın üreti-
minin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması bekleniyor.
Anagold’dan John Ebbett Weir Minerals’in dayanıklılık, kapa-
site ve işletme verimliliği açısından önemli sorunlara değinen 
çok farklı ürünleri ve paketleri bir araya getirebildiğini belirtti 
ve sözlerine şöyle devam etti: “Weir Minerals’in ürünleri güveni-
lirlik açısından mükemmellikleri ile biliniyor ve yeni tesis işletme-
ye alındığında uzun yıllar boyunca yüksek üretkenlik seviyelerine 
ulaşarak arıza nedeniyle duraklamaları en aza indirebilecek ol-
mamız önemli.” 

Votorantim Çimento Manyet Manyetik
Separatörleri Tercih Etti 
Votorantim Hasanoğlan Çimento ve Votorantim Çorum Çi-
mento fabrikalarında üretim hattında istenmeyen metallerin 
arındırılmasında Manyet Manyetik Bant Üstü Separatörler 
tercih edildi. Konu kapsamında Manyet Ltd. Satış Müdürü Te-
mel Furkan Akyol “Separatörlerimiz sahalarda faal durumda. 
Çalışmalar kapsamında temin öncesi ön keşif ve separatör ile 
birlikte saha montaj uygulamalarımızı ve devreye alma hizmeti-
mizi gerçekleştiriyoruz. Çalışma öncesi cm-gauss beyanını, saha 
uygulamasının akabinde işletmelerine olay yerinde teslim edi-
yoruz. Doğal manyetik yüksek alan şiddetli separatörlerimiz ile 
uygulama esnekliği sağlanabiliyor. Sınıfının yüksek gauss uygu-
laması ve opsiyonel manyetik izoleli çelik şasesi ile ağır sanayide 
uygulama kolaylıklarından dolayı işletmeler tarafından tercih 
ediliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
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Son-Mak Makine İlk RC Üretimini Gerçekleştirdi
1983 yılında üretime başla-
yan Son-Mak edindiği üretim 
tecrübesi ve kabiliyetini mo-
dern işletim sistemi ve güçlü 

yatırımlarıyla destekleyerek bugün dünyanın önde gelen sondaj 
makineleri üreticileri arasında yerini almıştır. Şirket Güney Afri-
ka, Tanzanya, Endonezya, Kazakistan, Rusya ve İran bayilikleriyle 
bulunduğu pazarlarda, kalitesinden ödün vermeyerek artan bir 
ivmeyle satışlarına devam etmektedir. 
Son-Mak’tan yapılan son açıklamaya göre şirket LEVENT® marka 
karotlu sondaj makinelerine ek olarak, 2 yıllık Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda, yüksek kapasiteli RC500 havalı sondaj makinesini 
2017 itibariyle ürün portföyüne kattı.
Her geçen gün kendini yenileyerek, dünya standartlarında yük-
sek teknoloji ve yüksek katma değer ile yeni makine ve ekipman 
üretmeye efektif bir şekilde devam eden Son-Mak’ın teknik satış 
mühendisi Gonca Gezer hedeflerini, ters sirkülasyonlu RC500 
Sondaj makinesini üreterek makinelerine yurtiçi ve yurtdışında 
yeni bir pazar oluşturmak, müşterilerinin hızlı ve düşük maliyetli 
sondaj yapabilmesine olanak sağlamak olarak açıklıyor.
1983 yılından beri dünyada stratejik önemi olan madencilik ve 
enerji üretim sektörlerine sondaj makineleri ve ekipmanları, 
enjeksiyon ve çamur pompaları, otomatik enjeksiyon santral-
leri üreten Son-Mak makine olarak her zaman ürünlerinin arka-
sında durmaya devam etmekte olduklarını vurgulayan Gezer, 
müşterilerine sağladıkları satış sonrası teknik servis hizmetleri 
ile etkili, kaliteli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir olmalarının 

yanı sıra çözüm odaklı çalışma prensibine sahip olmalarının da 
ürünlerinin tercih edilmesinde avantaj sağladığını söylüyor. 
Yeni ürünleri RC500’ün genel temel özellikleri hakkında bilgi 
veren Gezer şunları söylüyor:
“Ters sirkülasyonlu RC500 Sondaj makinemiz; 5,5 inç çapında, 250-
300 metre delme kapasitesine sahip. Otomatik tij yükleme sistemi 
ile zamandan tasarruf avantajı bulunuyor. Kurulumu esnasında 

vince ihtiyaç duymadan ken-
dini sevk edileceği araca yük-
leyebilme özelliği ile kolay yer 
değiştirebilmesi ile öne çıkıyor. 
Tübitak desteği ile ürettiğimiz 
ters sirkülasyonlu RC500 son-
daj makinemiz, zeminin fizik-
sel ve yapısal özelliklerine göre 
değişkenlik gösteren ilerleme 
hızına karşın, kirlenme ve ör-
nekleme kaybı olmadan, sıklık-
la numune alınabilmesinden 
dolayı avantaj sağlamaktadır. 
Ters Sirkülasyon (RC), özellikle 
madencilik faaliyetlerinde ka-
rotlu sondaj ile rezerv tespiti 
yapılmasından sonra, cevherin 
tenör dağılımını saptamak için 
uygulanan ekonomik ve hızlı 
bir sondaj yöntemidir. Ters sir-
külasyonlu RC500’ün Son-Mak 
kalitesi ile yurtiçi ve yurtdışı pa-
zarlarda kısa sürede yer alması 
planlanıyor.” 

www.son-mak.com.tr
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Asel Teknik&Endüstriyel Ürünleri
Yerli Malı Belgesine Sahiptir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyük 
önem verdiği YERLİ MALI 
ürünlerin kullanılması ve 
kamu kurumlarına yapılacak 
mal alımlarında yerli ürünle-

rin tercih edilmesi her geçen gün önemini artırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuru-
luşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalar-
da öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi 
gerektiğini vurgulamış, yöneticilerden bu konuda gereken du-
yarlılığı göstermelerini istemişti.
Bu kapsamda da Kütahya’da faaliyet gösteren Asel Teknik & 
Endüstriyel firması Kütahya’nın yüz akı olmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz ay mucitler fuarında kendi proje ve üretimleri olan 
tozsuzlaştırma makinaları ile büyük beğeni toplayan firma, icat-
ları için YERLİ MALI belgesi almaya hak kazandı.
Konuyla ilgili Madencilik Türkiye’ye açıklamalarda bulunan şir-
ket yetkilisi Makine Mühendisi Dr. Barkın Minez : “İcadını ger-
çekleştirdiğimiz ürünler %81 YERLİ MALI olup ileri teknoloji  ürün-
lerdir. Gerekli başvuru işlemlerini tamamlayarak başvurusunu 

yaptığımız YERLİ MALI belgesini almaya hak kazandık.
Ülkemiz için oldukça önem arz eden YERLİ MALI kullanımına katkı 
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin YERLİ MALI bel-
gesi olan firmalar için birçok ayrıcalıkları bulunmakta.  Bu ayrıca-
lıkları Kütahya’da Asel Teknik Endüstriyel olarak tüm müşterileri-
mize gururla sunuyoruz.
Biliyorsunuz bir süre önce İstanbul Ticaret Odası “TÜRKİYE İÇİN 
ÜRETİYORUM, TÜRKİYE İÇİN TÜKETİYORUM” kampanyası başlattı. 
Türkiye artık, döviz rezervlerinin yanı sıra sanayi üretim hacmini, 
istihdamı ve teknolojik gelişme ivmesini olumsuz etkileyen itha-
lata dayalı tüketim ekonomisinden; üreterek büyüme modeline 
geçiş için motive oluyor.
Tekstilden lojistiğe, inşaattan tarıma kadar her alanda ürün ve 
çözüm üreten bir yerli sanayi bu dönemin kritik oyuncusu olacak.
Hemen her sektördeki rakamlar, katma değerli üretim, markalaş-
ma ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle cari açığın proaktif 
şekilde azaltılabileceğini gösteriyor.
İthal edilmekle birlikte Türkiye’de yapılması mümkün her ürü-
nün ülkemizde üretilmesi; tüketicilerin de milli bilinçle yerli 
ürünleri tercih etmesi, Türkiye’nin yeni gücü olabilir.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

‘Yerli Malı Belgesi’ Olan Firmalar
Bir Adım Önde...

şirkeT haberlerişirkeT haberleri



Yerli Malı Belgesi Nedir?
Üretilen ürünün en az %51 
oranında yerli katkı içerdiğini 
gösteren belgedir.
Yerli Malı Belgesi Kim 
Tarafından Verilir?
Yerli Malı belgesi, TOBB’a 
bağlı oda ve borsalar tara-
fından düzenlenir. Yerli malı 
belgesi verilebilmesi için, 
eksper ve mali müşavir tara-
fından hesaplanması ayrıca 
firma tarafından da üretilen 
ürünün en az %51’inin yerli 
malı olduğunun taahhüt edil-
mesi gerekmektedir.
Yerli Malı Belgesinin 
Avantajları Nelerdir?
Yerli Malı belgesi alan üretici-
lere, kamu ihalelerinde %15 
fiyat avantajı uygulanmak-
tadır. Başka bir deyişle, yerli 
malı belgesi alan KOBİ ve 
büyük ölçekli firmalar, kamu 
ihalelerinde %15 daha fazla 
fiyat verebilmektedir. 



www.madencilik-turk iye.com
1 Mart 2017

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Ekip Çalışması, Atlas Copco Maden Tekniği 
Türkiye’ye Muhteşem Sonuçlar Getiriyor

Atlas Copco Maden Tekniği 
(MR) Türkiye; uzman olduğu 
konu satış yapmak olsa da, 
bir şirketin hayati önem ta-
şıyan varlıklarının satılama-

yacak unsurlar-yani kurumsal yapı, kültür, itibar, değerler ve 
çalışanlar- olduğuna inanıyor. Şirket, ekip bilincini benimsemiş 
bir motivasyonla çalışan takım üyelerinden oluşuyor. Başarılı 
olmak ve başarıyı sürdürmek için, ekibin her üyesi organizasyo-
nun ortak hedefi doğrultusunda çalışıyor. Yüksek performanslı 
ekipler kurabilmek için şart olan aidiyet duygusunu sağlamaya 

odaklanan Atlas Copco’ya güçlü bir ekip çalışması, başarılı ka-
zançları ve olumlu sonuçları doğal olarak beraberinde getiriyor.
2016 yılı boyunca madencilik sektörü türlü zorluklarla karşılaş-
masına rağmen Atlas Copco Türkiye MR ekibi, pes etmeyen ve 
sıkı çalışmayı sürdüren bir iş yaklaşımının muhteşem sonuçlar 
doğuracağını bir kez daha kanıtladı. 
MR Türkiye Ağustos 2016’da, Kuzey Marmara Otoyol pro-
jesinde kullanılmak üzere Limak İnşaat’tan SmartROC yer 
üstü delici makineler için toplu bir paket sipariş aldı. Delici 
makineler, İstanbul’un Üçüncü Boğaz Köprüsü ile Anadolu 
yakasını birbirine bağlayacak bu yollarda; taş ocağı uygula-
maları, şev kesme ve sağlamlaştırma, kaya bulonlama gibi 
çeşitli uygulamalar için kullanılacak. SmartROC yer üstü de-
liciler dünyada bu sınıfta yeralan en yüksek teknoloji ve em-
niyet standartlarının yanısıra en iyi yakıt verimliliği ve delik 
kalitesi sunuyor. Limak İnşaat; geçen yıl bir baraj projesinde 
kullandığı aynı model Atlas Copco delici makinelerin tatmin-
kar performansından ve Atlas Copco ile olan işbirliğine olan 
güveninden dolayı, bu projede de aynı makinalarla ve mar-
kayla çalışmayı tercih etti. 
Atlas Copco MR Türkiye ekibi bu otoyol projesi için sipariş hazır-
lıkları ve teslimat planları yaparken, diğer bir prestijli proje için, 
(Dünya’nın en büyük havalimanı olan İstanbul’daki 3. Havali-
manı Projesi) inşaat sürecini hızlandırmak üzere, yüklenici firma 
IGA’dan Kasım 2016’da önemli miktarda Atlas Copco FlexiROC 
D65 yer üstü delici makine siparişi aldı. Dünyada en yoğun 
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havayolu trafiği üslerinden 
biri olan ve Avrupa ile Asya 
arasındaki geçiş köprüsü gö-
revini üstlenen İstanbul’daki 
bu projenin ilk fazı 2018 yılı-
nın ilk yarısında açılacak. Bu 
gelişme üzerine Atlas Copco 
delici makineleri bu yılın ba-
şından itibaren hızla sevk et-
meye başladı. FlexiROC D65; 
delme operasyonlarında 
(büyük ölçekli maden ve taş 
ocağı işletmeleri) üretkenlik 
ve sağlamlığıyla fark yaratan 
ve yeni bir bakış açısı getiren, 
kuyu dibi delme metoduyla 
203 mm çapına kadar delik 
delme kabiliyetli yer üstü de-
liciler olarak biliniyor. 
MR ekibi; her yıl yaptığı yıl 
sonu toplantısını planlarken, toplantının “kutlanacak başarılar” 
listesine iyi bir haber daha eklendi. Ekip, Türkiye’nin en önem-
li madencilik ve inşaat şirketlerinden olan Cengiz Holding 
AŞ’den; bakır madeni, tünel ve kara yolu projelerinde kullanıl-
mak üzere 22,2 milyon Euro (210 milyon İsveç Kronu) değerin-
de bir sipariş aldı. Ekipman; altın, gümüş ve bakır konsantras-
yonu içeren yeni bir maden olan Cerattepe’de, mevcut bakır 
madeni Küre’de ve Adıyaman’daki yeni bakır madeninde kul-
lanılacak. Cengiz İnşaat aynı zamanda, kuzeydoğu Türkiye’de 
yapılmakta olan yeni Zigana Tüneli’nin havalandırma kuyuları 
için Raiseboring makinesi (baş yukarı delme makinesi) ve Kuzey 
Marmara Otoyolu için 13 adet Boomer L2D (yer altı delme ma-
kinesi) siparişi de verdi.
Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak “Yüksek hedeflerimiz ve ba-
şarma arzumuz var. Ekip olarak ‘İyi olan bir şey, hiçbir zaman 
yeterince iyi değildir’ bilinciyle hep daha ileriyi hedefliyor ve o 
hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ekibimin daima daha 

ileriye daha hızlı bir şekilde 
gitmek ve daha iyi olmak için 
sınırları zorladığını gözlemle-
yebiliyorum.” diyen Maden 
Tekniği İş Alanı Genel Müdü-
rü Erdem Tüzünalp sözlerine 
şöyle devam etti: “Enerjile-
rini; müşterileri memnun et-
meye, sorumluluk almaya ve 
iş için doğru olanı yapmaya 
odaklıyorlar. Konuşmak yeri-
ne yapan, başaran insanlar-
dan oluşan bir ekibin liderli-
ğini yaptığımı görmek benim için çok etkileyici ve tatmin edici. 
Kendileri olmaları, diğerlerinin fikirlerine açık olarak sorunları 
tartışarak çözmeleri, ekip çalışmasının önemini fark etmeleri ve 
sürekli üstün başarı sergilemek adına motive olmaları için onları 

daima teşvik ediyorum.” 

www.atlascopco.com

Atlas Copco Türkiye; 
Kompresör Tekniği, Ma-
den ve Kaya Kazısı Tek-
niği, İnşaat Tekniği ve 
Endüstriyel Teknik İş Alan-
ları için çalışan 330 kişilik 
satış, pazarlama ve servis 
ekibi ve İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Bursa gibi 
Türkiye’nin en önemli şe-
hirlerinde yer alan satış ve 
servis merkezleriyle hiz-
met vermektedir. 

Maden Tekniği İş Alanı Genel Müdürü

Erdem Tüzünalp
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HİDROMEK Ailesinin Yeni Üyeleri Sahada!

HİDROMEK ailesinin yeni üyeleri HMK 640 
WL lastik tekerlekli yükleyici ve HMK 600 

MG motor greyder kullanıcılarıyla
buluşmaya hazır.

40 yıla yakın süredir iş ma-
kinesi sektöründe hizmet 
veren HİDROMEK, yaklaşık 

115 kişilik mühendislik ve Ar-Ge ekibinin liderliğinde sürdürülen 
hassas çalışmaların sonucu olan yeni üyelerini sahaya çıkarıyor. 
2013 yılında Mitsubishi firmasının motor greyder ürün kolunu sa-
tın almasıyla ürün gamını genişleten HİDROMEK, Alman Tasarım 
Ödülüne sahip, kendi tasarımı motor greyderi HMK 600 MG’yi ve 
yine kendi tasarımı IF Tasarım ödülüne sahip lastik tekerlekli yük-
leyicisi HMK 640 WL’yi kullanıcılarla buluşturuyor. Kazıcı yükleyici 
ve hidrolik ekskavatör ürün gruplarında yıllardır lider olan HİD-
ROMEK, yeni lastik tekerlekli yükleyici ve motor greyder modelle-
riyle birlikte müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını HİDROMEK markası 
altında karşılamayı hedefliyor.
HMK 600 MG’nin ve HMK 640 WL’nin, tasarımları öncesinde müş-
teri ziyaretleri ve kullanıcı görüşmeleri gerçekleştirilerek müşteri-
lerin temel beklentileri tespit edilmiştir. Yapılan tüm mühendislik 
çalışmaları HİDROMEK’in temel ürün prensipleri olan dayanıklı-
lık, üretkenlik ve düşük yakıt tüketimi hedeflenerek yapılmıştır. 
Buradan yola çıkarak üretilen ve tesviyeden kazımaya, şev kes-
meden hendek açmaya kadar birçok iş alanında kullanılabilen 
HİDROMEK’in yeni motor greyderi HMK 600 MG, dışarından aday 
kabul edilmeyen, sadece jürinin belirlediği kriterlere uyan tasa-
rımların yarıştığı dünyaca ünlü German Design Award (Alman 
Tasarım Ödülü)’da ulaşım kategorisinde “Excellent Product De-
sign (Mükemmel Ürün Tasarımı)” ödülüne aday gösterilmiş ve 
“Special Mention (Özel Mansiyon)” ödülünün sahibi olmuştur. 

18 ton sınıfında üretilen HMK 600 MG motor greyder, Avrupa 
CE standartlarına uygun olacak şekilde Türkiye’de HİDROMEK 
tarafından geliştirilmiştir. HMK 600 MG’nin en dikkat çekici özel-
liklerinin başında geniş görüş açısına sahip özel altıgen kabin ta-
sarımı, operatörün konforunu arttıran joystickli yürüyüş ve bıçak 
kontrolü gelmektedir. HMK 600 MG’nin altıgen kabini ve ince 
ön şasisi sayesinde operatörün hem bıçağa hem de ön tekerlere 
geniş görüş hâkimiyeti kurması sağlanmıştır. HMK 600 MG, 6,9 
metre dönüş çapıyla sınıfındaki diğer makinalara kıyasla en dar 
dönüş yarıçapına sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra HMK 600 MG, 
düşük motor devirlerinde dahi yüksek çekme gücüne ulaşan ve 
düşük yakıt tüketimi sağlayan Mercedes (MTU) motora sahiptir. 
HİDROMEK ürünlerinin tasarımda geldiği son noktayı temsil 
eden bir diğer ürünü ise ürün gamına en son eklenen üyesi HMK 
640 WL lastik tekerlekli yükleyicisi oldu. HİDROMEK’in ürettiği ilk 
belden kırmalı lastik tekerlekli yükleyici HMK 640 WL 26,3 ton ça-
lışma ağırlığına 4,2 m³ kova kapasitesine sahip. HMK 640 WL’de, 
Mercedes marka, 324 HP güç ve 1600Nm tork sağlayan, 6 silin-
dirli dizel motor bulunmaktadır. 5 ileri ve 3 geri vitese sahip olan 
HMK 640 WL TIPSHIFT tuşu ile tek noktadan ileri-geri yürüyüş 
kontrolü sağlayabilmektedir. Operatöre kendini ofis konforun-

da hissettirecek bir çalışma 
ortamı sunan kabin, ısıtmalı 
koltuğu ve koltuğa entegre 
her yöne ayarlanabilen ope-
ratör konsolu ile ergonomi 
sağlamaktadır. Ayrıca ROPS 
ve FOPS kabin koruma sistem-
leriyle dayanıklılığı arttırılan 
HMK 640 WL’nin kabin içeri-
sinde 8’’ dokunmatik ekranı ve 
saklama dolapları bulunmak-
tadır. HMK 640 WL’in açılabilir 
tek parça motor kaputu, OPE-
RA kontrol ünitesi ve 35 de-
rece devrilebilen kabini ile de 
kullanıcılarına servis kolaylığı 
sağlamayı hedeflemektedir. 

www.hidromek.com.tr
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Cevher Zenginleştirme ve Ar-GeAnaliz Hizmetleri

  Jeokimya Analizleri

  İz Element Analizleri

  Değerli Metal Analizleri

  Cevher Numunesi Analizleri 

  İthalat - İhracat Numunesi Analizleri 

  Metal Alaşım Analizleri

  XRF ve XRD Komibine Analizleri

  Endüstriyel Hammadde Analizleri

  Kömür Külünde Majör - Minör Element Analizleri 

  Nadir Toprak Elementleri

  Bor Analizleri

  Mineralojik ve Petrograk Analizler

  Online Hizmetler

  Mineral karakterizasyonu ve proses minerolojisi 

  Boyut küçültme testleri

 Çeneli kırıcılar

 Çekiçli kırıcılar

 Merdaneli kırıcılar

 Bilyalı ve çubuklu değirmenler

 Bilyalı ve çubuklu değirmen bond indeksi

  Sınıandırma

 Hidrosiklon

 Spiral sınıandırıcı

 Elekli sınıandırma (yaş/kuru)

  Cevher zenginleştirme

 Graviteye göre ayırma

  Jig

  Sallantılı masa 

  Ağır ortam ayırma 

 Yaş & kuru manyetik ayırma 

  Davis tube test 

 Flotasyon

  Öğütme - serbestleşme 

  Kaba - temizleme 

  Kesikli deney setleri (0.2 - 5 L)

   Locked cycle test 

  Sülfürlü cevher otasyonu 

  Oksit - geçiş cevheri otasyonu 

  Endüstriyel hammadde otasyonu 

  Attrition scrubbing 

  Wemco, denver D-12 type 

 Hidrometalurji 

  Asidik ortam liçi 

  Bazik ortam liçi

  Çöktürme ile ayırma 

  Elektroliz 

 Susuzlandırma ve katı-sıvı ayrımı 

  Basınç ltrasyon testleri 

  Vakum ltrasyon testleri 

  Tikiner testleri
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RPM, uzman kadrosu tarafından geliştirilen SG’nin maden 
sektörüne yönelik uygulamasına ve uzun yıllardan bu yana 
dünyanın en büyük maden şirketlerinin kullandığı çözümle-
meler ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla 11-14 
Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye 25. Uluslararası 
Madencilik Kongresi ve Sergisi’nde değerli katılımcılar ile bir 
araya gelerek maden sektöründeki ilerleme ve gelişmeler ile 
ilgili fikir alışverişlerinde bulunacak ve maden sektöründeki 
sanal gerçeklik uygulamasını katılımcılara sunacak. 
Ardef’in iş ortağı olan RungePincockMinarco Limited’in Kuru-
cu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Onur Konuğu “Ian 
Runge” davetli konuşmacı olarak Kongre’ye katılacak, maden 
ekonomisi ve sektör deneyimlerini katılımcılara aktaracak. 

www.ardef.com
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Ardef Maden’den Haberler !!!

Türkiye Maden Sektörüne hizmet vermeye tam hızla devam 
eden ARDEF Maden, VPC–RPM iş ortaklığıyla hazırlanan Çayır-
han B Termik Santrali ve Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Pro-
jesi kapsamında Ön Fizibilite Raporunu Elektrik Üretim AŞ’ye 
teslim ederek bir projeyi daha başarıyla tamamladı. 
ARDEF-RPM İş Ortaklığı ile yürütülecek olan Çayırhan-I Saha 
Kaynak ve Rezerv Raporu ile Fizibilite ve İşletme Projesi için de 
Elektrik Üretim AŞ yetkilileri ile RungePincockMinarco Limited 
ve ARDEF Maden yetkililerin katılımıyla 31.01.2017 tarihinde 
başlangıç toplantısı yapıldı. Toplantıda proje ekip ve organi-
zasyonu, çalışma yaklaşımı ve veri değerlendirilmesi hakkında 
görüş bildirildi. 

Madencilik sektörü ülkemizde hızla kabuk değiştirirken AR-
DEF ve RPM bu sürece katkı sağlamaya devam ediyor. Yakın 
geçmişe kadar belli alanlarda kısıtlı olarak kullanılan Sanal 
Gerçeklik (SG) uygulamaları günümüzde çok yaygın olarak 
kullanılmaya ve benimsenmeye başlandı. Türkiye madenci-
lik endüstrisinde uygulanmaya başlanması noktasında yol 
gösterici olacağı düşünülen SG sistemlerinin geleneksel yön-
temlere göre göz ardı edilemeyecek üstünlükler sağladığı 
yadsınamaz bir gerçek.

ARDEF-RPM Türkiye 25. Uluslararası
Madencilik Kongresi ve Sergisi’nde

misafirleri ile buluşuyor!

Dr. Ian Runge Kimdir? 
Dr. Ian Runge, Queensland, 
Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki maden en-
düstrisinde daha önce ça-
lıştıktan sonra 1977’de Run-
gePincockMinarco Limited 
(eski adı Runge Limited) ‘yi 
kurdu. 1992’de tam zamanlı 
işletme deneyiminden bu 
yana yönetim süreçleri ve iş 

stratejisi alanlarında şirkete ve endüstriye önemli katkılarda 
bulunmaya devam etti.
Maden ekonomisi ve stratejisi alanında önde gelen bir uz-
man olarak tanınmaktadır ve Maden, Metalurji ve Arama 
Derneği (Denver) tarafından yayınlanan “Maden Ekonomisi 
ve Stratejisi” ders kitabı da dâhil olmak üzere bu alanda iki 
kitap bulunmaktadır.
Nitelikler: M.E. (Maden Mühendisliği), Ph.D. (Ekonomi), FAu-
sIMM, FAICD
Dr. Ian Runge, Avustralya Madencilik ve Metalurji Enstitüsü-
nün bir üyesidir ve Avustralya Enstitüsü Yönetici üyesidir.
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Türkiye’de maden sektörünün en büyük destekçilerinden olan 
BARKOM GRUP, yıllarca ekipman konusunda müşterilerine çö-
züm ortaklığı sağlamış olup, 1987 yılından beri kazandığı de-
neyimlere dayalı olarak kurulan Ar-Ge departmanı ile sondaj 
makinesi imalatı fizibilite çalışmalarına başlamıştır.

Hanjin D&B marka yer üstü sondaj makinesinin Türkiye distri-
bütörlüğü ile başlayan serüveninde yerli sermayenin güçlen-
dirilmesine katkı sağlamak, yabancı markalarla özdeşleştirilen 
kalitenin ülkemizde de yapılabilirliğini göstermek amacı ile 
2015 Nisan ayında makine tasarım ve imalatına başlamıştır.

Müşterilerinden gelen taleplere ve ihtiyaçlara ilişkin geri bil-
dirimlerini, yıllar boyunca edindiği tecrübe ile birleştirerek 
tecrübeli mühendis ekibi tarafından yürütülen Ar-Ge çalış-
maları sonucunda üst seviyede özellikler ile donatılmış, tes-
cilli markası olan BULLDRILL® adı altında; BDU 400X; BDU600, 
BDU100 yer altı sondaj makineleri ve BC25T Lojistik Destek 
Aracı üretme başarısına erişmiştir.

Fabrika ve saha içerisinde yapılan yoğun performans ve gü-
venlik testlerini başarı ile geçen prototipler sonrasında, ge-
rekli ISO ve EN standartlarına uygun, CE belgeli seri makine 
üretimine başlanılmıştır. 

Üretimi yapılan yer altı sondaj makineleri ve destek araçları, 
Türkiye ve yurtdışı pazarında birçok sahada başarılı bir şekilde 
çalışmaya devam etmektedir.

Barkom 30. Yılını
Bulldrill Markası İle Kutluyor…

kapak konusu

BDU 400X ve BDU600 sondaj makineleri 
yer altı galerilerinde kendi segmentlerine 
göre birçok avantaj ve kullanıcı kolaylığı 

sağlamaktadır. 

BDU400X Yer Altı Sondaj Makinesi
•	Dar tünellerde sondaj yapma kabiliyetine sahiptir. 
•	Yüksek tork çıkışlı morset ile yüksek delme kapasitesi oluş-
turulmuştur.  
•	Güçlü 55 KW elektrik motoru ile tahrik edilen Rexroth marka 
hidrolik pompalar ve devamında Rexroth marka hidrolik mo-
tor ünitesine sahiptir.
•	Hidrolik olarak kurgulanan tekerler aracılığı ile tünel içerisin-
de taşıma kolaylığı sağlar.
•	360 derece dönebilen kule sistemi ile makineyi oynatmadan 
geniş bir sondaj alanı oluşturulmasına imkân sağlar.
•	Bağımsız, ergonomik ve fonksiyonel kumanda panosu ile gü-
venli ve kullanımı kolay kontrol sağlamaktadır.

ZIMILIY
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•	AW çapta 130 metre delgi kapasitesine sahiptir.
•	Özel hidrolik tasarım ile kolay kullanım sağlayan joystickli 
kumanda paneli mevcuttur 

BULLCARRY BC25T Taşıma Aracı
•	25 Ton taşıma kapasitesine sahiptir. 
•	Yürüyüş sistemi paletli olup, 30 derece tırmanma açısı ve 4 
km/saat yürüyüş hızına sahiptir.
•	Dört adet hidrolik güçlü ayak ile çalışma alanına konumlan-
ması sağlanabilir.
•	Uzaktan kumandalı kontrol ile nakliyesi ve kullanımı kolaydır.
•	6 metre boyunda tek seferde malzeme taşınmasına olanak 
sağlar.
•	265 HP gücünde dizel motor bulunmaktadır.
•	Yan tarafa açılan hidrolik kapaklar ve portatif korkuluklar ile 
çalışma platformu oluşturulabilir. 
•	7 metrelik yarıçapta her türlü yükün kolay ve güvenli yük-
leme- boşaltmasını sağlayan 3 ton kapasiteli vinç sistemi 
bulunmaktadır.
•	  2 ton kapasiteli yakıt deposu ve tabancalı yakıt pompası 
ile çalışılan alanda diğer makine ve ekipmanlara yakıt desteği 
imkânı verir.

BARKOM GRUP, üretimini yaptığı tüm makinelerinde, satış 
sonrası hizmetler ekibi ve geniş yedek parça stoğu ile son kul-
lanıcılarına her daim hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Teslimat 
ile birlikte her kullanıcısına sahada eğitim vermektedir. Yerin-
de servis hizmeti ile karşılaşılan her probleme anında müdaha-
le edebilme dinamikliğine sahiptir. 

www.barkomltd.com

BDU600 Yer Altı Sondaj Makinesi
•	Zorlu tünel koşullarında kompakt yapısı ile kolay sondaj im-
kânı oluşturur.
•	38 KW dizel motor tahrikli paletli yürüyüş sistemi ile nakliye 
ve konumlandırma aşamasında büyük kolaylık sağlamaktadır. 
•	Özel tasarım yüksek torklu morset ünitesi ile üst segmentte 
NQ ile 600 metre dikey sondaj kapasitesine sahiptir.
•	Morset ünitesinde yer alan özel tasarım çözme ünitesi ile 
sondaj tijlerinin hasar görmeden hidrolik olarak sökülmesine 
olanak verir.
•	360 derece döner kule sistemi ve kule tablasının hidrolik ola-
rak kayar hale getirilmesi ile sondaj makinesinin hareketine ge-
rek bırakılmadan geniş sondaj alanı oluşturulmuştur.
•	Maksimum 90 mm çaplı özel tasarım güçlü alt çeneye sahiptir.
•	Çalışma verimliliğini artırmak amaçlı çamur pompası ve wi-
reline sistem makine üzerinde standart olarak bulunmaktadır.
•	Emniyet kemerli, ergonomik sürücü koltuğu ile operatöre 
emniyetli ve kolay sürüş imkânı sağlanmıştır.
•	Bağımsız, ergonomik ve fonksiyonel kumanda panosu ile gü-
venli ve kullanımı kolay kontrol sağlamaktadır.

BDU100 Yer Altı Sondaj Makinesi
•	Kolay taşınabilir ve kolay kurulabilir olması açısından ergono-
mik olarak tasarlanan ayrı ünitelerden oluşmaktadır.
•	Açı ayarlı kızaklı şase ile küçük alanlarda operatör tarafından 
istenilen pozisyonda delik delme için ayarlanabilir. 

Daha küçük galeri yapıları ve manuel taşı-
ma kolaylığı gerektiren yerlerde BDU100 
yer altı sondaj makinesi esnek ve verimli 

delgi işlemi için tercih edilmektedir. 

Müşteri taleplerine bağlı olarak farklı tonaj 
kapasiteleri ve özellikler adapte edilebilen, 

lojistik amaçlı taşıma aracı, birçok
uygulama alanında kullanılmayı

sağlayacak şekilde üretilmektedir.
Standart maden sahaları için tasarlanan 
BC25T modeli, çalışacağı sahada lojistik 

istasyon görevi görmektedir.
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İSDEMİR Semalarında Bir Drone
Atay Mühendislik; insansız hava araçları ile yaptığı uçuşlar sonrasında elde ettiği 

(Yüksek hassasiyetli 3 boyutlu arazi modeli, ortofoto ve yoğun renkli nokta bulutu) 
sonuç ürünleri kullanarak; maden haritalarının çıkarılması, jeolojik haritalar, uzaktan 

algılama metoduyla kayaç tespiti, kübaj hesaplarının yapılması, arazi modelinin 
belirlenmesi, yükseklik modeli belirlenmesi, yüzey modeli belirlenmesi, değişim 

analizlerinde, üretim haritalarının yapılması, enkesit çıkartılması, kazı planlaması, 
eğim, bakı ve görüş analizlerinde, hiperspektral kameraların takılması ile beraber 

alterasyon ve mineral tespiti yapılması gibi çözümler üreten bir şirket. Şirketin 
müşterilerinden İskenderun Demir Çelik AŞ’den kullandıkları drone ile

ilgili bazı bilgiler aldık.

İskenderun Demir Çelik AŞ 
(İSDEMİR) kuruluşu, faali-
yetleri, iştigal alanı nedir? 

Erdemir Grubu şirketlerin-
den biri olan İsdemir, 3 Ekim 

1970 tarihinde Türkiye’nin güneyinde Akdeniz kıyısında, İsken-
derun’a 17 km mesafede, Payas (Yakacık) yöresinde kuruldu. 
Ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim 
kapasitesine göre en büyük entegre demir ve çelik fabrikasıdır. 

1975 yılında 1,1 milyon ton/yıl çelik blum üretim kapasitesi ile 
işletmeye alınan İsdemir’in üretim kapasitesi, 1985 yılından iti-
baren 2,2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine çıkarılmıştır.

Uluslararası kalite standartlarında pik, blum, kütük, inşaat çe-
likleri gibi uzun ürün üretilmesi amacıyla kurulan İsdemir’de 
kok-sinter-yüksek fırın-çelikhane-sürekli döküm ve sıcak had-
deleme prosesleriyle üretim yapılmaktadır.

Ürünler iç piyasanın yanı sıra başta Güney Avrupa ve Orta Doğu 
ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç edilmektedir.

İSDEMİR’de yapılan ölçüm işleri nelerdir?

İSDEMİR’e kara, deniz ve demir yoluyla gelen demir, kömür ve 
yardımcı hammadde stoklarının aylık periyotlarla topoğrafik 
ölçüm yöntemleriyle miktarlarını tespit ederek sistemlerimizde 

TanıTım
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takip edilen kayıtlı stok değerleriyle kıyaslayarak farkların tespiti 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda topoğrafik yöntemle sahalar-
daki malzemelerin hacimlerini tespit etmek için ölçümler yapıl-
maktadır. Ayrıca ruhsatları şirketimize ait olan maden sahaları-
mızın haritalarının yapılması ve ileriye dönük olarak madencilik 
faaliyetlerine yön vermek için projelerin hazırlanması, mevcut 
izin sınırlarının kontrollerinin yapılması amacıyla haritacılık tek-
niği ile topoğrafik ölçümler yapılmaktadır. İnsansız Hava Aracı 
teknolojisini bu alanların tümünde bize hem doğruluk hem iş 
gücü hem de maliyet açısından ciddi bir avantaj sağladığı için 
tercih ettik.

İnsansız Hava Aracı (İHA-drone) öncesi ve İHA kullanılmaya 
başlandıktan sonra ölçüm işlerinin hangi yöntem ve teknik-
ler ile yapılmaktadır ve bu yöntem ve tekniklerle yapılan iş-
lerin süre, hız, doğruluk, maliyet bilgileri nelerdir?

İnsansız hava aracı yöntemi ile yapmaya başladığımız çalışma-
lar öncesinde GPS cihazlarımızı kullanarak hammadde stokla-
rımızın ölçümleri yapılarak hacim hesapları ve maden sahala-
rımızın ölçümleri yapılmaktaydı. İnsansız hava aracı (drone) ve 
GPS  ile yapılan ölçümler arasındaki kıyaslama ile ilgili aşağıda-
ki bilgileri söyleyebiliriz;

1- Şirketimizde 2 milyon ton olan aylık hammadde stok öl-
çümleri GPS ile 30-45 günde yapılabilirken insansız hava aracı 
ile 3 günde yapılabilmekteydi. Aynı cins malzemelerin ölçüm 
sonuçları ile ölçüm tarihi itibariyle olan kayıtlı değerlerle kar-
şılaştırmak maalesef GPS ölçümlerinin zaman almasından 
dolayı mümkün olamamaktaydı. Bu nedenle malzeme hare-
ketlerinden dolayı farklar net olarak tespit edilememekteydi. 

Fakat İnsansız hava aracı ile ilgili stok alanının havadan fo-
toğrafının çekilmesi ile anlık stok durumu tespit edilerek sis-
temdeki kayıtlarla karşılaştırmak çok daha gerçekçi sonuçlar 
vermektedir. 

2- GPS ile 3-5 metre aralıklarla manuel olarak stok etrafında 
koordinat alınabilirken, İHA ile 5 cm aralıklarla bile otomatik 
olarak koordinat alınabilmektedir. Bu şekilde 100 kata kadar 
hassas ölçümler yapılabilmektedir.

3- GPS ile ölçümler için sahada 2 topograf ve hesaplamalar aşa-
masında 1 harita mühendisi ile yapılırken, İHA ile yapılan çalış-
malarda 1 harita mühendisi ve 1 topoğraf yeterli olmaktadır. 

4- Dalgalı ve dağınık stoklar GPS ile ölçülemiyor iken IHA ile bu 
dalgalanmalar da hesaba katılarak ölçüm yapılabilmektedir. 

5- İş güvenliği ve iş sağlığı açısından stokların etrafında/üstün-
de gezmeden emniyetli ölçümler yapabilmektedir.

İSDEMİR İHA teknolojisine geçmeye nasıl karar verdi?

Şirketimizde İHA ile ölçümlerin yapılması için 2015 Haziran 
ayından 2016 Mart ayına kadar ATAY Mühendislik firmasın-
dan hizmet alımı yapılmış, bu süreçte sonuçlar test edilmiştir. 
Bu çalışmalar aşamasında İnsansız hava aracının iş güvenliği 
dikkate alınarak uçuş planının hazırlanması, irtifası, İHA’nın 
hızı, kullanılan kameranın özellikleri, İHA’ya ait bataryanın 
durumu ve fotoğrafların bindirme oranları ile ilgili birçok 
etkenler etraflıca dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda güven-
li uçuşlar yapılmış ve elde edilen fotoğraflar ve konum                                                                                                                                 
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verileri Atay Mühendisliğin Türkiye temsilciliğini yaptığı 
Pix4d programı kullanılarak işlenmiştir. Aynı zamanda 16 ay 
boyunca GPS ve İHA ile ölçümü yapılan stokların hacimsel ve 
konumsal ölçümleri arasında kıyaslamalar yapılmış ve sap-
ma miktarının 0,3-0,10 cm aralığında olduğunu tespit edil-
miştir. Şirketimizde yaptığımız çalışmalar için bu değerlerin 
oldukça yeterli bir hassasiyette olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
sayede değişken yöntemleri bir tarafa bırakarak en güvenilir 
şekilde sağlam veri elde etmek amacıyla kullandığımız yön-
temi standartlaştırmış olduk.

İnsansız hava aracı ile ölçümlerin yapılabileceği konusunda 
tıpkı 2007 yılında GPS teknolojisinin firmamızca kabul gördü-
ğünde olduğu gibi yine aynı açıdan yola çıkarak İSDEMİR ma-
dencilik sektöründe öncü bir atılım yapmayı tercih etmiştir ve 
İHA kullanımı sonrası yapılan işlerde eski yöntemlere kıyasla 
zaman, iş gücü, iş güvenliği ve hassasiyet gibi konularda 10 
kata kadar kazanım sağlayarak yeni teknolojilere uyum sağla-
manın önemini kanıtlamıştır.

İHA seçiminde Atay Mühendislik ve temsilciliğini yaptığı Al-
man menşeili Service Drone Multirotor Eagle G4 modelini 
neden tercih ettiniz?

Şirketimizin satın alma prosedürlerine uygun olarak teklif is-
teme usulü ile firmalardan hizmet ve satın alma yapmaktayız. 
İSDEMİR’e uygun konfigürasyona sahip insansız hava aracı 
seçimi ve satış sonrası destek verebilen firmalarla çalışmak 
amacıyla teknik şartname hazırlanmıştır. Bu kapsamda alınan 
teklifler içerisinde teknik şartnamede bulunan tüm özelliklere 
ve fazlasına sahip Atay Mühendisliğin bünyesinde bulunan 
Service Drone Multirotor Eagle G4 modeli şirketimiz açısından 
uygun bulunmuştur.

Service Drone Multirotor Eagle G4’te seçmiş olduğunuz İHA 
konfigürasyonu nedir ve bu konfigürasyonu tercih ederken 
hangi teknik özelliklere önem verdiniz?

Fabrikamızdaki stokların ölçümüne yönelik kullanılması plan-
lanan insansız hava aracının seçiminde teknik şartnamede de 
belirtildiği üzere;

•	Kullanılacak olan İHA’nın iş güvenliği açısından havadaki sta-
bilitesi ve güvenlik kontrollerinin olması (en önemli etken),
•	Kullanılacak olan İHA’nın uçuşunda fabrikalarımızda bulunan 
uzun bacalardan etkilenmeyecek yükseklikte uçabilmesi,
•	 İHA’nın havada kalış süresi, 
•	 İHA’nın İniş ve kalkışı esnasında sorun yaşanmaması,
•	Sahalarımız için yeterli yükseklikte yüksek çözünürlüklü ka-
meranın kullanılması,
•	Satış sonrası destek aşamasında firmanın güvenirliliği,
•	Yedek parça temininin hızlı bir şekilde her zaman sağlana-
bilmesi,
•	Periyodik bakımlarının firma tarafında düzenli yapılması,
•	Satış sonrası İHA’nın garanti şartları,
•	Kullanılan paket programların kullanılmasında eğitimlerinin 
eksiksiz yapılması,

İHA, kullanımı sonrası üretilen sonuç ürünleri nelerdir ve 
sonuç ürünlerinin (ortofoto, nokta bulutu vb.) İSDEMİR’deki 
kullanım alanlarından bahseder misiniz?

Drone ile yapılan ölçümler sonucunda verilerin prosesten son-
ra elde edilen ortofoto görüntüler ile stokların sınırları işaret-
lenmektedir. Ayrıca nokta bulutu ile 3 boyutlu sayısal verinin 
(DEM verisi) üretilmesi ile hacim hesapları yapılabilmektedir. 
Ayrıca nokta bulutu kullanılarak oluşturulan MESH verisi ile 
kullandığımız mevcut programlarla da hesaplamalarımızın ya-
pılmasına olanak sağlanmaktadır. 

www.ataymuhendislik.com
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Madencilik Sektöründe Kullanılan
İnsansız Hava Araçlarımız

 Smartplanes
SmartOne Freya

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

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

www.ataymuhendislik.com

Service-Drone
Multirotor Eagle V2

Service-Drone Multirotor
ReconOne

Service-Drone Multirotor
Surveying Robot G4

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

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

Elde edilen veriler ile birlikte sunduğumuz 
görüntü işleme paket yazılımlarımız ile yüksek 
hassasiyette 3 Boyutlu Arazi Modeli, Ortofoto ve 
Yoğun Renkli Nokta Bulutu gibi çok değerli 
sonuç ürünler üretilebilmekteyiz.
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Flowrox Peristaltik Hortum 
Pompalar Madencilik Proseslerinde 
Sudan Tasarruf Sağlar

TanıTım

Su kullanımı madencilik en-
düstrisi için her zaman prob-
lem olmuştur, dünyanın bazı 

bölgelerinde ise bu problem çok daha yoğun olarak hissedil-
miş, çoğu kez su yetersiz kalmıştır. 

Ancak madenlerde suya erişim kolaylığından bağımsız ola-
rak, suyu hazırlamanın ve proses suyu haline getirmenin de 
bir maliyeti vardır. 

Bilindiği üzere tipik bir madencilik prosesi en basit şekilde şöyle-
dir: Kayaç ilk önce madenden çıkartılır, kırıcılarda ve değirmen-
lerde kırılıp, öğütülerek boyutu küçültülür. Sonra öğütülmüş 
malzemeyi çamur haline getirmek için su eklenir. Çamur değerli 
metallerin ayrıştırılması için bazı aşamalardan geçirilir. Proses-
lerde genel olarak madencilik firmaları büyük tikinerlerden ya-
rarlanır. Bu tikinerlerden çamuru almak için değişik pompalar 
kullanılır. Peristaltik hortum pompa da bunlardan biridir. 

Peristaltik pompalar, proseslerde su kullanımının ciddi ölçü-
de düşmesini sağlar. Bu düşüş, peristaltik pompaların %60-
80 katı oranlı çamuru basabiliyor olmasından kaynaklanır. 
Bu sebeple pompanın çamuru basabilmesi için fazladan su 
eklemeye gerek kalmaz ve cevher işlemede sudan tasarruf 
edilmiş olur. Bu tasarruf 100 ton cevherde yüz binlerce liraya 
ulaşır. Karşılaştırma için söyleyecek olursak, peristaltik pom-
panın yukarıdaki konsantrasyonda basabildiği bir çamuru 

aynı proseste kullanılan tipik bir santrifüj pompa yaklaşık 
%30 konsantrasyonda basabilir. 

Peristaltik pompanın bir diğer önemli avantajı ise korozif ve 
aşındırıcı çamurla yalnızca hortumunun temasta olmasıdır. 
Flowrox peristaltik pompanın kendine has tek tamburlu tasarı-
mı sürtünme ve ısı oluşumunu minimize ederken pompanın ih-
tiyacı olan yağ (gliserin) ihtiyacını da düşürür. Pompa hortumu 
tamburun her bir turu boyunca sadece bir defa sıkıştırıldığın-
dan hortum ömrü diğer bütün peristaltik pompalara göre daha 
uzundur. Bu da diğer bütün pompalara göre daha uzun aralıklı 
servis ihtiyacı demektir. Flowrox hortum pompalar, transfer, 
dozajlama ve akış kontrolü amaçlı kullanılabilmektedir.

Başarı Hikâyesi-1
İsveç’teki bir demir madeninde çalışan santrifüj pompa 100 
mm çapında Flowrox peristaltik hortum pompa ile değiştirildi. 
Pompa, atık çamuru proses suyundan ayırma amaçlı kullanı-
lan bir tikinerin alt akışını açık ocağa basmak üzere yerleştirildi. 
Müşteri, daha önce en fazla %35 konsantrasyonla basılabilen 
çamuru %60 konsantrasyonla basmayı başarabildi. Şu anda 
Flowrox hortum pompa ile aynı miktardaki akışla basılan katı 
miktarı öncekine göre neredeyse 2 kat artmış durumdadır.

Başarı Hikâyesi-2
Meksika’ da yeni bir tesiste, karıştırıcısız bir yoğunlaştırma tikine-
rinde, alt akışı pompalamak için 3 adet 65 mm çapında Flowrox 
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info@flowrox.com
www.flowrox.com

Resmi Flowrox Temsilciniz: Troya Proses Ltd. Şti.
Koza Caddesi No: 33/7 GOP, Ankara
Tel. 0312 4962040
info@troyaproses.com  
www.troyaproses.com

Nasıl çalışıyoruz!  
Ağır hizmet tipi hortum pompalarla çamur transferini optimize edin

 
● Akıllı Kullanıcı Arayüzü

● Akıllı Vanalar

● Akıllı Pompalar

IIoT ile Ekipmanlarınız 
İletişim Halinde

Yeniliğimiz Kanıtlanmış 
Başarımızdır

Üst Düzey Performans

● Her turda tek sıkıştırma 

● 2-5 kat daha uzun hortum ömrü

● % 75 daha az gliserin kullanımı

● Daha az enerji tüketimi

● Daha düşük işletme maliyeti

● Daha küçük pompa boyutu

peristaltik hortum pompa seçildi. Bu seçimin nedeni, Flowrox 
pompaların, oldukça aşındırıcı malzemeleri daha yüksek katı 
konsantrasyonunda basabilme yeteneğiydi. Tikinerden alınan 
çamur çok yoğun kıvamlı ve iri partiküller içeren bir çamurdu. 
Bu da konvansiyonel pompalarda yoğun aşınmalara neden 
olmakta dolayısıyla yüksek bakım-onarım maliyetleri ortaya 
çıkmaktaydı. Sadece hortumu bakım isteyen Flowrox peristal-
tik pompalar tam da müşterinin gereksinimlerine uygundu. 
Flowrox hortum pompa devreye alındıktan sonra dizayn bek-
lentisi olan %55-65 katı konsantrasyonunun çok ötesinde %75 
katı konsantrasyonundaki çamuru başarıyla basmaya başladı. 

www.troyaproses.com

Tikiner altında yüksek katı konsantrasyonlu çamuru basmak için kullanılan bir 

Flowrox LPP Peristaltik Hortum Pompa

Flowrox, aşındırıcı, korozif ve diğer zorlu çamurlar içeren 
bütün proseslerde açma-kapama, dozajlama, akış kontrolü 
ve pompalama için güvenilir çözümler sunmaktadır. Elas-
tomer teknolojisindeki 40 yıllık tecrübesiyle Flowrox, ağır 
hizmet tipi vana ve pompa üretiminde bir dönüm noktası-
dır. Yeni piyasaya sürülen Akıllı Akış Kontrol teknolojisi ile 
müşterilerin beklentilerinin ötesinde çözümler de üreten 
Flowrox küresel olarak 55’ten fazla ülkede, uluslararası 
satış ve satış sonrası hizmet ağı ile en iyi servis hizmetini 
garanti etmektedir.
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1899’dan bugüne gelen de-
neyimi ile maden sektörü-
nün en gelişmiş aydınlatma 
markası olan HELLA Mining 
ışık patlamasına son veren 
ZEROGLARE teknolojisini 
gururla sunar. Gücünü ve 
dayanıklılığını defalarca ka-
nıtlamış optik teknolojisiyle 

RokLUME 280 ve RokLUME 380 karşınızda. 

•	Sıfır Işık Patlaması
•	Tozlu Ortamlar için Amber Versiyonu
•	Farklı Aydınlatma Seçenekleri
•	Koruyucu Nanosafe Boya 
•	 IP6K9K Koruma Sınıfı

HELLA Mining Hakkında
HELLA Mining, madencilik endüstrisi için sabit ve mobil aydın-
latma ürünleri tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için 2002 
yılında Avustralya’da kuruldu. HELLA halen araştırma, mü-
hendislik ve lojistik uzmanlığını kullanarak dünyanın dört bir 
yanındaki madencilik uygulamalarında kullanılabilecek dünya 
standartlara uygun aydınlatma ürünleri üretmektedir. 

Zeroglare Teknolojisiyle Tanışın: 
Sıfır Işık Patlaması, Sonsuz Güç!

TanıTım

HELLA Hakkında
İntermobil Otomotiv Mümes-
sillik ve Ticaret AŞ’nin 1992 
yılından bu yana Türkiye tem-

silciliğini ve distirbütörlüğünü yapmakta olduğu HELLA KGaA 
Hueck & Co., otomotiv sektörü için aydınlatma, elektrik ve elekt-
ronik sistemler üretmekte ve geliştirmektedir. Ar-Ge bölümün-
de 6000 personelin çalıştığı Hella, piyasaya en önemli yenilikleri 
getiren şirketlerden de biridir. Özellikle araç aydınlatması alanın-
da kusursuz kalite ve kusursuz çalışma önceliği üst düzeydedir.

İntermobil Hakkında
İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret AŞ, 1954 yılında 
İstanbul’da kurulmuş olup, Avrupa’da yerleşik lider otomo-
tiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü 
yapmaktadır. Bu konuda Türkiye’deki otomobil, kamyon, 
otobüs ve treyler imalatçıları ve servisleriyle beraber yedek 
parça piyasasına hizmet vermektedir. İntermobil’in Türki-
ye’de temsilciliğini ve distribütörlüğünü yaptığı otomotiv 
yan sanayi firmaları arasında WABCO, HELLA, BEHR HELLA 
SERVICE, CONTINENTAL VDO, VALX, VDL WEWELER, WAB-
COWÜRTH, FUWA, KONI, HELLA GUTMANN SOLUTIONS gibi 
dünya devi markalar yer almaktadır. 1992 yılında İntermo-
bil’in Türkiye’deki geleceği için doğru partner olduğunu 
öngören HELLA firması; aydınlatma, maden aydınlatmaları, 
elektrik ve elektronik parçalardan oluşan ürün gamını İnter-
mobil’in üretici firmalarıyla olan iyi ilişkilerine, teknik bilgisi-
ne ve satış sonrasındaki yaygın dağıtım ağına teslim etmiştir. 
İntermobil 58 yıldır temsil ettiği ve dağıtımını yaptığı her fir-
manın en iyi kalite, doğru fiyat, yaygın ticari ve kusursuz tek-
nik destek ile araç üreticilerine ve son tüketicilere artı değer 
kazandırmalarını sağlamaktadır. 

www.intermobil.com.tr

RokLUME 280

4400 Lumen Işık Gücü

RokLUME 380

7800 Lumen Işık Gücü
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ABB - ACS880 Madencilik Türkiye - 195x275 mm © Copyright 2015 ABB. All rights reserved.

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0 850 333 1 222
E-mail: contact.center@tr.abb.com
E-mail: sales.drives@tr.abb.com

ABB ACS880 endüstriyel sürücüler
Olasılıklarınızı azaltmadan hayatınızı kolaylaştırın

ABB’nin yeni ACS880 endüstriyel sürücüleri geniş bir güç aralığında, birçok 
farklı uygulamada motor kontrolünün gerektirdiği tüm ihtiyaçları karşılayacak 
biçimde dizayn edilmiştir. Sürücüler desteklediği haberleşme protokolü 
seçenekleri ile tüm otomasyon sistemlerine kolayca entegre edilebilir ve 
direkt moment kontrol (DTC) teknolojisi ile asenkron ve senkron motorları 
etkin şekilde kontrol eder. ACS880 sahip olduğu yeni tip yüksek çözünürlüklü 
gelişmiş asistan kontrol paneli ile zaman kaybına uğramadan kolay kullanım 
ve devreye alma sağlamaktadır. Değişime hazırsanız lütfen ABB’yi arayınız. 
www.abb.com/drives
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Stacksizer Teknolojisi İle Öğütme 
Kapasitesinin Artırılması ve 
Maliyetlerinin Azaltılması

TanıTım

MTM Makina sektördeki 43 
yıllık tecrübesinde 20 yılı 
aşkın süredir, alanının öncü 
teknolojisine sahip Derrick 
Corporation/Amerika firma-

sının tek yetkili Türkiye temsilcisi ve distribütörlüğünü başarı 
ile yürütmektedir. Bilindiği üzere Derrick firması yaş&kuru ele-
me ve susuzlandırma ekipmanları üretimi konusunda uzmanlı-
ğını dünya çapındaki referanslarıyla kanıtlamıştır. 1951 yılında 
kurulan firma yüksek hızlı vibromotor üretimi ile ince eleme 
üzerinde yoğunlaşmış ve günümüzde de alanının öncü firması 
olmayı başarıyla devam ettirmektedir.

Günümüz koşullarında artan madencilik maliyetleri ve incelen 
serbestleşme boyutuna karşılık tesislerin kalbi niteliğindeki 
efektif sınıflandırma ekipmanları önem kazanmaktadır. Derrick 
firmasının üretimi olan patentli Stacksizer ekipmanı öğütme 
devrelerinde yüksek to-
naj ve yüksek verimlilikle 
sınıflandırma amacı ile 
kullanılmaktadır.

Çalışmanın
Öz Geçmişi
Türkiye’nin en büyük kur-
şun-çinko üreticilerinden 
Esan, üretimine 2009 yı-
lında Balya/Balıkesir’de 
başlamıştır. Burada bu-
lunan zenginleştirme 
tesisinin öğütme devre-
sinde başlangıçta tek ka-
deme bilyalı değirmenler 
hidrosiklonlar ile kapalı 
devre olarak çalışmak-
taydı. Devredeki hidrolik 
sınıflandırmada yüksek 
yoğunluktaki kurşun mi-
nerallerini hidrosiklonun 
alt akışına gittiğinden, 
devrenin performansı-
nı ve metal kazanımını 
olumsuz etkiliyordu. Bu 
koşullardaki kapasite 
35Mtph ve devreden yük 
%220 idi.

Çözüm
Tesisten alınan numune Derrick firmasının Buffalo/New York/
Amerika’da bulunan endüstriyel ölçekli laboratuvarlarında de-
nendi. Test sonuçlarına göre Derrick firmasının tıkanmaz ve 
son derece yüksek eleme alanına sahip PolyWeb Poliüretan 
elek panelleri ile 210 mikron boyutundaki ayırım yüksek ve-
rimlilikle sağlandı. Endüstriyel ölçekli boyutta gerçekleştirilen 
testlerden ve bu testlere ait sonuçlardan sonra tesisteki hid-
rosiklonlar yerine Derrick Stacksizer elekleri yerleştirildi. Stack-
sizer kullanımı ile %220 olan devreden yük %100‘e düşerken, 
kapasite %20 ve metal kazanımı %4,2 artmıştır.

Sonuç
Derrick firmasının stacksizer teknolojisi hidrosiklonların yerine 
kullanılarak öğütme devresini büyük derecede geliştirmiştir. 
Şu anda tesiste 15 adet stacksizer başarı ile çalışmaktadır. 
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Çalışmanın Öz Geçmişi
OJSC KMAruda tarafından Rusya’da işletilmekte olan demir ma-
deni, %34 konsantre tenöründe cevher üretimi yapmaktadır. 
Öğütme devresinde 4 adet aynı değirmen yer almaktadır. Her 
bir hattın birincil öğütme devresi paralel çalışan iki bilyalı değir-
men içermekte, bu değirmenler spiral sınıflandırıcılarla kapalı 
devrede çalışmaktadır. İkincil devrede ise hidrosiklonlar ile ka-
palı devre çalışan iki paralel bilyalı değirmen mevcuttur (Şekil-1 
İkincil öğütme devresini şematik olarak göstermektedir).

Birincil öğütme devresinden çıkan manyetik konsantre ikincil 
devredeki hidrosiklonlara beslenir. Siklonlardan gelen alt akış 
ikincil devredeki devirmenlere beslenir ve buradan da ikincil 
devre manyetik separatörlere beslenir. İkincil devreden gelen 
manyetik konsantre siklonlara geri döner ve siklon üst akışı 
manyetik ayırmanın üçüncül devresine beslenir.

Çözüm
KMAruda’nın amacı sınıflandırma verimini arttırmaktı. İkincil 
devrenin verimini yükseltmek için 100 mikronluk Polyweb 
poliürethan elek panelleri ile donatılmış 2 adet Stacksizer hid-
rosiklonların yerine yerleştirilmiştir. (Şekil-2 ikincil değirmen 
devresinin yeni halini göstermektedir).

Aşağıda yer alan Tablo-1 hidro-
siklonların performansını Stack 
Sizer’lar ile kıyaslamaktadır.

Sonuç
Tablo-1 de verilen kıyaslama 
KMAruda’nın ikincil değir-
men devresine Stack Sizer 
ekipmanlarının etkisini net 
bir şekilde göstermektedir. 
Devreye Stack Sizer eklene-
rek sınıflandırma veriminde 
büyük bir artış sağlanmıştır 
ve bunun sonucu olarak 
her bir hattın kapasitesi de 
büyük oranda artmıştır. Ka-

Konsantre

Konsantre

Atıklar

Manyetik Ayırmanın
3. evresi

Manyetik Ayırmanın
2. evresi

Manyetik 
Ayırmanın

3. evresi

Hidrosiklon

Bilyalı 
Değirmen

Bilyalı 
Değirmen

Şekil 1. İkincil Öğütme Devresi

pasite %15-20 oranında artış gösterirken; ton başına düşen 
enerji tüketimi %50 oranında azalmıştır. Bu faktörlerin bir-
leşimi sonucu bir değirmen kapatılıp sistemden çıkarılmış-
tır. Devreden (geri dönen) yük %38 oranında azalmış olup, 
nihai konsantrede bulunan -71 mikron boyutundaki malze-
menin oranı %9,5 oranında azalma göstermiştir. Bunlara ek 
olarak atık içerisindeki demir oranı %11’den yaklaşık %9’a 
düşmüştür.

Cevher Zenginleştirme Tesislerinin öğütme devrelerinde Hid-
rolik Sınıflandırıcıların Derrick Stacksizer ile değişimi aşağıdaki 
gibi önemli ve büyük değişiklikleri beraberinde getirecektir.

•	Devreden yükün %400‘lerden %100’lere indirilmesi
•	Üretim Kapasitesinin %25- %100 oranında artırılması
•	%25-%50‘lere varan enerji tasarrufu
•	Sınıflandırma veriminin %65’lerden %90- %95’lere çıkarılması
•	Genel Tesis veriminin artırılması
•	Daha düşük pompa basma maliyeti
•	Ton başına öğütme maliyetinin azaltılması ve daha az bilya 
tüketimi
•	Yüksek verimlilik ile devreden yükün azaltılmasından dolayı 
ilk yatırımlarda daha küçük değirmen ebatları gereksinimi 

Konsantre

Konsantre

İri Taneli

Birincil Öğütme
Devresinden Gelen
Manyetik Konsantre

Two(2)
5- Deck Derrick

Stack Sizer Elekleri

Atıklar

Atıklar

Manyetik Ayırmanın
2. evresi

Manyetik Ayırmanın
3. evresi

Bilyalı 
Değirmen

Şekil 2. Stacksizerlar ile Kapalı Devre Çalışan Yeni Öğütme Devresi

Tablo 1. KMAruda Tesisi Hidrosiklon ve Stacksizer Performansı

Parametreler Hidrosiklonlar Yığın Eleyiciler

Kapasite (t/s) 120 140-150

İkincil Değirmenin Enerji Tüketimi 1260 630

İkincil Değirmende Geri Dönen Yük 210-220 130-160

İkincil Değirmenden Geri Dönen Yükün 
Parça Boyutu Partikül Boyutu  (%-71 µm) 51.0 22.9

Nihai Konsantredeki Malzeme Boyu        
(%-71 µm) 92.5 82.0

Nihai Konsantredeki Demir Oranı Tenörü 
(% Fe) 65.85 66.0

Nihai Konsantreden Demir Geri                                          
Kazanımı(%) 82.2 84.6

Atık İçerisindeki Demir Oranı (% Fe) 10.9 9.09
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Günümüzde ağır sanayi ve 
maden sektöründe işlenen 
hammaddeler üzerindeki 
rekabetin ve kalite talebinin 
artmasıyla; üretimdeki nihai 

ürün kapasitesi, saflığı ve kompozisyonu işletmeciler için en 
önemli konuların başında geliyor. 

Üretim yöntemlerindeki uygun teknolojik çözümler geliştikçe, 
kontrol mekanizmaları, ana makine ve yardımcı ekipmanlarının 
güvenlik sistemleri de bu gelişime ayak uyduruyor ve çeşitleni-
yor. Ekipmanlardaki bu hassasiyet ve kontrol taleplerinin artma-
sı onların daha uygun üretici şartlarında çalışmasına sebebiyet 
veriyor. Bu durum üretimdeki ana proses elemanlarının (kırma, 
eleme, işleme, fiziksel ve kimyasal şartlandırma vs.) asgari çalış-
ma koşullarının korunması ihtiyacını daha da artırıyor. Bu çalış-
ma standartlarının en başında da bu ekipmanları istenmeyen 
metallerden arındırma talebini doğuruyor.

Üretim proseslerinde ana taşıma ve aktarma görevlerini üst-
lenen konveyör sistemlerinde metallerin ayıklanması günü-
müzde en basit ve uygun yöntem olarak bilinir. Uygulamanın 
saha üzerinde esnekliği, montaj ve kontrol kolaylıkları bu 
sonuca sebep olan ana etmenlerdir. Manyetik separatörler 
konveyör üzerine asılarak veya konstrüksiyon üstü montaj 
yapılarak, imalatta ana proses elemanları girişleri veya çı-
kışlarında uygulanabilir. Separatörler genellikle minimum 
üzerinde bulunduğu konveyör bantının eninde manyetik 
uzunluğa ve optimum seviyede konveyör boyunca genişliğe 
sahip olmalıdır. Separatörün bant eninin mesafesinde olması 
bantın her konumundaki alanda manyetik alan oluşturması 
maksatlıdır ve konveyör boyunca olan genişliğin mesafesi de 
konveyör hızına bağlı olarak konveyör içindeki metalin man-
yetik alanda kaldığı süreyi uzatmak ve kaçak riskini minimize 
etmek amaçlıdır. 

Bant üstü manyetik separatörler, konveyör üzerinde bulun-
duğu alanda manyetik alan oluşturup ilgili alanda konveyö-
rün içerisindeki istenmeyen ferrometallerin manyetik alanda 

Bant Üstü Manyetik Separatörler

TanıTım

Temel Furkan Akyol 
Makina Yüksek Mühendisi

Manyet Ltd.
furkan@manyet.com

Şekil-1 Örnek Bant Üstü Manyetik Separatör

yakalanıp separatörün bantına temasını sağlar ve sonsuz dö-
nen separatör bantı metali alıp manyetik alanın dışına fırlat-
masıyla görevini tamamlar (Şekil 1) Manyetik separatörlerin 
üzerindeki manyetik alan şiddeti mesafeye bağlı separatö-
rün bantından uzaklaştıkça azalır. Bu sebepten ötürü kon-
veyörün taşıdığı malzeme ile separatör arasındaki mesafe 
mümkün olduğu kadar kısa tutulur.

Manyetik separatörler konveyör üstü montaj farklılıklarıy-
la tek eksende çapraz (dikey) ve paralel konum olarak iki 
farklı şekilde uygulanabilir. Paralel uygulama konveyörden 
çıkan malzemenin havada manyetik separatörün manye-

tik alanına girdiğinden 
konveyör üzerinde taşı-
nırken alt kısımda kalan 
ferrometal malzemelere 
erişmede avantaj sağ-
lar. Bu sebepten ötürü 
paralel uygulama çap-
raz uygulamaya göre 
aynı konveyör malzeme 
kapasitesinde ve yüzey 
alanında daha yüksek 
verimlilik sağlar (Şekil 
2) Fakat paralel uygula-
ma (konveyörün döküş 
noktaları) saha uygula-
ma yerlerinde ana pro-
ses ekipman giriş çıkış 
yerlerinde olduğundan 
yetersiz hacimlerde bu-

lunmasından ötürü manyetik separatörlerde çapraz uygula-
ma (konveyör hattı boyunca uygun hacim) sahalarda daha 
yaygın kullanım alanına sahiptir.

Bant üstü manyetik separatörler, manyetizma tipine bağlı olarak 
kalıcı doğal ve elektromanyetik olarak ikiye ayrılır. Kalıcı doğal 
manyetizmalı manyetik separatörler ferrit veya neodyum doğal 
mıknatıslardan meydana gelip sınırlı manyetik alana şiddetine 
sahiptir fakat işletme maliyetleri ve servis maliyetleri düşüktür. 
Elektromanyetik separatörler ise ortalama 30 cm’de oluştur-
duğu manyetik alan şiddetinde kalıcı manyetik separatörlere 
oranla iki kat daha güçlü olabilirler. Fakat elektrik tüketimi, sa-
tış sonrası servis uygulamaları işletme maliyetlerin artmasında 
etkendir. Uygulamalarda uygun manyetik alan şiddeti tayini 
malzeme yoğunluğuna, malzeme tane boyut aralığına, malze-
me yüksekliğine ve separatör-bant mesafesine bağlı olarak çok 
fonksiyonlu olarak değişir. Uygun manyetik separatör manyetik 
alan ve manyetik şiddeti tayini için üretici firmalar ile görüşülüp 
en uygun tayinin yapılması gerekmektedir. 

www.manyet.com

Şekil-2 Bant Üstü Manyetik Separatör

Çapraz Uygulama ve Paralel Uygulama
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Kanadalı Dundee Firmasının Birinci 
Sınıf Asit Tesisi, Sürdürülebilir 
Teknolojinin En Son Ürünü

TanıTım

Kanadalı maden şirketi olan 
Dundee Precious Metals, Na-
mibya Tsumeb’deki yeni sül-
fürik asit tesisini 2016 yılı Ma-

yıs ayında resmi olarak faaliyete geçirdi. Tesisin; gaz temizleme 
sistemi, sülfürik asit tesisi, Peirce Smith (PS) dönüştürücüleri ve 
gerekli teknolojilerinin tasarımı ve temini; mineral ve metal iş-
leme teknolojisinde dünyada bir lider olan Outotec firması ta-
rafından gerçekleştirildi. Aşağıdaki akış diyagramı, Outotec’in 
teknoloji portföyünün ve EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) 
yeteneklerinin derinliğini göstermektedir. Projenin en önemli 
tasarım verileri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Bu proje, her iki şirketin de sürdürülebilirliğe, modern ve ye-
nilikçi teknolojinin kullanımına olan bağlılığını gösterirken 
proje uygulamasının ötesinde toplumsal sorumluluğuna da 
dikkat çekiyor.

Tsumeb İzabe Tesisi Tarihçesi
Dundee Precious Metals Tsumeb, Başkent Windhoek’in yakla-
şık 430 km kuzeyindeki Namibya’nın Tsumeb kentinde bulun-
maktadır. Tsumeb, Etosha Ulusal Parkına en yakın kasaba olup 
14.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. 

İzabe tesisi, 1960’lı yılların başında Tsumeb bakır madeninin 
konsantresini işlemek üzere inşa edilmiştir ve Afrika’daki sa-
dece beş ticari ölçekli izabe tesisinden birisidir. Tesis, Namib-

Tüm tesisin akış diyagramı

Projenin en önemli tasarım verileri 
Parti başına PSC bakır matı 160 t

Gaz temizleme tesis kapasitesi 110.000 Nm3/saat (kuru)

Asit Üretimi (nominal, 100 wt.-% H2SO4) 1540 t/d

Asit tesisi SO2 emisyonları <300 ppmv

Atık su arıtma kapasitesi 30 m3/saat

Çamur filtreleme kapasitesi 4 m3/saat

ya’daki demiryolu vasıtasıyla Walvis Körfezi’nin Atlantik lima-
nına bağlanmaktadır. Ana izabe tesisi, yenilenmiş bir Ausmelt 
fırınına sahiptir ve tesiste taşeronlar dâhil olmak üzere yaklaşık 
600 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Bu izabe tesisi, arsenik ve kurşun içeren bakır konsantrelerini 
işleyebilen dünyadaki birkaç tesisten biridir ve bu tür konsant-
releri işlemek için uzun vadeli kazançlı sözleşmeler yapabilmek-
tedir. Hem blister bakır hem de arsenik trioksit (As2O3) konsant-
relerden üretilmektedir.  Blister bakır, nihai işlem için rafinerilere 
gönderilmekte ve As2O3 diğer müşterilere satılmaktadır.

Şu anda, izabe tesisinin iş yoğunluğunun yarısı Dundee’nin 
Bulgaristan’daki Chelopech madeninden gelmektedir. İlave 
işler Peru, Yunanistan, Rusya, Polonya ve Botsvana ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti gibi çeşitli Afrika ülkelerinden talep 
edilmektedir.

Proje Geçmişi
Dundee, Outotec ile 2012 yılında mevcut bir bakır izabe tesisi 
ile ilgili proses teknolojileri, gaz temizleme sistemi, sülfürik asit 
tesisi, PS dönüştürücü fırın tasarımı ve teslimatı için bir söz-
leşme imzalamıştır. Bu daha sonra tam bir EPC sözleşmesine 
dönüştürülmüştür.

Outotec’in teslimat kapsamına, tescilli Outotec® teknolojileri-
ne dayalı bir gaz temizleme sistemi ve sülfürik asit tesisi, atık 
su arıtma tesisi ve demiryolu ile kamyon yükleme istasyonu 
bulunan bir sülfürik asit tank adacığı, PS dönüştürücü fırınla-
rının temel ve ayrıntılı mühendislik hizmeti, tedarik, montaj ve 
devreye alma işlemleri de dâhil edilmiştir. 

Outotec, 2010 yılından itibaren teknoloji portföyüne ait mevcut 
Ausmelt izabe tesisini tamamlamak üzere tüm teknolojileri ve 
servis zincirini tedarik etmiştir. Entegre çözümlerimizle birlikte                                                                                                                                                   

Bakır izabe tesisi resimleri
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Outotec HEROS heat recovery system maximizes the energy 
efficiency and minimizes the CO2 footprint in your acid plant.  
It produces steam from waste heat and is designed for easy 
and safe operation. Your acid plant’s production is maintained 
during start up of the heat recovery system and shut down 
during maintenance, thus ensuring the availability of your 
upstream and downstream plants.

Read more about our solutions 
for sulphuric acid plants at  
www.outotec.com/products
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efficiency in your 
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Dundee Precious Metals, şimdi SO2 emisyonlarını %95’ten daha 
fazla bir oranda düşürmek için tasarlanan ve Dünya Bankası’nın çev-
resel standartlarını karşılayan birinci sınıf bir tesise sahip olmuştur.

Yaklaşık 2,6 milyar Namibya doları maliyetle inşa edilen tesis, 
inşaat süresince 1.400’ü aşkın sözleşmeli iş fırsatı yaratmıştır ve 
şu anda 35 tam zamanlı pozisyon sağlamaktadır. Sülfürik asit, 
madencilik endüstrisinde kritik bir bileşen olup bunu bakır 
üretiminden bir yan ürün olarak alınması, Namibya’nın maden 
ekonomisi için kazançlı bir değere dönüşmekte ve aynı zaman-
da çevre üzerinde olumlu bir sonuç sağlamaktadır.

Tüm proje ciddi bir iş kazası olmaksızın teslim edilmiştir.

Çevresel Sürdürülebilirliğe Odaklanma
Projede, izabe tesisi ve dönüştürücü fırınlardan çıkan gazların 
işlenmesiyle çevresel sürdürülebilirliğe ulaşılmıştır. Kükürtlü 
ve arsenikli gazlar işlenmektedir ve devamında bir ürün olarak 
satılabilen sülfürik aside dönüştürülmektedir. 

Yeni dönüştürücü davlumbazlar, bakır dönüşümünde ortaya 
çıkan emisyonları tutmada çok daha gelişmiş bir yakalama sis-
temi sunmaktadır. Bu emisyon gazları, temizleme tesisindeki 
safsızlıklardan arındırılır ve son olarak SO2, sülfürik aside dö-
nüştürülerek tesisten alınır. 

Yeni PS dönüştürücü fırınlar, yalnızca çevre dostu bir çözüm 
sunmakla kalmayıp aynı zamanda daha büyük kapasitelerde 
daha fazla blister bakır üretimine imkân tanımaktadır. PS dö-
nüştürücü fırın tozu, nötrleştirme ve filtreleme işlemleriyle geri 
kazanılıp satılabilir bir yan ürün elde edilmektedir.

Namibya’da su, sınırlı bir kaynak olduğundan yeni kurulan atık 
su arıtma tesisi, gaz temizleme işlemi için gerekli olan proses 
suyunu işlemektedir. Su, nötralize edilir ve arsenik ile birlikte 
diğer safsızlıklardan arındırılır.

Soğutma işlemlerinin çoğunda hava soğutma sistemi kullanıl-
maktadır ve soğutma suyu üretimi için özel olarak tasarlanmış 

Asit tesisinden bir görüntü

yüksek verimli ters ozmos tesisinin tercih edilmesiyle tesis so-
ğutma suyu kullanımı en az indirilmeye çalışılmıştır.

Son olarak, bir tank adacığı, kamyon ve tren yükleme tesisleri 
ile bu ürünün güvenli bir şekilde taşınması sağlanmaktadır.

Peirce Smith Dönüştürücü Fırınları
İki yeni PS dönüştürücü fırınla, mattan %98-99 oranında bakır 
içeriğine sahip blister bakır 
üretilmektedir. Oksitlenmenin 
gerçekleşmesi için dönüştürü-
cülerin arka tarafındaki tüyer-
ler vasıtasıyla erimiş mat içine 
doğrudan hava üflenmektedir. 

Hatalı hava emişini minimu-
ma indirmek için, birincil dö-
nüştürücü fırın davlumbazı 
özel olarak tasarlanmış ve 
PS dönüştürücü fırınına çok 
daha yakın bir şekilde yerleş-
tirilmiştir.

Gaz Temizleme Teknolojisi 
Mevcut Ausmelt ve yeni Peirce Smith dönüştürücülerini taki-
ben bir gaz temizleme ve sülfürik asit tesisi kurulmuştur.

Gaz temizleme tesisi, dönüşümlü olarak çalışan iki Peirce 
Smith dönüştürücü fırından çıkan gaz ve Ausmelt çıkış gazını 
temizlemek için üç ayrı kanal ve bunu takip eden tek kanalda 
birleşen çıkış gazının temizlendiği ortak bir gaz temizleme bö-
lümünden oluşmaktadır. 

Kanalların her biri, üstte entegre bir söndürme bölümü olan 
yüksek verimli temizleyici, bir damla ayırıcı ve bir ID-Fan’dan 
oluşmaktadır. Bu teknoloji seçimiyle, PS dönüştürücü fırın çıkış 
gazı için buhar soğutucu ve sıcak-ESP’ler (Elektrostatik tutucu-
lar)gerekmemektedir.

Yüksek verimliliğe sahip temizleyiciler, suyu buharlaştırarak 
gazı soğutur ve temizleme sıvısı ile toz yüklü gazı türbülansla 
karıştırarak temizleme bölgesindeki tozun ana fraksiyonunu 
ortadan kaldırır. Bu türbülanslı karışım, ID-Fanlar ile dengele-
nen temizleyicide düşük basınç gerektirmektedir. 

Ortak gaz temizleme bölümü, gaz soğutma kulesi ve dört aşa-
malı ESP’lerden oluşmaktadır.

Gaz soğutma kulesi, sülfürik asit tesis santralinin gereksinim-
lerine göre gazın nem oranını ayarlamak için soğutmayı sağla-
maktadır. Toz ve asit parçacıklarının tamamen uzaklaştırılması 
yaş ESP’de gerçekleşmektedir.

Geriye kalan tüm küçük parçacıklar bir elektrostatik alanda imha 
edilmektedir. Gazdan arınmış tüm safsızlıkların bulunduğu          

Yeni Peirce-Smith Dönüştürücüleri
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temizleme asidi, SO2’nin zayıf asitten ayrıştırıldığı SO2 sıyırıcı vasıta-
sıyla temizlenmek için atık su arıtma sistemine gönderilmektedir. 

Dönüştürücü gaz temizleme kanallarından çıkarılan tozun bü-
yük bir kısmı çöktürme tanklarında toplanmakta ve ilave pa-
zarlanabilir bir ürün elde etmek için bir çamur filtreleme ünite-
sine pompalanmaktadır.

Asit Üretim Süreci
Gaz temizleme tesisindeki temiz çıkış gazı, 2+1 çift soğurma 
ünitesinde işlenmektedir. Sıradışı 2+1 soğurma ünitesi, gaz 
koşullarına göre özel olarak hazırlanmış bir yapıdadır.  Yüksek 
dönüşüm elde etmek için son dönüştürücü yatağında sezyum-
la yükseltilmiş katalizör kullanılmaktadır.

Asit tesisi çok çeşitli işlem koşulları için tasarlanmıştır. Önemli 
bir faktör de bu tesisin aradaki ve son soğurma kulesine giden 
gaz yönündeki paralel gaz soğutucuları tarafından elde edilen 
esnek bir ısı yönetimine sahip olmasıdır.

Isıtma eşanjörü, paslanmaz çelik parçaya sahip bir Outotec 
CORDTM ‘dir. Bu teknoloji, değişken proses koşullarında bile 
hem yatay hem de dikey karbon çelik parçası için uzun bir kul-
lanım ömrü sağlamaktadır. 

Peirce-Smith dönüştürücü fırın gaz temizleme ünitesi

Dundee Precious Metals’in Tsumeb’deki yeni sülfürik asit tesisi 

Soğurma bölümünün bir özelliği, su biriktirmek amacıyla 
hava soğutucular kullanan kurutma kulesi ve soğurma kulesi 
asidi için kapalı döngü soğutma sisteminin olmasıdır. Bu da 
kapalı döngü soğutma suyu sistemlerinin asit soğutucuları 
için yapı malzemesi olan Outotec Edmeston SX® paslanmaz 
çelik tercih edilmesini gerektirmektedir. Outotec Edmeston 
SX®, konvansiyonel asit soğutuculara kıyasla çok daha yüksek 
duvar sıcaklıkları ve çok daha yüksek soğutma suyu sıcaklı-
ğına imkân sağlamaktadır. Hava soğutucu boyutu ve güç 
tüketimi açısından yüksek soğutma suyu sıcaklıkları tercih 
edilmektedir. 

Asit ürünü, üç asit depolama tankında saklanmaktadır. Proje-
nin kapsamında karayolu tankerlerini ve tank vagonlarını dol-
durmak için bir asit yükleme istasyonu dâhil edilmiştir.

Soğutma Suyu Sistemleri
Gaz temizleme ve sülfürik asit tesisi için gerekli soğutma suyu-
nun üretilmesi amacıyla açık bir soğutma suyu kulesi ve kapalı 
döngü soğutma suyu sistemlerine sahip iki hava soğutucu sis-
temi teslim edilmiştir.

Tesisin soğutma suyu tüketimini en aza indirmek için iki hava 
soğutucu sistemi kurulmuştur. Hava soğutucu boyutunu ve 
elektrik tüketimini en aza indirmek için iki farklı sıcaklık seviye-
sinde çalışmaktadırlar: Daha sıcak olanlar, güçlü sülfürik asidi 
soğuturken soğuk sistem, gaz temizleme tesislerindeki zayıf 
asidi birincil kademe soğutmaktadır. 

Buharlaşmalı soğutma suyu kulesi, gaz temizleme tesisinde 
ikincil kademe soğutma için gerekli olan düşük sıcaklıkların 
elde edilmesi ve asidin soğutulması için kullanılmaktadır. 

Buharlaşmalı soğutma kulesi içinde maksimum sayıda soğut-
ma suyu konsantre döngüsü sağlamak için mevcut sudan fazla 
safsızlıkları gidermek amacıyla bir ters ozmos tesisi seçilmiştir. 
Bu ters ozmos tesisi, su verimini en üst düzeye çıkarmak için 
bağımsız bir ikinci aşamaya sahiptir. Ters ozmos suyu, asit tesi-
sindeki seyreltme suyu için de kullanılmaktadır. 

Yeni hava soğutucuları
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Atık Su Arıtma Tesisi
Outotec atık su arıtma işlemi; gaz temizleme tesisindeki zayıf 
asit atığını, 12,5 g/l sülfürik asit konsantresi ve 5 g/l arsenik 
konsantresiyle işlemek üzere tasarlanmıştır. 

Zayıf asit, bir atık toplama havuzunda toplanmaktadır. Atık 
toplama havuzundan alınan atık su, su arıtma tesisine pom-
palanmaktadır. Çökeltme işleminde asit nötralize edilmekte, 
arsenik ve diğer çözünür yabancı maddeler kireç çözeltisi sa-
yesinde pH ayarlamasıyla çöktürülmektedir. 

Outotec çökeltme reaktörlerinden gelen çamur, katı-sıvı ay-
rışması için yerçekimi yardımıyla Outotec arıtıcısına gönde-
rilmektedir. Arıtıcıdan elde edilen alt akım, bir filtre besleme 
tankından geçerek Outotec PF filtresine pompalanmaktadır. 
Filtreleme aşamasındaki filtrat ve yıkama suları, arındırıcı bes-
lemesine pompalanmakta ve kurutulmuş filtre keki bir kek 
konveyöründen kekin katı atık olarak toplandığı istasyonlara 
boşaltılmaktadır. 

Kekin nem içeriği %40 W’tan daha düşük olmaktadır. Arındırıcı 
üst akımı, yerçekimiyle bir pompa sayesinde tesise geri döndü-
rülmektedir. Atık su arıtma işlemi, 100 mg/l’den az arsenik ve 
askıda katı madde bulundurmaktadır.

Dönüştürücü Çamur Filtreleme İşlemi
Outotec dönüştürücü çamur filtreleme işlemi; değerli metal-
leri satış amacıyla zenginleştirmek, gaz temizleme tesisinin 
çökeltme tanklarındaki toz çamurunu nötrleştirmek ve filtrele-
mek için tasarlanmıştır. 

Dönüştürücü toz nötrleştirme ve filtreleme tesisinin dizayn ka-
pasitesi, 30 g/l sülfürik asit ve 110 g/l toz katı konsantresiyle 
dönüştürücü toz çamuru için tasarlanmıştır. 

Dönüştürücü toz çamuru, çamurun soda külü çözeltisi eklene-
rek nötralize edildiği bir nötrleştirme reaktörüne beslenmekte-
dir. Bu nötrleştirilmiş çamur daha sonra katıları süzmek için bir 
Outotec PF filtresinde susuzlaştırılmaktadır. 

Kurutulmuş filtre keki, torbalama istasyonuna boşaltılmaktadır.

Dönüştürücü toz filtreleme tesisinden bir görüntü

Outotec’in Sosyal Sorumluluk Anlayışı
Outotec, Dundee Precious Metals ile birlikte Ondudu İlköğ-
retim Okulu’nda yeni bir yemekhane inşa etmek için bir sos-
yal sorumluluk projesi başlatmıştır. Bu proje maddi destek-
ten çok proje ekiplerimizin sosyal sorumluluk anlayışının bir 
göstergesidir.

Yemekhane, 25 Kasım 2015’te, Tsumeb’te bulunan Eğitim, 
Sanat ve Kültür Bakanı Yardımcısı Ester Anna Nghipondoka 
tarafından açılmıştır. Dundee ve Outotec temsilcileri, açılış sı-
rasında sosyal projenin önemini ve her iki şirketin sosyal sürdü-
rülebilirlik konusundaki kararlılığının altını çizmiştir. 

Outotec, bu makalenin hazırlanmasında Dundee Precious Me-
tals’e sağladıkları bilgiler ve fotoğrafları için teşekkür eder. 

www.outotec.com

Ondudu İlköğretim Okulu’nda yeni yemekhane

Yeni bina içindeki eğitim motivasyon notu

62





www.barkomltd.com

REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI

Karot oryantasyonunuz 
güvenilir, kanıtlanabilir ve kontrol edilebilir mi?

Dünya çapında her türlü uygulama için dijital ya da mekanik karot oryantasyonu 
sağlayıcınız. Dikey ya da açılı kuyular,bağlantılı ya da bağlantısız karot 
oryantasyonları, her türlü formasyon

Güvenilir, Kanıtlanabilir ve Kontrol Edilebilir 
Karot Oryantasyonu

www.barkomltd.com

KAYA DELGİ EKİPMANLARI 



www.barkomltd.com

REFLEX 
KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI

Karot oryantasyonunuz 
güvenilir, kanıtlanabilir ve kontrol edilebilir mi?

Dünya çapında her türlü uygulama için dijital ya da mekanik karot oryantasyonu 
sağlayıcınız. Dikey ya da açılı kuyular,bağlantılı ya da bağlantısız karot 
oryantasyonları, her türlü formasyon

Güvenilir, Kanıtlanabilir ve Kontrol Edilebilir 
Karot Oryantasyonu



www.madencilik-turk iye.com
1 Mart 2017

Derinlere Dalış

TanıTım

Sandvik LH514 Yükleyici, 
yeryüzünün binlerce metre 
altında, dünyanın en derin 
metalik madeninde; otomas-
yonlu yükleme çözümleri 

sayesinde, iş güvenliği ve verimliliğini arttırmakta ve döngü 
duruş süresini azaltmaktadır.

Kidd İşletmeleri, Toronto’nun 700 km kuzeyinde Ontario/Tim-
mins’de, 3000 m derinlikte, dünyanın en derin bakır ve çinko 
madenidir. Maden, batısında kalan 457 metre yüksekliğindeki 
CN Tower’ın yüksekliğinin 6 buçuk katı derinliğe sahiptir. 

Yer Altı Otomasyonu
Bu derinliklerde yapılan madencilik uygulamalarında, hem 
teknik olarak hem de lojistik olarak birçok sorun açığa çıkabil-
mektedir. Deprem olasılıkları, atmosfer basıncına bağlı sıcaklık 
değişimleri ve havalandırma sistemlerinde yapılan hatalar gibi 
birçok teknik sorunun yanında, çalışanların maden içi ulaşımı 
ve çıkarılan ürünün işlenmeye taşınması gibi lojistik problem-
lerle de karşılaşılmaktadır.

Mevcut şaft sistemi ile maden çalışanları yer üstünden, yerin 
1430 metre altına ulaştırılmaktadırlar. Yüzeyin 2680 metre de-
rininde, madenin en yoğun üretim bölgesinde, üretimi maksi-
muma çıkarmak için otomasyon sistemleri ile çalışan Sandvik 
LH514 yükleyiciler bulunmaktadır. Başka bir seviyede ise ma-
denin dört adet otomasyonlu yükleyicisinden bir tanesi, sismik 
kısıtlamalar nedeniyle insan erişimine halen kapalı olan bölge-
de çalışmaktadır.

Madende yaklaşık 25 yıldır Sandvik ekipmanları kullanılmakta-
dır. Kidd işletmeleri, madenin en derinlerindeki cevherleri çı-

karma işlemini Sandvik AutoMine ile donatılmış 4 adet Sandvik 
LH514 yükleyici ile gerçekleştirmektedir. 

Otomasyon sisteminin, madende çalışan insanların güvenli-
ğini sağlamak amacıyla izole bir alana ihtiyacı vardır. Bu izole 
alan; çelikten bir kafes kapısı olan ilk önemli fiziksel bariyerdir. 
Aynı zamanda, otomasyon sistemi, kızıl ötesi ışık ile bağlantılı 
olan bu izole alan ile yükleyici arasında bağlantı koptuğunda 
otomatik olarak yükleyiciyi durdurmaktadır. Ayrıca, planlanmış 
bakım zamanları için makine bilerek durdurulduğunda ve ba-
riyer aşıldığında dahi, bulunulan katta, faaliyet tekrar başlatıl-
madan önce tekrar kapsamlı bir tarama yapılmaktadır.

Sandvik LH514 yükleyiciler, yükü boşaltmak için görüş ala-
nı dışına çıkmakta ve tekrar yükleme için, yükleme alanına 
geri dönmektedirler. Yükleme ve boşaltma işlemi yüzeyden 
Sandvik AutoMine sistemi sayesinde uzaktan kumanda edi-
lerek yapılmaktadır. Yükleyicilerin üzerine yerleştirilmiş yedi 
adet kamera ve iki adet tarayıcı, yüzeyde bulunan operatö-
re makinenin etrafında neler olup bittiğini göstermektedir. 
Bunun sayesinde operatör, gerekli olduğu anda makinelere 
müdahale edebilmektedir. Yükleyicinin, yükleme ve boşalt-
ma alanı arasındaki yolu nereden gidip gelmesi gerektiği 
önceden tanımlanmakta ve buna göre yükleyici otomatik 
hareket etmektedir. 

Kidd İşletmeleri, ilk etapta Sandvik AutoMine gibi çözümlere, 
kullanım ve verimlilik konusunda eleştirel bir gözle bakmıştır. 
Madencilik operasyonlarının yöneticisi Ryan Roberts, mevcut 
madencilik ortamının zorluğunu kabul ederek, amacın her za-
manki gibi aynı olduğunu vurgulayıp, maksimum tonajın yerin 
altından güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çıkarılacağı konu-
suna dikkat çekmektedir. 
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“Maliyetlerimizi mümkün olduğunca düşük tutmak için eli-
mizden gelen her şeyi yapmalıyız fakat metal fiyatlarının 
düşüklüğü ya da yüksekliği değerlendirilerek, iş güvenliği ve 
verimlilikten ödün verilmemelidir.”

Yüksek Verimlilik 
Robert, “Otomasyonlu yükleyicilerin kullanılması, maden 
uygulamalarının daha kompleks bir duruma gelmesine yol 
açmaktadır. Bu sebeple, otomasyonlu yükleyicilerin çalıştığı 
alanlar, personellere kapatılmalıdır. Kidd İşletmeleri gibi ma-
denlerde bu önlem, aynı zamanda bütün bölümün güvenli-
ğini sağlamak anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, teknik 
personellerin de otomasyonlu makinelerin kullanımı konu-
sunda eğitilmesi gerekmektedir. Bu kompleks yapıya rağmen, 
otomasyonun çok açık faydalarının olduğu da görülmelidir.” 
demektedir. Robert, ayrıca otomasyonlu yükleyicilerin ve-
rimlilik oranlarının, manuel yükleyicilere göre %12 daha fazla 
olduğunu vurgulamaktadır. Patlatma, gaz koşulları ve sismik 
kısıtlamalardan dolayı durmalarının gerekmemesinden dolayı 
otomasyonlu makinelerin çok daha faydalı olduğunu ve ça-
lışanların farklı işlerle uğraşırken dahi yükleyicilerin çalışabil-
diklerini belirtmektedir.

Kidd işletmelerinin otomasyon uzmanı Jeff Sullivan Sandvik Au-
toMine sisteminin, vardiyalar arasındaki durma sürelerini azalta-
rak üretkenliği arttırmak amacıyla tercih edildiğini belirtmektedir.

Jeff Sullivan, “Normal vardiyalarımız yaklaşık on saatti ve yak-
laşık her vardiyanın iki saatini kaybediyorduk” diye belirtip ma-
denin derinliklerindeki çalışma alanlarına varmanın uzun süre 
aldığını söylemektedir.

Patlatma için durmamız gerekmediğinden 
çok daha fazla fayda sağlıyoruz.

Kidd işletmeleri, otomasyonlu Sandvik LH514 yükleyicilerinin 
günde 21 saate varan yükleme kabiliyetinden yararlanmıştır. 
Buna bağlı olarak daha önceden kullandıkları konvansiyonel 
yükleyicilere kıyasla etkin üretim saatlerinde yüzde 30 artış 
sağlanmıştır. Bu sayede maden Sandvik AutoMine sistemin-
den elde ettiği kazançlardan dolayı, toplam yükleyici filosunu 
üç adet azaltabilmiştir.

Üretim koordinatörü, kıdemli maden mühendisi Andy Saindon 
bu otomasyon sayesinde makinelerden daha uzun süre fayda-
landıklarını vurgulamakta, ayrıca, patlatma sonrası, insan erişi-
minin yasak olduğu, sismik aktivite olan ve gaz kontrollerinin 
yapıldığı sırada, hatta vardiya aralarında dahi taşıma yapabil-
diklerini belirtmektedir.

Saindon, operatörlerin otomasyonlu makinelere olumlu yak-
laştıklarını belirtmekte ve bu şekilde çalışmayı sevdiklerini göz-
lemlediğini söylemektedir. Saindon “Bu şekilde çalışma ortamı 
maden ortamından hem daha güvenli hem de daha konforlu ve 
ayrıca dumandan kirlilikten ve en önemlisi tehlikeden uzak.” diye 
de eklemektedir.

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümleri
Yüzeyde, Sandvik otomasyonlu yükleyiciler birbirinden ayrı 
çalışma istasyonlarında oturan insanlar tarafından ikişer bil-
gisayar ekranıyla izlenmektedir. Ekranlar, her bir Sandvik oto-
masyonlu yükleyicinin haritada yer altındaki konumunu, yük-
leyici tarafından yerleşik bir kamerayla görülen görünümü ve 
hatta bir yer altı kaya delicinin çalışmasını gösterebilmektedir. 
Katlar arası cevher geçişleri otomasyonlu yükleyiciler ile en üst 
düzeyde verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yükleme ve 
taşıma, madenin üretimindeki darboğazdır ve Kidd işletmeleri, 
bu kritik bölgelerdeki döngü süresini azaltmak için Sandvik ile 
birlikte çalışmaktadır.

Sullivan, bu kadar derinlikte madenciliğin getirdiği zorlukların 
birkaçına işaret etmektedir. 
“Madenin yapısında yüksek 
kaya basıncına, yüksek sıcak-
lıklara, yüksek nem oranına, 
havalandırma sorunlarına 
rastladık, o derinlikte nefes 
alması zor, fakat çalışanları-
mızın ve ekipmanlarımızın ça-
lışabilmesi için yeterli havanın 
sağlandığından emin olma-
lıyız.” diyor ve ekliyor ”Sand-
vik otomasyonlu yükleyiciler, 
genelde işçileri yollayamadı-
ğımız patlatma aktivitesinin 
ardından sismik aktivitelere 
yatkın alanlarda ya da gaz kı-
sıtlamalarının insan girişini sı-
nırladığı alanlarda çalışmamı-
za olanak sağlamaktadır.” 
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Sullivan “Patlatılmış malze-
meyi olduğu yerden almalıyız, 
orda kalmasına izin vereme-
yiz. Ardından alanı kontrol 
altına alabiliriz, çünkü maki-
neler çalışırken bütün bilgiye 
sahibiz. Tüm insanlar ve diğer 
ekipmanlar oradan çıkar ve 
sadece otomasyonlu makine-
ler, o bölgede çalışır.”

Kidd İşletmeleri Sandvik Au-
toMine sistemlerini başarılı 
bir şekilde kurması ve kul-
lanması sayesinde, Sandvik 
yardımıyla operasyonlarını 
sürekli iyileştirerek çalışma-
ya devam etmektedir. Sulli-
van bu konuda ”Otomasyonlu yükleyicilerin yerini değiştirme, 
yükleyicilerin üzerindeki oto koruma sistemlerinin kullanılması 
için izole alanların geliştirilmesi ve kurulumlarındaki iyileştir-
meler, yükleyicilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bir 
sonraki adımlarıdır.” diyor.

Sandvik Çözümleri
Kidd işletmeleri, Sandvik yükleyicilerini 25 yıldır kullanmakta-
dır. Sandvik, Sandvik AutoMine Lite ile donatılmış dört Sandvik 
LH514 yükleyiciyi, Timmins, Ontario’daki Kidd İşletmelerinin, 
Kidd bakır ve çinko madenine teslim etmiştir. İlk sistem dört yıl 
önce 2012’de alındı ve 2016 yılı sonuna kadar beşinci sistemin 
de alınması planlanmaktadır. Sistemler, madenin üretkenliği-
ne ve iş sağlığı ve güvenliğine önemli katkı yapmaktadır. 

www.sandvik.com

Kidd İşletmesi Hakkında
İsim: Kidd İşletmeleri
Firma: Glencore Canada Corporation
Madenin Konumu: Timmins şehrinin 28 km Kuzeyi
Ontarino/Kanada
Çalışan Sayısı: Maden ve cevher bölümü toplam 850 kişi
(Timmins şehrinin en büyük özel işletmesi)
Yıllık Cevher Üretimi: 2,25 milyon ton (2016)
Üretilen Ana Madde: Bakır ve Çinko
Yıllık Metal Üretimi: 40.000 ton bakır, 60.000 ton çinko
İşletme Başlangıç Tarihi: 1966
İşletme Bitiş Tarihi: 2022
Maden Derinliği: 3000 metre
Yüzeyden en derine rampa uzunluğu: 24 km
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Bir Ar-Ge Çalışması Hikayesi

TanıTım

Ufuk Yünel
Genel Müdür

Yünel Elektromekanik
sales@yunel.com 

Her şey önce “düşünme” fiili 
ile başlıyor. Düşünmeyi te-
tikleyen unsur ise ihtiyaç ve 
talepler oluyor. Teknikte hiç-
bir konu “bu sondur”, bunun 
daha iyisi yoktur diye nok-
talanamamakta. Çünkü bu-
güne kadar kusursuz olarak 
tasarımlanmış ve üretilmiş 

henüz hiçbir şey yok. Daha iyisini yapmak ise önce o konuda 
teorilere hâkim olmayı, daha sonra da yeterli bir pratik bilgiye 
sahip olmayı gerektirmekte. Bu yazımızda böyle bir hikayeyi 
sizlerle paylaşmak istedim.

1996 yılında Güney Batı Bölgemizde yer alan bir çimento fab-
rikasında ürünlerimizden birinin montajı tamamlanmış ve 
devreye alınma işlemleri sürüyordu. O sırada çok deneyimli 
bir mühendislik geçmişine sahip olan Çimento Fabrikasının 
Müdürü, bizim tasarımlarımızı yapan makina mühendisimiz ve 
kurucumuz babamla görüşmek istemiş. Müdür bey söze, “Siz, 
farklı ve başarılı birçok ürün yapıyorsunuz, biz bunlardan çok 
memnunuz ancak bizim ihtiyaçlarımız bitmiyor.” diye başlamış 
ve “Endüstriyel Vakumla Toplama ve Temizlik Sistemleri’ni an-
latmış. Bu konuda çok çalışmalar yapıldığını fakat henüz prob-
lemsiz 24 saat hizmet verecek bir makina tasarımlanıp üretile-
mediğinden dem vurmuş. 

Ana sorun “Vakum”. Elde edilecek vakum öyle güçlü olmalı ki 
en uzak ve hatta yüzlerce metre öteden de aynı güçte çekim 

yapılabilmeli. Islak-kuru, iri-ufak, ağır-hafif her cins malzeme 
çekilebilmeli, bakımı kolay, servisi ve yedek parçası her an 
emre amade olmalı, yedek parça ve uzman için yurt dışından 
gelecek hizmet için aylarca beklenilmemeli. İş ve işçi sağlığı 
yönünden de tam güvenilir bir teknoloji ortaya çıkartılmalı. 
Eğer bu söylenilenleri yapar ve başarılı olursanız, yaratıla-
cak faydanın değerini tarif etmek kelimelere sığmaz demiş 
Fabrika Müdürü. Çünkü süpürge-faraş gibi eski tarz temizlik 
araçlarının temizlik sırasında havaya savurduğu tozların gidip 
yapıştığı makina, motor ve donanıma verdiği zararın haddi 
hesabı yoktu. Bilhassa elektriksel ve elektronik donanım ve 
motorlar bu tozlarla kaplandığında daha kısa sürede arızala-
nıyor, ilave bakım ve yedek parça masrafları çıkıyor, en mühi-
mi de sistemin durmasından dolayı üretim kaybı oluyordu.                                 
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Ayrıca insan faktörüne bağlı 
temizlik işlerinin de aksama-
sı bir başka yönden de zara-
ra sebep oluyordu. Bilhassa 
Çimento Fabrikası türü işlet-
melerde daha yaygın olarak 
kullanılan kovalı elevatörler-
de ortaya çıkan bir arızada 
sistemin temizlenmesi gün-
ler boyu sürüyor ve kayıp, 
hesapların çok ötesine taşı-
yordu. Öyle kuvvetli emerek 
toplayan bir teknoloji olma-
lıydı ki, bu tür yerler yarım 
saat, bilemedin bir saat için-
de temizlenebilmeliydi.

Mühendislerimiz ilk önce va-
kumun gücünü test etmek 
üzere 1-2 m3 hacminde kendi 
tasarımladıkları vakuma dayanıklı olması gereken kaplarda de-
neyler yapmışlar ve vakumun gücünün ne olduğunu bu kapla-
rın kağıt gibi katlanıp, büzüşmesi ile bir kez daha yaşamışlardır. 
Ayrıca istekler öylesine fazla idi ve her istek bir başka problemi 
doğuruyordu ve sistem tasarımına her seferinde onlarca özellik 
katmak gerekiyordu. Sözgelimi; aynı tasarımsal yapının hem ıs-
lak hem de kuru malzemeyi emerek toplayabilmesi isteniyordu. 
Çünkü temizlik elemanı yerde ne tür malzeme görse eğer emiş 
hortumu çapından geçiyorsa onu da vakumla çektirmek isteye-
cekti. Bu malzeme balçık çamur da olabilir, demir parçaları veya 
tuğla kırıkları da olabilirdi. Bunu kim kontrol edebilirdi ki? 

Toplama hacim konusunda da istekler farklı farklıydı. 2m3 ol-
sun diyenlerin yanında 15 m3 isteriz diyenler de vardı. Top-

larken aynı anda boşaltabilsin ki, işimizde herhangi bir limit 
istemiyoruz diyenlerin yanında, hem seyyar bir ünitenin hare-
ketliliğine hem de, sabit bir ünitenin olabilen sonsuz toplama 
hacmine sahip olsun diyenler de vardı. Sonuçta tüm isteklere 
tam tanımlandığı şekliyle uygun bir sistem yaratabilmek için 
sadece bu konuda 20 seneden daha fazla bir süredir çalışılıp, 
her seferinde yeni bir sistem yaratılıyor.

Bütün bu isteklere cevap verip, yıllarca problemsiz çalışacak 
ideal bir tasarım yapabilmek için ilk prototipin üretilmesi tam 
6 yıl sürdü. 2002 yılında bugün için ilk örnek sayılabilecek ilk 
Seyyar Vakum Aracı üretilmiş ve kömür yakan bir termik sant-
rala verilmişti. Bu araç bu gün de faal olarak çalışmaktadır. Yine 
aynı İşletme daha sonra aynı teknoloji ile çalışan bir sabit tesis 
daha kurdurmuş ve bant yolları için de bir adet kamyon tipi 
“Endüstriyel Vakumla Toplama ve Temizlik Aracı” daha satın al-
mıştır. Bu teknolojinin adı “SUPERVAC®” olarak tescil edilmiştir.

6 yıl süren ilk ürünün ortaya çıkma süreci sonunda bu konuda 
da Ar-Ge çalışmaları durmamış, halen de devam etmektedir. 
O ilk araçtan sonra üretilen 50 den fazla seyyar ve sabit siste-
min her yeni yapılanı bir öncekinden daha farklı ve kapasiteli 
olmuştur. 

Ancak, üretilenlerin tümü %100 müşteri memnuniyeti ile bu-
gün de kullanılmaktadır.  Teknolojik olarak dünyada ilk sıra-
larda yer alan bu Araç ve Tesislerimizin üzerinde “PROUDLY 
MADE IN TURKEY” yazısını gururla koyuyoruz.

Bu sistemin demiryollarında eskimiş olan balast taşlarını topla-
mak üzere kullanılabilecek bir modeli için Ar-Ge çalışmalarımız 
devam etmektedir. Umarım bugüne kadar kazandığımız dene-
yimler sayesinde bu da kısa sürede sonuçlanacaktır. 

www.yunel.com
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Çeşitli ülkelerden uzmanların, bilim insanlarının ve sanayicilerin oluşturacağı geniş 
bir platformda, madencilik alanındaki en yeni teknoloji ve üretim yöntemlerinin 

sunulup tartışıldığı, ayrıca dünyanın önde gelen makine, ekipman ve hizmet üreten 
firmalarının da sergi alanında yer aldığı IMCET (Uluslararası Madencilik Kongresi ve 
Sergisi)’in 25.si 11-14 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya-Side’de gerçekleştirilecek. İki 
yılda bir gerçekleştirilen bu önemli etkinlik madencilikle bağlantılı çeşitli alanlardan 

akademisyenleri, mühendisleri, danışmanları, yöneticileri, politikacıları, yatırımcıları, 
endüstri uzmanlarını ve tedarikçileri bir araya getiren geniş katılımcılı bir platform 

olup, Türkiye’nin en büyük madencilik etkinliklerinden birisidir. Bu kapsamda etkinliği 
organize eden Maden Mühendisleri Odası’nın Başkanı Ayhan Yüksel’den bilgiler aldık.

Ayhan Yüksel: Amacımız IMCET’i
Bir Dünya Markası Yapmaktır 

söyleşi

Madencilik Türkiye: IMCET’in tarihçesi ve amaçları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ayhan Yüksel: Etkinliğin ilki 1969 yılında “Türkiye Madencilik 
Bilimsel ve Teknik Kongresi” olarak düzenlenmiştir. 2001 yılın-
daki 17. Kongre ile “Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve 
Sergisi” (IMCET) adını almıştır. Odamızın, yürütme kurullarımızın 
ve katılımcıların destekleriyle gelişerek büyüyen kongremiz al-
nında dünyanın en önemli kongreleri içerisinde yer almaktadır.

IMCET, başlangıçta sadece bilimsel sunumlarla gerçekleştiri-
len bir kongre iken daha sonraki yıllarda sektörün ihtiyaçları 
ve talepleri doğrultusunda kongre ile birlikte madencilik ser-
gisini de kapsar olmuştur. Kongremiz kapsamında düzenlenen 
sergimiz daha sonraki yıllarda duyulan ihtiyaç üzerine sektö-
rümüzde düzenlenmekte olan iki fuarın temelini oluşturmuş 
ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası bu fuarlardan biri olan 
MINEX’in de düzenleyici ortağıdır. 

Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan IMCET’in ülke ve dünya 
madencilik sektöründeki yeri/önemi nedir?

2011 yılına kadar düzenlenen 21 kongrede sunulan bildiri ve 
katılan delege sayısı birbirine yakınken 23. ve 24. Kongreler 
ile birlikte sunulan bildiri ve katılım sayısında ortalamanın çok 
üzerinde geometrik bir artış olmuştur. Bildiri sayıları 287-323 
seviyelerine çıkarken delege sayısı ilk kez 1000 rakamının üze-
rine çıkmış ve 24. Kongrede 1200’ü aşmıştır.

IMCET, madencilik sektöründe hem ülkemizde hem de odamız 
tarafından düzenlenen etkinlikler içerisinde en büyüğüdür 
dersek abartmış olmayız. Ayrıca IMCET’in rakamlarını üç yıl-
da bir düzenlenen Dünya Madencilik Kongresi’nin rakamları 
ile karşılaştırdığımızda IMCET’in hem katılımcı ülke ve delege 
hem de sunulan bildiri kapsamında eşdeğer bir kongre olarak 
karşımıza çıktığını görmenin haklı gururunu yaşamaktayız. 

Oda başkanı olarak bizlere bu gururu yaşatan tüm yürütme ku-
rulu üyeleri ile oda yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.

IMCET, dünyadaki örneklerine benzer bir şekilde marka olma 
yönünde çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Ülkemizin 
madencilik sektörü ile diğer ilgili sektörler ve Odamız önümüz-
deki yıllarda bu haklı gururu yaşayacaktır.

Geçen yıllara kıyasla bu yılki IMCET’ten beklentileriniz nelerdir? 

Odamız tarafından gerçekleştirilen kongre ve sempozyumla-
rın en temel amacı sektörün ihtiyacı olan bilimsel ve teknik 
gelişmelerin sektörün hizmetine sunulması ve akademik ça-
lışmalar için ortam yaratmaktır. Yukarıda da belirttiğim gibi 
ayrıca sektörden gelen talepler üzerine sektörün gelişen tek-
nolojiye göre makine-ekipman ihtiyacının karşılanabilmesi 
için tedarikçiler ile sahada üretim faaliyetlerinde bulunan, 
bürokrasi ve yönetim kademelerinde yer alan üyelerimizi bir 
araya getirerek bilimsel ve teknik madenciliğin gelişimine 
katkı sağlamaktır. 

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel
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Dünyada, üzerinde bulunduğumuz coğrafyada ve ülkemizde 
yaşanan siyasi, ekonomik ve sektörel gelişmelerin bu yıl dü-
zenleyeceğimiz kongreyi özellikle yabancı katılımcı yönünden 
olumsuz etkileyeceğini düşünmekle birlikte Oda Yönetim Ku-
rulu ve Kongre Yürütme Kurulu olarak bu olumsuzluğu en alt 
düzeye indirgemek için tüm önlemleri almış durumdayız. 

Geçen yıllarda düzenlediğimiz kongrelerden farklı olarak bu yıl 
düzenleyeceğimiz kongrede mesleğimizin disiplinlerine göre 
uzmanlaşmış üyelerini bir araya getireceğimiz alt toplantılar 
gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Bu yılki organizasyon için ana konu belirlendi mi? Konu be-
lirlenirken neler göz önünde bulunduruldu?

Bu yıl ki kongremiz için bir motto belirlemedik ancak sanal 
gerçeklik kavramının bu yılki kongremize damga vuracağını 
düşünmekteyiz. Sosyal Sorumluluk, Sanal gerçeklik, Jeometal-
lurji ve Yeni Rezerv Hesaplama Yöntemi konularında yapılacak 
sunumlar ile sergilerde gerçekleştirilecek makine-ekipmanla-
rın ve programların sektörümüze önemli katkılar sağlayacağını 
ve yeni ufuklar açacağını düşünüyorum.

IMCET’te konuşulan ve tartışılan konuların endüstriye yansı-
ması nasıl olmaktadır?

IMCET, madencilik alanında akademisyenlerin ve sahada çalı-
şanların sabırsızlıkla bekledikleri ve titizlikle hazırlandıkları bir 
kongredir. Bu nedenle hepsi olmasa da sunulan ve sunulacak 
olan bilimsel bildirilerin sektörde üretimin artmasına, mali-
yetlerin düşmesine ve kazaların önlenmesine önemli katkılar 
sağladığını düşünüyorum. Ayrıca başta çağrılı özel konukları-
mız olmak üzere çok farklı ülkelerden gelen meslektaşlarımızın 
kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmalar ile gerçekleştirdikleri 
uygulamaların ülkemiz madenciliğine önemli katkılar sağlaya-
cağı da bir gerçektir.

Türkiye’deki bilimsel kongrelerin amaçlarına ulaştığını 
düşünüyor musunuz? IMCET çıtayı yükseltmek için neler 
yapıyor?

Ülkemizde sektörümüzdeki bilimsel kongre ve sempozyumla-
rın öncüsü TMMOB Maden Mühendisleri Odası olmuştur. Bu-
gün bizimle birlikte pek çok kurum ve özel firmalarda kongre 
ve sempozyumlar düzenlemeye başlamıştır. 

Ancak ülkemiz madenciliğinin gelişimini değerlendirdiğimiz-
de düzenlenen kongre ve sempozyumların buralarda sunulan 
bilimsel makaleler ile paralel olmadığını görmekteyiz. Şunu 
üzülerek söylemek isterim ki ticari kaygılarla yapılan kongre ve 
sempozyumlar ne bilime ne de sektöre katkı sağlamayacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak amacımız IMCET’i 
bir dünya markası ve madencilik sektörünün arenası yapmak-
tır. IMCET her seferinde bir öncekine göre kendisini aşarak 
sektöre yenilikler sunmaya devam edecektir. 23. Kongrede ge-
liştirilen tanıtım sunumlarına ek olarak bu yıl, konularında çok 
saygın yerli-yabancı çağrılı konuşmacılar, sektörel buluşmalar 
ve toplantılar kongremize yeni bir boyut kazandıracaktır. 

Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Yabancı ziyaretçilerin 
ülkemize gelirken bazı çekinceleri olabiliyor. Yurtdışından 
gelecek katılımcılara söylemek istedikleriniz var mı?

Öncelikle şunu söylemek isterim ki kongremize özel olarak 
davet ettiğimiz yabancı konuşmacıların tamamının davetimizi 
kabul ederek kongremize katılacak olmaları bizleri çok mutlu 
etmiştir. Ancak buna karşın 24. Kongrede 300’ün üzerine çı-
karak zirveye ulaşmış olan yabancı katılım sayısında bir düşüş 
beklemekteyiz. Yabancı katılımında ki nispi bir azalmayı, Şubat 
ayı başı itibariyle, kongremize gönderilen bildiri özetlerinden 
tespit etmekteyiz.

Bu azalmanın en önemli nedeni ise ne yazık ki Avrupa ülke-
leri ile birlikte özellikle yaşadığımız coğrafyada ve ülkemizde 
yaşanan ve hep birlikte lanetlediğimiz terör olayları olarak de-
ğerlendirilmektedir. Kongremize gelecek olan yabancı misafir-
lerimizin bu çekincelerini saygı ile karşılamakla birlikte sağlıklı 
ve güzel bir kongre düzenlemek için gerekli çalışmaların tarafı-
mızdan gerçekleştirileceğini bilmelerini isterim. 
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Madencilik Sektörü Geleceğine
Dair Önemli Küresel İpuçları

değerlendirme

Her yeni yıl yeni başlangıçlara dair umutlar barındırır. 2017’de 
pekâlâ madencilik sektörü için beklenen yeni başlangıcın ha-
bercisi olabilir. Sermaye harcamalarındaki son 5 yıllık düşüşten 
sonra emtia fiyatlarındaki artış da dâhil olmak üzere maden-
ciliğin küresel çapta toparlanma göstereceğine dair işaretler 
görülmeye başlandı. Bütün göstergeleri bir kenara bırakırsak 
2016 yılında emtia fiyatlarındaki artışın 2017 yılında da devam 
edip etmeyeceği sorusu gündeme geliyor. Bu soruya verilecek 
cevap ise büyük ölçüde madencilik sektöründeki sermaye har-
camalarının devamlılığı ile şekillenecektir.

Yıllardır yakındığımız belirsizlik hala devam ediyor. Ortado-
ğu’da savaş sürüyor ve ABD’deki görev değişimi tamamlana-
rak Donald Trump göreve başladı.  Madencilik firmaları ve der-
neklerinin Donald Trump’ın oluşturduğu yönetim hakkındaki 
görüşlerinin olumlu olduğu gözlemleniyor. Trump gözden dü-
şen kömür ve çelik endüstrilerine destek olacağını söylese de 
sektör boş vaatlerden ziyade kararlı uygulamalar bekliyor. Bu 
vaatlere rağmen maden ve metal endüstrilerinin yükselişe 
geçeceği bir tablo çizilip çizilmeyeceği zaman içerisinde netle-
şecek. Yeni hükümet vadettiği gibi maden izinleri ve kurulum 
sürecinde kolaylık sağlayacak şekilde maden yasalarını düzen-
lese bile bu durum madenciliğin toparlanması için yeterli ol-
mayabilir. Firmaların 2017 yılında yapacakları harcamaları her 
zaman olduğu gibi emtia talepleri ve fiyatları belirleyecek.

Madencilik şirketleri için 2016 yılının büyük bir bölümü 2015 
yılından daha verimli geçti. Sermaye yatırımları son 5 yılın en 

düşük değerlerine ulaşmış olsa da projelere yapılan harcama-
ların en önemli göstergelerinden olan emtia fiyatlarında artış 
görüldü. Kömür, altın, demir cevheri, çinko, gibi emtiaların fi-
yatları 2016 yılında artarken nadir toprak elementlerine gös-
terilen yüksek talep ve lityumun bataryalarda ve diğer elekt-
ronik cihazlarda kullanımı, arama çalışmalarının bu emtialara 
yönlenmesine neden oldu. Metal fiyatlarında süregelen artış 
devam ettiği takdirde, maden sektörünün bu artışa daha fazla 
proje ile cevap vermesi sürpriz olmayacaktır. 

Maden şirketleri üretim ve sermaye harcamalarında kesintiye 
gitmek zorunda kaldıkları zorlu dönemlerden geçtiler ve bu 
zorlu dönemin büyük bir bölümünde küçük çaplı tesislerin 
kurulumuna ve var olan tesislerin optimizasyon ve bakım ça-
lışmalarına yatırım yapmayı tercih ederek planladıkları büyük 
çaplı projeleri ertelemek durumunda kaldılar. Genel durum 
bu şekilde olmasına rağmen Rio Tinto’nun Moğolistan’daki 
5,3 milyar dolarlık Oyu Tolgoi Madeni gibi istisnalar da dikkat 
çeken yatırımlar arasındaydı. Bu durumun 2017 yılında da de-
vam etmesi bekleniyor fakat firmaların bir süredir gösterdikleri 
ihtiyatlı tutum, gelir giderlerin dengelenmesi sayesinde onla-
ra avantaj sağlamaya başladı. Şirketlerin bu avantajlarını kul-
lanması ve büyük ölçekli projelerin sayısında artış görülmesi 
bekleniyor. 2017 ve 2018 yıllarında sermaye harcamalarında 
bir artış öngörülüyor ve bu sayede sektörde bir miktar büyü-
me görülmesi, bu büyüme ile birlikte de firmaların bir süredir 
erteledikleri makine ekipman yenileme ve güncellemelerini de 
hayata geçmeye başlayacakları tahmin ediliyor. 
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Greenfield projeler (Sıfırdan başlayan projeler) madenciliğin ta-
van noktasına ulaştığı tarihlerden bu yana en dip noktasını 2016 
yılında gördü. Piyasalarda her şey öngörülen şekilde devam 
ederse firmaların boşalan üretim kapasitelerini doldurma çalış-
malarında greenfield projeleri tercih etmeleri ve 2017-2018 yıl-
larında bu tip projelerde tekrar hareketlilik görülmesi bekleniyor.

Aramadan inşa sürecine kadar farklı safhadaki toplam 403 mil-
yar dolarlık proje ile Kuzey Amerika bu alanda başı çekerken 
Kuzey Amerika’daki aktif maden projelerinin %80’i ise Kana-
da’da bulunuyor.

2016 yılında artan emtia fiyatları, piyasalara bir hareket getirdi. 
Henüz bu hareketlilik makine ekipman ve inşaat hizmetlerinde 
gözle görülür bir artışa neden olmasa da geçtiğimiz yıl içerisinde 
planlama ve izin süreçlerine ayrılan meblağlarda belirgin bir ar-
tış yaşandı. Yeni madenlerin incelenmesi ve piyasalardaki sıkıntılı 
süreçte rafa kaldırılan eski projelerin tekrar değerlendirilmesi de 
danışmanlık hizmetlerinde bir yoğunluk oluşmasına neden olu-
yor. Industrial Info’nun Madencilik Piyasaları İş Bilgi Platformu’n-
dan alınan verilere göre kaynak kestirimi ve fizibilite safhasındaki 
maden projelerinin toplam değeri 502 milyar dolardan 311 mil-
yar dolara gerilemesine rağmen planlama safhasındaki projelerin 
toplam değerleri ise 403 milyar dolardan 627 milyar dolara yük-

selmiş bulunuyor. Arama, fizibilite ve izin sürecindeki aktif maden 
projelerinin toplam değeri ise önceki yılla aynı değerde kaldı.

İnşa sürecinde olan projelerin değeri geçtiğimiz 4 yıldır olduğu 
gibi 2016 yılında da düşüşe devam etti. 2015 yılında 258 milyar 
dolar olan projelerin toplam değeri 2016 yılında 219 milyar dolara 
geriledi. Bu düşüşte Çin, Rusya ve Latin Amerika’daki düşüşün bü-
yük etkisi olduğu tahmin edilse de dünyanın belirli kesimlerinde 
de maden inşaatı kısmında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Hindis-
tan’daki hareketlilikle dikkat çeken Güney Asya toplam maliyeti 
7,3 milyar dolardan 7,8 milyar dolara arttırırken Güneydoğu Asya 
ise 11,4 milyar dolardan 13 milyar dolara yükseldi. Orta Asya (Tür-
kiye ve Türki Cumhuriyetler) bölgesinde ise 4,8 milyar dolardan 
6,1 milyar dolar bir artış yaşandı ve bu süregelen bu değişimlerin 
2017 yılında aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Maden projelerinin en yoğun olduğu 10 ülke Kanada, Çin, 
Avustralya, Hindistan, Amerika, Brezilya, Rusya, Şili, Peru ve 
Güney Afrika olurken Botsvana, Kongo, Gine, Mozambik, Na-
mibya ve Tanzanya gibi Afrika ülkeleri Çin, Hindistan gibi 
hammaddeye aç Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan için yatırım 
merkezi haline geldiler. Bu altı Afrika ülkesinde 200’den fazla 
madencilik projesi üzerine çalışmalar sürdürülürken bu proje-
lerin toplam bedelinin ise 62,2 milyar dolar olduğu biliniyor. 

Avrupa
66.18 Milyar $

Rusya
59.87 Milyar $

Doğu
Avrupa

189.09 Milyar $

Türkiye ve
Türki Devletler

25.39 Milyar $

6.5$ 36.1$

7.09$

7.37$

9.12$

1.47$ 4.47$

Güneydoğu
Asya

53.35 Milyar $

Okyanusya
102.89 Milyar $

Güney Asya 
91.97 Milyar $

Orta Doğu
 20.27 Milyar $

Afrika
 143.34 Milyar $

19.6$
5.21$

3.22$5.47$
7.75$2.06$1.5$9.62$

12.31$

42.64$

Latin Amerika
 209.4 Milyar $

72.25$

Amerika ve 
Kanada

 403.4 Milyar $

140.9$

148.4$

6.5$34.9$

72.7$

74.85$37.4$

13.05$
11.85$

77.27$

3.1$

3.9$ 11.21$

10.23$ 68.53$

1.57$
3.95$

18.7$

7.24$

8.33$

12.97$

75.45$

3.49$
4.41$

5.79$

19.14$ 27.04$

6.58$

74.21$ 76.8$

27.03$

12.44$

2.41$

2.95$

6.12$

Arama safhasındaki Projeler

Kaynak Kestirimi ve Fizibilite Çalışmaları

Planlama ve İzin Safhasındaki Projeler

Onay ve Mühendislik Safhasındaki Projeler

İnşaat Safhasındaki Projeler

Dünyadaki Madencilik Yatırımları

Şekil 1. Dünyadaki Maden Projeleri
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Demir Cevheri
Demir cevheri, yapılan 225 milyar dolarlık yatırım ile proje 
geliştirme bakımından kömürün ardından ikinci sırada yer 
aldı.  2015 yılında dibe vuran demir cevherinin 2016 yılın-
da fiyatını ikiye katlaması, stokların doluluk oranı ve ardı 
ardına büyük projelerin duyurulması gibi etkenler de göz 
önüne alındığında piyasalarda şaşkınlıkla karşılandı. 2013 
yılında çalışmalara başlanan Vale SA’nın Brezilya’daki S11D 
madeninde 2017 yılından itibaren üretime başlanması ve 
madenin yıllık üretim kapasitesinin 90 milyon ton olduğu 
belirtiliyor.

Duyurulmuş birçok büyük ölçekli demir cevheri projesi varken 
Kanada toplam değeri 47 milyar doları aşan projeleri ile bu 
alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.  Proje geliştirme 
değerleri bakımından ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise Bre-
zilya, Avustralya, Hindistan, Gine, Rusya, Çin, Kongo, İsveç ve 
Peru olarak sıralanıyor.

Bakır
Dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco 2016 yılında 3 
milyar dolar olan sermaye harcamalarını 2017 yılında 3,8 
milyar dolara yükseltme kararı aldığını duyurdu. Firma Şi-
li’de ki Chuquicamata madeni başta olmak üzere çalışma-
lara devam edilen işletmelere ağırlık vereceğine dikkat 
çekerken bakır izabe tesisleri için yeni bir su arıtma tesisi 
kurulacağını ifade etti.

Dünyadaki metallerin neredeyse yarısını tek başına tüketen 
Çin aynı zamanda küresel piyasalar ve sermaye harcamaları 
üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip. Bu nedenle Çin tara-
fından inşaat sektörüne yapılan yatırımların önümüzdeki bir-
kaç yılda bakır taleplerinde gözle görülür bir artış yaratması 
bekleniyor ve eğer bu beklentiler gerçekleşirse sermaye har-
camalarında artış görüleceği tahmin ediliyor. Rio Tinto gibi fir-
malar ise Moğolistan’da ki Oyu Tolgoi madeni gibi yatırımlarla 
planlamalarını bakır talebinin artmasına ve 2020 yılında yaşan-
ması muhtemel arz sıkıntısına dayanarak yapıyorlar.

Altın
Altın fiyatı 2016 yılında  %20
’lik bir artış gösterdi. Altın 
madencileri azalan stokla-
rını yenilemek amacı ile yıl 
içerisinde yeni maden ve 
maden genişletme projele-
rine yaptıkları yatırımlara hız 
kesmeden devam ettiler. Bu 
çalışmalara örnek olarak New-
mont Mining Corp. Nevada 
yakınlarında bulunan Long 
Canyon Altın Madeni işletme-
sinde çalışmalarını tamamladı 
ve 225 milyon dolarlık maden 
tahmin edilenden erken za-

manda ve hesaplanan bütçeden daha az bir miktara tamamlan-
dı. Madende 8 yıl boyunca yıllık 100.000-150.000 ons altın üre-
tilmesi bekleniyor ve madenin ömrünü daha da arttırmak için 
çalışmalar devam ediyor. 2016 yılında Merian Altın Madeninde 
de üretime başlayan Newmont arama safhasının başlarında ki 
madenlerden inşa safhasındaki madenlere kadar geniş bir ma-
den portfolyosuna sahip olduğu biliniyor. 

Çinko
Londra Metal Exchange‘e göre çinko fiyatları aralık ayında son 
9 yıldaki en yüksek değerine ulaştı. Çin’in artan metal talebi ve 
çinko fiyatları üzerine yapılan spekülasyonların bu dikkat çekici 
yükselişe neden olduğu tahmin edilirken son yıllarda kapanan 
çinko madenlerinin de fiyatların artışı üzerinde önemli bir etki-
si olduğu belirtiliyor. Glencore’un yılın 3. Çeyreğinde yayınladı-
ğı üretim raporunda önce ki yılın aynı dönemine kıyasla çinko 
üretiminin %30 azalarak 789.200 milyon ton seviyelerine ge-
rilediği belirtildi. Üretim hacmindeki bu düşüşe büyük ölçüde 
Avustralya ve Peru’nun neden olduğu belirtildi.

Glencore Avustralya’daki Black Star ve Lady Loretta Madenin-
de bakım çalışmalarına başlayarak sırasıyla yıllık 2,3 milyon 
ton ve yıllık 1,3 milyon tonluk çinkoyu piyasalardan çekmiş 
oldu. Aynı zamanda MMG’nin yıllık 5,2 milyon ton üretim ya-
pan Century çinko madeni ve Vadanda Resources’in yıllık 2,8 
milyon ton üretim kapasiteli Lisheen çinko madeni de geçtiği-
miz yıllarda üretimi durdurdu. 2015 yılının başından bu yana 
18 çinko madeni üretime başladı. Bunların 15 tanesi Çin’deki 
düşük kapasiteli madenler olurken Kanada’da Trivali Mining 
Corp.’un Caribou Madeni ve İspanya’da ki Soliel Madeni 2015 
yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

Fiyatların artması ile güçlenen çinko piyasaları, madencilerin 
arz yaratmak adına planlarını tekrar değerlendirmesini sağladı. 
Bilinen 175 çinko madeninin toplam değeri 16,5 milyar dolar 
olarak hesaplanırken bunların içinde 26 adet inşa sürecindeki 
proje de bulunuyor ve bu projelerin toplam değerinin 3 mil-
yar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu projeler arasında Gansu 
Changba Nonferrous Metals’in Çin’de devam etmekte olan  

Kanada Çin Avustralya Hindistan ABD Brerizya Rusya Şili Peru G. Afrika

ÜLKELER

2,500

2,000

1,000

1,500

500

0

350$

300$

200$

250$

150$

100$

50$

0$

Madencilik Projeleri Geliştirme Bakımından En İyi 10 Ülke 
(Industrial Info’nun Madencilik Piyasaları İş Bilgi Platformu’ndan Alınan Verilere Göre)

Projeler

Toplam Yatırım 
Miktarı (TYM)

PR
O

JE
  S

A
YI

SI

TO
PL

A
M

 Y
AT

IR
IM

 M
İK

TA
RI

 

80





www.madencilik-turk iye.com
1 Mart 2017

172 milyon dolarlık projesi ile 
birlikte Avustralya, Hindistan, 
Endonezya, İrlanda, Kazakis-
tan, Peru ve Güney Afrika’da 
da devam devam eden pro-
jeler bulunuyor. 

Yeni Teknolojik
Keşiflerle Metallere
Olan Talep Artacak
Şirketlerin işletme maliyetle-
rini azaltma çabası nedeni ile 
2017 yılında sermayelerin ak-
tarılacağı bir nokta ise enerji 
verimliliği olacak gibi gözü-
küyor. Küçük ölçekli elektrik 
şebekelerindeki (Microgrid) 
teknolojik gelişmeler ve 
elektrik, batarya ve yakıt hüc-
releri maden işletmelerinde 
kullanılmaya devam edileceği tahmin ediliyor. Dizel yakıtın 
kullanımının azaltılması için şirketler araç filolarını elektrik, ba-
tarya ve yakıt hücreleri kullanan araçlar ile yenilemeyi tercih 
ederken batarya ve yakıt hücrelerine olan talep artıyor ve bu 
teknolojilerin temel taşı olan lityum ve platinyuma da talep 
doğru orantılı olarak artış gösteriyor.

Bütün bu gelişmeler göz önüne alındığında 2016’nın maden-
cilik endüstrisi için bir dönüm noktası olduğu ve 2017’de ser-
maye harcamalarının emtia fiyatlarının performansı ile doğru 
orantılı bir artış göstermesi bekleniyor.

Çeşitlilikte Azalma
Firmaların 2016 yılının ikinci 6 aylık bölümüne dair yayınladık-
ları raporlara bakıldığı zaman metal üreticilerinin proje portfol-
yolarını nasıl değerlendirdiklerine dair daha net bir fikir sahibi 
olabiliyoruz. Beklenildiği şekilde şu an firmaların odaklandık-
ları husus daha düşük maliyetli brownfield projelerine yönel-
mek, umut vadeden greenfield projeleri dikkat çekici olsa da 
her zaman temkinli yaklaşılıyor.

Bu duruma örnek olarak Southern Copper Corp’s (SCC)  
2016’nın 3. Çeyreğinde yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile 
yapılan toplantıda firma yöneticileri greenfield projelerinin 
potansiyeli hakkında yatırımcıları bilgilendirmek için açıkla-
malar yaptılar. Peru’da ki Maria madeni ile Los Chancas Bakır- 
Molibden Madeni, Meksiko’da ki El Arco Altın - Bakır Madeni 
gibi madenlerin potansiyelinden tekrar tekrar bahsederek 
herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeden, yapılacak ya-
tırımların piyasa hareketlerine uygun bir şekilde, dikkatlice 
ilerleyeceğini yatırımcılara anlatmaya çalışan SSC Başkan Yar-
dımcısı Daniel Muñiz greenfield ve brownfield projeleri karşı-
laştırması istendiği zaman; “Bizim ihtiyatlı bir düşünce şekli-
miz var. Alınan risk ve ödül arasında bir kıyaslama yaptığımız 
takdirde iç verim oranını yüksek bulursak gaza basarız.” şeklin-
de açıklamalarda bulunurken bazı yatırımları kıyaslamanın ise 
kolay olmadığını dile getirdi. Bu duruma örnek olarak firmanın 
El Pillar Projesini örnek gösteren Muñiz projenin greenfield 
projesini olmasına rağmen, üretime devam eden Buenavista 
işletmesine 40 km uzaklıkta olması nedeni ile bir genişletme 
projesi olarak düşünülebileceği ve brownfield kategorisinde 
de değerlendirilebileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Vale, maden 
plan ve tasarımının temel konseptlerini değiştirmenin bir 
yolunu arayan Vale daha az maden projesi yürütmek ve 
aynı zamanda üretim hedeflerinden ödün vermek istemi-
yor. Sermaye yatırımı miktarını da azaltmak isteyen Vale’in 
Baz Metaller Departmanı Yöneticisi Peter Poppinga gele-
neksel maden planını değiştirerek, üretilecek ara ürünü son 
kullanıcıya yakın bir tesiste işleyerek satılabilir hale getir-
meyi planladıklarını ve bu yöntemle Vale’in işletmelerinde 
son ürünün elde edilme zorunluluğunu ortadan kaldırmış 
olacaklarını ve bu şekilde yeni maden projelerine başlama-
dan 2030’a kadar yılda 450 milyon ton üretme hedeflerine 
uluşabileceklerini ifade etti. 
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Madencilik Sektörünün Sorun ve 
Çözüm Önerileri

değerlendirme

Necati Yıldız 
Maden Yük.Müh.

yildizn53@gmail.com

1970’li yıllardan bu yana ma-
dencilik sektörün sorunları 
değişmemiştir. Bugün yani 
2017’de tartıştığımız konu-

ların 1970’li yıllarda da tartışıldığı, madencilikle ilgili sorunla-
ra çözüm getirilmekte zorlanıldığı gibi sorunların da kartopu 
yumağına dönüştüğünü görmek sektör adına üzüntü vericidir. 
Bunun nedeninin ise yetkili mercilerin sorunların çözümüne 
yönelik olarak sektörden gelen önerileri yeterince değerlen-
dirmeye almamaları olduğunu düşünüyorum.

2000’li yıllardan sonra madencilik sektörünün sorunlarını gide-
receği iddiası ile çıkarılan her yasa maalesef bir öncekini aratır 
olmuştur. Bu uygulamanın sonuçları olarak her geçen gün sek-
tör kan kaybetmeye devam etmektedir.

Madencilikte büyüme hızı, ekonomideki yeri ve ruhsat sayılarına 
bakıldığında 2010 yılından bu yana sektörün bir düşüş trendi 
içinde olduğu görülmektedir. İstatistikler madencilik sektörün-
deki düşüşün ve sektörden kaçışın somut göstergesidir. Yatırım-
cı sonucunun ne olacağını bilemediği için artık “arama ruhsatı” 
almamaktadır. Bazı işletme ruhsatlı sahalar da ödenmesi gere-
ken yüksek bedeller ve bürokrasi nedeniyle terk edilmektedir.

Sektörün güncel sorunlarını başlıklar altında aşağıda derlemek 
istedim.

1) Genelge
2012 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi sonrası uygu-
lamalar madenciliği zor durumda bırakmıştır: 

“16 Haziran 2012 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı: 28325

Başbakanlıktan: GENELGE 2012/15

Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) 
ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluş-
larına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında 
bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşla-
rı, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişi-
lere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa 
yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.”

Genelge sonrasında madencilik faaliyetleri için gerek duyulan 
ruhsat ve izinlerin alınması süreci olağan şartların dışına çıka-
rılmış, süreler uzamış ve pek çok ruhsat/izin talebi gerekçesi 
bildirilmeksizin “olumsuz” sonuçlandırılmıştır. 

Arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan rezervlerin işletil-
mesi için yapılan izin talepleri ile üretim yapılan işletmelerde ocak 
ve tesislerin orman izinlerinin uzatma talepleri olumsuz cevap-
landırılmış veya sonuçlandırılmamıştır. Bu durum, yani sürecin 
öngörülememesi, değerlendirme kriterlerinin bilinmemesi, Yasa 
ve Yönetmeliklere uygun olarak yükümlüklerini yerine getirmiş 
yatırımcıların taleplerine “olumsuz” yanıt verilmesi birçok işlet-
meyi olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu uygulamalar sonucu ma-
dencilerin bir kısmı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış, yeni 
yatırım alanlarının arayışına girmiş, yeni yatırımcılar da sektöre 
girmemiştir. Sonuçta Genelge yalnızca madencilik değil, maden-
ciliğe bağlı diğer sanayi kollarındaki yeni yatırım planlarının da 
ertelenmesine veya vazgeçilmesine neden olmuş ve olmaktadır.
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Maden arama ve işletme hakkı verilen ruhsat sahiplerinin 
kamu yararına faaliyet gösterdiği ilkesinden hareketle, ma-
dencilik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan arazilerin kullanımına 
yönelik izin taleplerinin Başbakanlık Genelgesi kapsamından 
çıkarılması, yapılan müracaatların en kısa sürede, yasalar çer-
çevesinde yanıtlanması sektörün ortak beklentisidir.

2) İzinler
Madencilik yapılabilmesi için alınması gereken izinlere, öde-
nen bedellere, izin verecek kurumların yaklaşımına bakıldı-
ğında bu ülkede madenciliğin önünün açılmasına yönelik 
düşünülmediği görülmektedir. Orman izinleri almak oldukça 
uzun süre almakta, bu izinler için yüksek bedeller ödenmek-
tedir. Mera alanlarında madencilik yapmak ise ilgili kurumların 
olumsuz yaklaşımları nedeniyle oldukça zordur. 

Öncelikle her kurumun, bilimsel bir bulguya dayanmadan, 
madencilik yapılan ve yapılabilecek alanları sit, mera, zeytinlik, 
turizm, imar alanı gibi değişik isimler altında ilan edip maden-
ciliği engellememesi gerekmektedir.

Madencilikle ilgili izinlerin alınması, Başbakanlık Genelgesi doğ-
rultusunda işlem görmektedir. İzinlerin alınması oldukça uzun 
süre almasının yanı sıra bazı izinler de gerekçe gösterilmeden ve-
rilmemektedir. ÇED ve izinlerle ilgili diğer kanunların öngördüğü 
süreç sadeleştirilip kolaylaştırılmalıdır. Orman izinleri için, ÇED 

süreç aşamasında zaten alınmış olan Devlet Su İşleri Görüşü, Mili 
Parklar görüşü, Müze görüşü gibi diğer kamu kuruluşlarından 
tekrar görüş alınmasının mevzuatla açıklanacak bir yönü yoktur. 

3) Alınamamış İzinler
Yeni bir yasa çıkarıldığında “kazanılmış hakların” korunması, 
yeni yürürlüğe giren yasayla bir önceki düzenlemeye göre 
ruhsat almış madencilerin, özellikle de mali konularda, mağdur 
edilmemesi gerekmektedir. 

7’nci madde kapsamındaki izinlerle ilgili düzenlenmiş Geçici 
Madde 22’de:

“Geçici Madde 22 – (Ek: 4/2/2015-6592/24 md.) …………….. 
müracat edilmiş olmasına rağmen süresi içinde izinleri alına-
mamış ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi içinde alınarak Genel 
Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hakkında 30.000 TL idari para 
cezası uygulanır. İdari para cezası yatırılan ruhsatlar iptal edil-
mez, bu ruhsatlar hakkında 24’üncü maddenin on birinci fıkrası 
hükümleri uygulanır.”

Bu dönemde Genelge nedeniyle orman izinleri başta olmak 
üzere çoğu izinler 7. maddede öngörülen süre içinde alınama-
mıştır. Özellikle orman izinlerinin Başbakanlığa gönderilmesi, 
dönüşlerin çok geç olması, gecikmenin dikkate alınmaması so-
nucu işletme izinleri için kanunda öngörülen süreler aşılmıştır.                                                                                                                                               
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Bu dönem izinlerin, ruhsat sahibinin hatasından kaynaklanma-
yan nedenlerle alınamamasına dayalı talep edilen geçici tatil 
talepleri de kabul görmemiştir. 

Bu hükümle sözde madencilere bir hak tanınmıştır. Ancak bu 
hakkın 30.000 TL tutarında idari para cezası karşılığı vardır. Ma-
dencinin “süresi içinde izinleri alamamış olmasının gerekçesi” 
dikkate alınmadan böyle bir uygulama ile madenciye haksızlık 
yapılmış ve yapılmaktadır. Yapılmış haksızlıklar düzeltilmelidir.

4) Ruhsat Bedeli
6592 sayılı Yasa’yla arama ve işletme dönemlerinde ruhsat be-
deli adı altında ruhsat alanlarıyla orantılı bedel istenmektedir. 

İşletme ruhsatı döneminde ruhsat bedelinin yapılan üretimin 
karşılığı olarak alındığı düşünüldüğünde, bunun karşılığında 
madenci zaten devlet hakkı ödemektedir.

Madencilerden arama faaliyetlerinin artırılması talep edilirken 
diğer taraftan da arama süreci zorlaştırılmaktadır. Arama ruh-
sat döneminde madencinin teşviklerle desteklenmesi gerekir-
ken ruhsat bedeli istenmektedir.

Maden Yasası’nın 46.maddesinde madencilik faaliyetlerinden 
kira, ecri misil ya da başka bir isim altında bedel alınamaz hük-
mü ile de ruhsat bedeli talebi birbiri ile çelişkilidir. 

Sorunun çözümü ruhsat bedelinin kaldırılmasındadır.

5) İdari Para Cezaları
Para cezalarıyla ilgili hukukta temel kurallar şunlardır:
•	Aynı fiile aynı büyüklükte parasal cezalar uygulanmalıdır.
•	 İşlenen fiil ile verilen ceza mantıksal olarak orantılı olmalıdır.
•	Parasal cezalar ödenebilir ve caydırıcı boyutta olmalıdır.
•	Maddi cezalar ruhsat sahibini iflasa götürecek büyüklükte 
olmamalıdır.
•	 İdari para cezası, ödenmesi gereken bedelden büyük 
olmamalıdır.

2015 yılı öncesi “teminat iratları” üzerine oturtulmuş cezalar 
yerine 6592 sayılı yasayla “idari para cezaları” öngörülmüştür. 
Daha önceki haksız uygulama düzeltilmiş, işlenen aynı fiillere 
aynı miktarda maddi cezalar getirilmiştir. 6592 sayılı Yasa’nın 
tek olumlu yönü budur. Ancak bu düzenlemede hukuktaki 
idari para cezalarıyla ilgili diğer temel kurallara uyulmamıştır.

Her ne kadar teminat iratları yerine idari ceza uygulamaları 
olumluymuş gibi görünse de cezaların parasal büyüklüğüne 
bakıldığında bu cezaların işlenen fiille orantılı olacak şekilde 
aşağılara çekilmesi gerekmektedir.

6) Ruhsat Devir ve Ruhsat Süre Uzatımları
Ruhsat devirleri ve ruhsat süre uzatımları süreçlerinin kurallarının 
konulması gerekmektedir. Ruhsat süresinin uzatılması tamamen 
ruhsat alanındaki rezerv büyüklüğü ile ilişkilidir. Uygulama ma-
denciliği olumsuz yönde etkileyecek, sektörde ruhsata bağlı tesis 
gibi kalıcı ve büyük yatırımların yapılmasını engelleyecektir. 

Ruhsat devirlerinden yüksek bedel istenmesi doğru değildir. 
Ruhsat alanını değerli kılan ruhsat sahibinin bedel ödeyerek 
yaptığı çalışma; arama yaparak maden varlığını ortaya çı-
karması, mevcut maden varlığını genişletmesi, büyütmesi, bu 
alana yatırım yapmış olmasıdır. Ruhsat devirlerinde istenilen 
bedeller kaldırılmalı ya da makul seviyelere çekilmelidir. Ayrı-
ca ruhsat devirleri eskiden olduğu gibi Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğünde sonuçlandırılmalıdır.

7) Devlet Hakkı Ödemleri
Maden Kanunda devlet hakkı hesaplamaları madenciden daha 
çok devlet hakkı almak üzerine kurulmuştur. Devlet hakkının 
komisyon raporlarına, emsal değerlere göre idare tarafından 
belirlenmesi doğru değildir.

“Emsal değer” Vergi Usul Yasası’na girmiş yasal bir kavram 
olup Yasanın 267. maddesinde tanımı yapılmıştır: “Emsal be-
deli, gerçek bedeli belli olmayan veya bilinemeyen ya da doğru 
olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması 
halinde emsaline göre haiz olacağı değerdir.” 

Aynı bölgelerdeki aynı çeşit cevher üretimi yapılan alanın jeo-
lojik yapısı, rezerv kalitesi, tenörü, üretimde kullanılan işgücü 
sayısı, işletme derinliği, üretimde kullanılan iş makinelerinin 
kapasiteleri, makinelerin kiralık ya da sahibi olunması, amor-
tismanları, makine markaları, harcadıkları mazot miktarı vb çok 
farklıdır. Bu özellikler yakın da olsa üretkenlik ve verimlilik gibi 
etkenler de aynı üretimin farklı maliyetlerle yapılmasına neden 
olabilmektedir. Bu nedenlerle yan yana faaliyet gösteren ruh-
sat alanlarına ait muhasebe değerlerinin de farklı olması doğal 
olup, biri diğerine emsal teşkil etmemektedir. 

Devlet hakkı Kanun’daki tanımına uygun belirlenmeli, ocak 
maliyeti üzerinden ruhsat sahibinin beyanına dayalı hesap-
lanmalıdır. Devlet Hakkı Maden Kanunu’ndan çıkarılmalı, Ver-
gi kanunları kapsamında değerlendirilmelidir. 

8) Yatırım Güvencesi 
Madencilik sektörüne yatırım yapacaklara daha fazla güvence 
verilebilmesinin yollarının aranması gerekmektedir:

•	Ruhsat alanındaki üretimin sürekliliği, 
•	Yapılacak üretimin yarattığı katma değer,  
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MINE-Treat® kimyasal ürünleri, madencilik endüstrisi için üretilmiş bir ürün grubudur. Farklı seriler olarak sınıflandırılmış 
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MINE-Treat®1000 Series
Dust Control

MINE-Treat® 2000 Series 
Grinding & Milling Additives

MINE-Treat® 3000 Series 
Flotation

MINE-Treat® 4000 Series 
Hydrometallurgy

MINE-Treat® 5000 Series Slurry Control  
MINE-Treat® 6000 Series  

Water & Waste Water Management
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orman idaresinin yürütmekle sorumlu olduğu mevzuat kapsa-
mında işlem yapması gerekmektedir.
•	Şayet görüş sorulması gerekirse görüş süreye bağlı olarak ta-
lep edilmeli, süresinde görüş bildirmeyen kurumların görüşleri 
uygun görüş olarak değerlendirilmemelidir.
•	Bölge Müdürlüklerinde yapılan değerlendirmenin en geç iki 
ay içinde tamamlanması sağlanmalıdır.
•	Orman izin bedellerindeki artışları daha önceki yıllara göre 
çok yüksektir, makul seviyelere düşürülmelidir.
•	Aşımlarda uygulanan Orman Kanunu ile ilgili yaptırımlar 
gözden geçirilmelidir.
•	Bir izin alanı için tek bir proje yapılmalı, yol, döküm alanı, te-
sis, altyapı tesisi gibi bütün çalışma alanı aynı projede gösteri-
lebilmeli, alt yapı ve tesisler için mükerrer bedel alınmamalıdır.
•	Ormanlık alanlarda arama faaliyetleri için ayrıcalık ve ma-
denciye kolaylık sağlanmalıdır.
•	Orman izinlerinin sürelerinin, maden arama/işletme ruhsat-
ları süresi kadar verilmesi sağlanmalıdır.

12) Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik
6592 sayılı Kanun’da yetkilendirilmiş tüzel kişilerin tanımı: “Ge-
nel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında Genel Mü-
dürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi 
hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahi-
binin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri yö-
netmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama ruh-
sat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler.” şeklinde yapılmıştır.

Ruhsat sahipleri, Maden Kanunu gereği, kendi teknik eleman-
larıyla hazırlayıp Bakanlığa verdikleri belgeleri, bundan sonra 
bedel ödeyerek Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik adı altında kurula-
cak bürolar aracılığıyla vermek zorunda bırakılmışlardır. YTK ile 
ilgili uygulama sadece madencilere ek maddi yük getirmiştir.

YTK ile ilgili Maden Kanunundaki hüküm tekrar düzenlenmelidir.

13) Mühendislik
1954 yılından 2015 yılına kadarki uygulamalarda ‘teknik neza-
retçi”yi ruhsat sahibi atamış, azletme yetkisi ruhsat sahibinde 
olmuş, maaşını ruhsat sahibi vermiştir. 2015 yılından sonra 
da aynı şartlarda atanacak ‘daimi nezaretçi’den devlet adına 
denetleme yapması, devlete karşı sorumlu tutulması eşyanın 
tabiatına aykırıdır. 

•	Yapılacak üretimin entegre tesislerde kullanımı, 
•	Yapılan yatırımın büyüklüğü, 
•	Firmanın büyüklüğü ve geçmişi 
•	Yarattığı istihdam gibi kriterleri değerlendirerek karar vermek 
mümkündür. 

Güvence verildiğinde kolay ruhsat iptali söz konusu olmamalı, 
ruhsat sahibi gereksiz yaptırımlarla, bürokrasiyle uğraşma-
malıdır. Bu güvencenin hangi ruhsatlara ve nasıl verileceği 
tartışmaya açılmalı, kişilerin görüşleri alınmalıdır. Gelecek çok 
değişik görüş ve düşünceler yapılacak düzenlemeye önemli 
katkı sağlayacaktır. 

9) Denetleme
Maden İşleri Genel Müdürlüğünce heyetler oluşturulup ruhsat 
sahaları denetlenmektedir. Denetleme sisteminin; madenciye 
yol gösterme, madenciyi yönlendirme görevi üstlenecek şekil-
de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden, jeoloji ve harita 
mühendisleri almak için ilana çıkmıştır. Personel alımı ülkemiz 
madenciliği açısından olumlu bir yaklaşımdır. 

Kurulacak yeni denetim sistemi ile ilgili sektörün ve meslek 
odalarından görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi kuşkusuz 
yerinde bir yaklaşım olacaktır. 

Denetleme biriminin Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ayrı 
bir birim olarak oluşturulması tartışmaya açılmalıdır.

10) İhaleler
Maden Kanunu’ndaki asıl amaç sahaların sahiplendirilip bir 
an önce ÜRETİM ve İSTİHDAM sağlanması olmalıdır. Sahaların 
ihale edilerek sahiplendirilmesi ile devlet önemli bir kazanç 
sağlamadığı gibi sahaların atıl kalmasına neden olunmaktadır. 

Maden Yasası gereği terk edilmiş, düşmüş, iptal edilmiş ruhsat-
lar ihale edilmektedir. İhale edilen sahalara, ihale işlemlerine 
bakıldığında aslında devlet kendi eli ile sahaları atıl bırakmak-
tadır. Bu sahaların madenciliğe en kısa sürede kazandırılması 
gerekmektedir. 

Herhangi bir maden varlığı belirlenmemiş ya da herhangi bir 
arama işlemi gerçekleştirilmemiş, ruhsat sahibi tarafından 
terk edilmiş arama ruhsatlı sahalar ihale edilmeden ilan yo-
luyla aramalara açılmalıdır. Bu sahalar da normal müracaatla 
talep ve ruhsat harcı ödenerek sahiplendirilmelidir.

11) Orman İzinleri
Orman izin taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde:
•	Bölge Müdürlükleri arasındaki farklı uygulamalar sonlandı-
rılmalıdır.
•	ÇED kapsam dışı yazılarının güncellenmesi/yeni tarihli isten-
mesi uygulaması, bürokrasiyi artırması nedeniyle kaldırılmalıdır.
•	Orman izinlerinde diğer kurum görüşlerinin sorulmaması, 
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MineARC’ın
en iyi ürünü 
MineSAFE
Sığınma
Odası

MineARC’ın MineSAFE Standart Dizayn (SD) serisi metal ve metal dışı madencilikte en çok güvenilen sığınma 
odasıdır. Dünya çapında 40’dan fazla ülkede madencilerin korunmasına aktif olarak yardım etmektedir.

MineSAFE SD serileri en yüksek güvenlik özellikleri, fonksiyonellik ve performans sunabilmek için Dünya’nın 
lider madencilik firmaları ve bölgesel otoriteleri ile yapılan ortak çalışmalar ile sürekli geliştirilmektedir. 

MineSAFE, şimdiye kadar üretilmiş
en gelişmiş ve en güvenli sığınma odasıdır.

Öne Çıkan Özellikler;

Daha Akıllı 
Kapsamlı uzaktan izleme ile akıllı ses 
yönlendirme sistemi ( IVAN ) 

Daha Güvenli 
Kendi kendine arıza bulma - tanımlama özellikli 
dijital kontrol sistemi ve sabit gaz izleme sistemi

Daha Emniyetli 
Opsiyonel 96 saaat bağımsız çalışma ve 
patlama dayanımı

Daha Kolay Taşınabilir 
Dar alanlarda kolay manevra için istenen özelliklere 
göre taşıma konfigürasyonları

Daha Kolay Bakım ve Onarım
Yeni CAMS sistemi ile daha kolay ve hızlı filtre 
değişimi 
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Daimi nezaretçinin her gün defter yazmasını, deftere işletme-
nin ya da ruhsat sahibi ile ilgili, başka bir ifadeyle “daimi neza-
retçinin kendi ya da ruhsat sahibinin hatasını” deftere yazması-
nın beklenmesi mantıklı değildir.

Teknik nezaretçi ya da daimi nezaretçinin maaşının havuzda 
toplanması sorunu çözmeyecektir. Böyle bir uygulama teknik 
ya da daimi hangi isimle anılırsa anılsın maden mühendisinin 
“ataması” ve “azil edilmesi” ruhsat sahibinin sorumluluğunda 
olduğu sürece bu sorun devam edecektir. 

Maden mühendisleri ağırlıklı olarak “devletin hüküm ve tasarru-
fu altında” olan madenlerde çalışmak zorundadır. Bu zorunluluk 
maden mühendislerini diğer mühendislik disiplinlerinden farklı 
kılmaktadır. İdari erk bu gerçeği unutmamalı ülkemiz kaynakla-
rının işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkeleri çerçevesinde kaynak kay-
bı olmadan üretilmesi için “kamu görevi üslenmiş” maden mü-
hendislerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışma yapmalı 
ya da yapılacak doğru çalışmalara destek olmalıdırlar.

Bu sistemde maden mühendisinin muhatabı ruhsat sahibi olup 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü değildir. Daimi nezaretçilik gö-
revi yapan maden mühendisleri, onu işe alan, maaşını ödeyen 
ruhsat sahibinin elemanıdır ve ruhsat sahibine karşı sorumlu-
dur. Maden ruhsatlarının denetleme görevi Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Bu denetlemelerde Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünün muhatabı ruhsat sahibidir. 

Genel Değerlendirme
Madencilik, kalkınma programlarında yeteri kadar yer alma-
yan, ancak ülkelerin kalkınması için vazgeçilmez bir sektördür. 
Gerçek kavrandığında ekonomimizin düzlüğe çıkması daha 
kolay olacaktır. 

Ülkemizde madencilik sektörünün başta metalürji ve kimya 
sektörü olmak üzere diğer sanayi dalları ile olan ilişkileri is-
tenen düzeyde değildir. Genellikle madencilik; cevherin yer 
altından çıkartılıp, işlenmeden satılması şeklinde algılanmak-
tadır. Bunun içindir ki maden ihracat değerleri madenciliğin 
büyüklüğü için kullanılmaktadır. Buna karşın tüvenan maden 
ihraç ettiğimiz ülkelerde madencilik, metalürji, kimya, enerji, 
inşaat ve hatta makine imalat sanayii ile bir bütün olarak de-
ğerlendirilmektedir. Madencilik sektörü ile ilgili diğer sektörler 
arasında hammadde-üretim bağlantıları mutlaka kurulmalıdır.

Madencilikte ülkemizin bakış açısı cevher üretip satan ham-
madde kaynağı bir ülke olmaktan çıkıp, sanayii ile ilişkilenmiş 
dünya pazarlarında katma değeri yüksek uç ürünlerde söz 
sahibi bir ülke konumuna gelmek olmalıdır. Bunun için başta 
altın, bor, soda, krom, mermer, demir ve endüstriyel mineral-
ler olmak üzere madenlerin üretimleri ile bunları uç ürünlere 
dönüştüren sanayi sektörü bir bütün olarak düşünülmeli, plan-
lama ve teşvikler bu bütünlük içinde yapılmalı, ulusal bir ma-
dencilik politikası ve stratejisi oluşturulmalıdır. 

Yapılan sondajlarla ülkemizin çok az bir bölümünde 100 met-
relerin altına inilmiştir. Genellikle aramalarla derine inilmedi-
ğinden yüzey madenciliği yapılmaktadır. Bulunmuş maden-
lerin işletilmesi için de olmadık zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Aramalarda daha derinlere inilmesi ve yeni rezervlerin ortaya 
çıkarılması sağlanmalıdır.

3213 sayılı Maden Yasası sil baştan yapılıp tarafların katılımı, 
katılımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alındığı, sorunlara 
çözüm getirecek, ülkemiz şartlarına uygun yeni bir Maden Ya-
sası hazırlanmalıdır.

Yasa çalışmalarına tüm taraflar dahil edilerek sorunlar ve bu 
sorunların çözüm önerileri alınarak başlanmalıdır. Bu arada 
devlet de hazırlanacak yasadan beklentilerini ortaya koyarak 
taraflarla paylaşmalıdır. Yasayla ulaşılması gereken temel he-
defler belirlenmelidir.

Madencilikle ilgili hazırlanacak yasalarda mümkün olduğunca 
devlet madenciyle karşı karşıya gelmemeli, daha doğru bir ifa-
de ile madenci devletle mümkün olduğunca az muhatap olma-
lı, düzenlemeler bürokrasiden arındırılmalı, mühendislik, bilim 
ve teknik ön plana çıkarılmalı, ruhsat güvencesi sağlanmalıdır.

Sonuç
Gelinen nokta itibariyle ulusal madencimiz sorunlarla boğuş-
maktan dar boğaza girmiş, yok olma noktasına getirilmiştir. Bu 
olumsuz gidişten sektörü olması gereken mecrasına çekmek, 
önce sektörün kendine, sonra da Bakanlığın madenciye sahip 
çıkması ile mümkündür.

Sorunların çözümlerinden biri de “Maden Bakanlığı” ya da “Do-
ğal Kaynaklar Bakanlığı”nın kurulması olarak düşünülmelidir. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “enerji ağırlıklı” örgütlen-
miştir. Şu ana kadar Bakanlar “madencilikle” gerektiği şekilde 
ilgilenememiştir. Ülkemizdeki madencilik sektörü bir bakanı 
ve bir bakanlığın tüm zamanını alacak büyüklüktedir. 

İyimser bir gözle bakıldığında Maden Bakanlığının kurulması du-
rumunda ülkemiz madencisi Ankara’da sorunları ile ilgilenecek, 
çözüm arayacak bir muhatap bulabilecektir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde iş kazalarıyla ve maden yasası değişikliklerinde anılan 
madencilik sektörü, gerçek yönleriyle daha sık anılacak, önemi kav-
ranacaktır. Ülkemiz madenciliği uluslararası ilişkilerde temsil edilme 
olanağı bulacak, madencimizin dışa açılma olanakları artacaktır. 
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MDD Sektör Değerlendirmesi: 
Türkiye Yerbilimleri Veri ve
Karot Bilgi Bankası

değerlendirme

Mehmet Uygun
Maden Yüksek Mühendisi

MDD Yönetim Kurulu Başkanı
Arzu Yadigar

Jeoloji Mühendisi
MDD Yönetim Kurulu Üyesi

Durum
Gelişmiş ülkelerin gelişme 
serüvenlerine bakıldığında 
doğal kaynakların büyük 
oranda etkisi görülecektir. 
Madencilik ve sanayi devrimi 
birbirlerini etkileyen para-

metreler olmuşlardır. Öyle ki ülkelerin ekonomik anlamda bera-
ber hareket etmesi de bu iki parametre ile tetiklenmiştir. Bugün 
Avrupa Birliği dediğimiz yapının ilk kurulduğundaki isminin Av-
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu olduğu hatırlanırsa; madencilik 
ve sanayinin; siyasi belirleyiciliğin ve gelişmişliğin iki önemli 
parametresi olarak öne çıktığı görülmektedir. Bugünkü geliş-
miş ülkeler kendi doğal kaynaklarını harekete geçirdikleri gibi; 
emperyalist politikaları ile dünyanın dört bir yanını sömürmüş; 
o ülkelerin doğal kaynaklarını adeta sökerek kendi ülkelerinin 
emrine sunmuşlardır.

Dünya siyasetinin tek kutuplu hale geldiği algısı tüm dünya 
halklarına empoze edilmeye çalışılmaktadır. Ancak, dünya 
devletleri, ülkelerini ve dünyayı yılarca sömüren ve sömürme 
arzusunda olan emperyalist güçlere inat büyüme hedefli po-
litikalarla ülkelerini kalkındırma yarışına girmişlerdir. Doğal 
kaynaklarını değerlendirme ve enerji arz güvenliği noktasında 
önemli bir noktaya ulaşmışlardır.

Gelişmiş ülkelerin gelişme süreçlerinde geçtikleri aşamaya ben-
zer şekilde; ülke kalkınmasında, milli kaynakların ve özellikle 
doğal kaynakların değerlendirilmesi ve harekete geçirilmesinin 
öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı görülmektedir. Bu 

nedenle, ülkemiz jeolojik yapısının sunduğu tüm imkanlar sefer-
ber edilmeli; bu kapsamda henüz bulunmamış madenlerimiz en 
ileri teknoloji kullanılarak aranırken; diğer taraftan verimlilik ve 
güvenlilik temelinde, teknolojinin mekanizasyon ve otomasyo-
na dönük tüm imkanları kullanılarak üretim yapılmalıdır. Yapılan 
maden üretimlerinin uç ürünlere veya nihai ürünlere dönüşü-
mü ülkemizde yerli sanayimizle sağlanmalı; dışa bağımlılığı ol-
mayan, kendi ayakları üzerinde durabilen ve daima büyüyen bir 
Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemeliyiz. 

Madencilikte iyi sonuç, eldeki kaynak ve imkanların iyi bilin-
mesine bağlıdır. Bu nedenle arama döneminde yapılan araştır-
malar maliyetli olmalarına rağmen geleceğe ışık tutan bilgiler 
içermektedir. Arama aşamasında yapılan çalışmaların doğru 
olarak yapılması, gerçek verilere ulaşılabilmesi önemlidir. Bu 
çalışmalar sırasında arazide haritalar yapılmakta, jeofizik veriler 
üretilmekte, binlerce metrelik sondajlarla, yer altından sondaj 
kırıntıları ve karotlar elde edilmektedir. Elde edilenlerin analiz-
leri ve testleri yapılarak kesitler, stratigrafi haritaları üretilerek 
maden varlığı ile ilgili bilimsel veriler üretilmektedir. Tüm bu 
çalışmaların belli standartlarda yapılması kadar; elde edilen ve-
rilerin saklanması ve belli koşullarla ulaşılabilir olmaları önem 
arz etmektedir. Devlet; madencilik faaliyeti için kendisine ait 
olan bir bölgedeki madenin tam olarak aranarak ortaya çıkar-
tılması ve işletilerek ekonomiye kazandırılması için arama ve 
işletme ruhsatı vermektedir. Arama ve işletme sahasının geniş-
letilmesi esnasında yapılan karotlu sondaj ile yer altındaki mi-
neralojik oluşum gerçek anlamda ortaya konmaktadır. Karotlu 
sondajlar ile alınan numune bölgenin yer altı formasyonları 
hakkında bilgi vermesi açısından önemli bir kamu kaynağıdır.
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Maden aramacılığı çok maliyetli faaliyetlerden olduğundan; 
numune ve verilerinin arşivlenmesi; hem milli kaynakların ger-
çekçi olarak ortaya konulması ve envanterinin tutulabilmesi, 
hem de tekrar maliyetlerin önüne geçilerek, ülke sermaye ta-
sarrufuna katkı sağlaması bakımından hayati öneme sahiptir.

Devletlerin; tüm madencilik faaliyetlerini (arama, üretim) yakın-
dan izleyerek, bu faaliyetler sırasında ortaya çıkarılan verilerin, 
belgelerini (maden jeolojisi haritaları, jeofizik, jeokimyasal ano-
mali haritaları, sondaj logları, örnek alım yerlerini gösterir hari-
talar, imalat haritaları, analitik veriler vb.) derleyip, sistemli bir 
biçimde saklaması, yani bir nevi sicilini tutması gerekmektedir.

Ülke Kaynaklarımız
Anadolu levhası tetis kuşağının bir parçası olup bu kuşağın je-
olojik yapısı zengin kaynakları barındırmaktadır. Bu bağlamda 
ülkemizde tüm jeolojik devirlere farklı coğrafi etkilere maruz 
alanların bulunması yer altı kaynağı çeşitliliği bakımından 
büyük bir zenginlik sağlamıştır. Bu maden çeşitliliğini maale-
sef rezerv alanında söylemek mümkün olmamaktadır. Maden 
rezervimiz nispeten sınırlı durumdadır. Dünyada üretimi ve 
ticareti yapılan 90 tür maden ve mineralden 13’ü ekonomik 
ölçekte ülkemizde yer almamakta; 22 maden rezervi yeterli 
ve ihraç edilir konumda; 28 maden türünde ise kısmen yeterli 
konumdadır. Dünyadaki yeri açısından en zengin madenimiz 
dünya rezervinin % 72’sinin bulunduğu bor mineralleridir.

Ancak mevcut cevher varlığı sığ sondaj, çoğunlukla mostra 
madenciliği, galeri, yarma gibi yüzeysel aramalara dayalı re-
zerv tespitleri yapılmış, bu da çeşitlilik arz eden maden potan-
siyelimizi kısıtlı bırakmıştır.

Karot Bilgi Bankası
Karot Bilgi Bankaları, her türlü sondaj karot ve kırıntı örnekle-
riyle, jeolojik örneklerin ve bu örneklere ait tüm analiz ve bil-
gilerinin modern arşiv ve bilgisayar ortamlarında saklandığı 
merkezlerdir. Dünyanın birçok ülkesinde karot bilgi bankaları 
kurulmuş ve hizmet vermektedir.

Çoğu kere daha önce yapılmış sondajlar ve açılmış ocak-
larda gözlemlenmiş verilerin bu belgelerden başka yolla 
sağlanması pahalı olmakta ve bazen de mümkün olmamak-
tadır. Daha önceki faaliyetler sırasında edinilmiş verilerin 
saklanmamış olmasının bedeli sonradan ya bu verilerin ye-
niden toplanması (göçük galerinin temizlenip incelenmesi 
vb. gibi) ya da eksik verilerle çok yüksek riskli arama çalış-
malarının göze alınması biçiminde kat kat yüksek maliyet 
olarak ödenmektedir.

Günümüz dünyasında bilgi ve bilgiye erişim en önemli unsur-
dur. İlerde herhangi bir olay karşısında Devletin kendi toprak-
ları altındaki jeolojik katmanları bilerek hareket etmesi önem 
taşımaktadır.

Maden kaynağı üstünde önceki ve sonraki çalışmalar çoğun-
lukla aynı kişi ya da kuruluşça yapılmadığından, yer bilimleri 
veri ve karot bilgi bankalarında, numune, bilgi ve belgelerin 
saklanması daha çok önem arz etmektedir. 

Düzenleme
Son yıllara kadar ülkemizde maden sektöründe, az sayıda bulunan 
bazı işletmeler haricinde, aramalara dayalı madencilik yapılma-
maktadır. Gerek arama sürecindeki maliyetler gerekse özellikle  
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metalik madenlerde talebe bağlı ani fiyat yükselişlerinde yüzeysel 
madenciliğe yani mostra madenciliğine dayalı plansız ve projelen-
dirilmemiş üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Projelerin çoğu 
görsel verilere dayalı ve yüzeyseldir. Ancak sektör kendi içerisinde, 
özellikle uluslararası standartlar karşısındaki pozisyonu nedeniyle 
durumdan rahatsızlık duymaktadır. 10.06.2010 ve 04.02.2015 ta-
rihlerindeki Maden Kanunu değişikliği arama süreçlerini ön plana 
çıkarmış arama sürecindeki ve sonrasındaki verileri kayıt altına al-
mayı zorunlu kılmıştır. Bu değişiklik büyük oranda sektörün içinde 
bulunduğu eksiklikten ve talebinden kaynaklanmıştır. 7 Eylül 2016 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje 
Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37nci maddesi ile 
3213 sayılı Maden Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 13: Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında 
kamu ve özel sektör tarafından üretilen yer bilimleri verileri ile 
sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile 
harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, ya-
yımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin yurt 
dışına çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Yerbilimleri Veri 
ve Karot Bilgi Bankası kurulmuştur. Türkiye Yerbilimleri Veri ve 
Karot Bilgi Bankası’na veri, numune ve doküman kabulü, arşiv 
sisteminin oluşturulması, bu sistemden yararlanılması, numu-
nelerin yurt dışına çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenle-
nir. Kamu ve özel sektöre ait veri, numune ve dokümanlar bu 
usul ve esaslara göre Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Ban-
kası’na gönderilir. Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası 
için ihtiyaç duyulan Hazineye ait taşınmazlar, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilir.”

Değerlendirme
Bu kanun maddesine dayalı olarak arama süreci ve sonrasında, 
yapılacak olan analiz, haritalandırma, teknik raporlar, karot bil-
gileri vs. tüm bilgiler veri bankasında toplanacaktır. Bu çerçe-
vede maden potansiyelimizin verileri kayıtlı ve her yeni çalışma 
ve veri akışı mevcutların üzerine eklenerek revize edilecektir. 
Bu şekilde maden potansiyelimiz jeolojik parametrelerin ulus-
lararası standartlara uygun olarak tespit edilmesi ve işletilmesi 
ile sektörün daha sağlıklı yatırım yapma gücünü doğuracaktır. 

Ülkemizde birçok maden sahası 1890’lı yıllardan beri işletiliyor 
olmasına rağmen veri birikimi sağlanmamış, güncel çalışmala-
ra dayalı veya güncellenmemiş eski çalışmalara dayalı rezerv 
bilgileri içermektedir.

Dolayısıyla mevcut maden potansiyelimizi hak ettiği değere ulaş-
tırmamakta daha da önemlisi uluslararası standartlarda maden po-
tansiyelimizin geçerliliğini sarsmaktadır. Özellikle son kanun deği-
şikliği ile getirilen ve bu eksikliği tamamlayacağı düşünülen, Türkiye 
Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ile Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kapsamında gerçek verile-

re dayalı, yetkin teknik personelce hazırlanmış raporlar ile uluslara-
rası standartlarda geçerliliği olacak bir oluşuma gidilmiştir. 

Maden ruhsatlarının değerlendirilmesi sürecinde hazır güncel 
veriler kullanılacağından mükerrer harcamalar yapılmayacak 
ve böylece Kamu kaynağı israf edilmeyecektir. Yatırımcı edin-
mek istediği maden rezervini daha net ve daha teknik değer-
lendirme imkanı bularak, varlığı devlete ait olan madenlerin 
gerçek değerinde edinilmesi sağlanacaktır. 

Yatırımcılara, doğru bilgi aktarılması hedeflenirken, Türkiye’de 
maden sektörünün gelişmesi sağlanacak ve maden borsası-
nın altyapısı hazırlanmış olacaktır. Bu düzenlemeyle, uzmanlık 
sağlanacak; ileri ve doğru düzeyde bilgilenmeyle kalite arta-
caktır. Bu standartların arama/işletme döneminde MİGEM’e 
yapılan bildirimlerde de kullanılması, rezerv güvenirliğini ve 
milli kaynakların daha net görülebilmesini sağlayacak, sektör-
deki kaliteyi toptan arttıracaktır. 

Yapılan bu düzenleme, gerek arama gerekse işletme dönem-
lerinde; madenin rezerv ve diğer özelliklerinin tespiti sürecin-
de harcanan önemli büyüklükteki kaynağın; güvenilir, anlamlı 
ve muteber olmasını sağlayacaktır. Bünyesinde zaten pek çok 
belirsizlik barındıran madencilik sektörünün öngörülebilirliği 
artacağından; yatırım yapılabilirlik de artacak. Sadece yerli de-
ğil; yabancı sermayenin ilgisini de çekebilecek projelere imza 
atmak mümkün olabilecektir.

Verilerin ulaşılabilir olması, çalışmalara standart getirilmesi, 
teknik personelin yetkin hale getirilmesi, hazırlanan rezerv ra-
porlarının özellikle finans kurumlarında geçerlilik kazanması, 
depolanan verilere gerek yatırımcının, gerek teknik personelin 
ve özellikle üniversite gibi araştırma kurumlarının ulaşabiliyor 
olması; bilgiye erişim süreçlerini azaltacak; bu da hem maliyet-
leri düşürecek hem de bilimsel çalışmalara ışık tutacaktır.

Düzenlemenin, mühendislik kalitesini, veri kalitesini arttıraca-
ğı; kaynak israfını minimize edeceği açık bir gerçektir. Düzgün 
raporlarla hazırlanacak işletme projeleri daha sağlam ve daha 
tutarlı olacaktır. Madenciliğin en büyük yatırım isteyen kısmı 
olan işletme kurulması ve mekanizasyonun sağlam verilere da-
yanarak kurgulanmış bir madencilik faaliyeti çok daha efektif 
ve çok daha güvenli olacaktır. Yapılan düzenlemeyle işletme 
aşamasında önemli tasarruflar sağlanabileceği gibi, iş güvenli-
ğine de olumlu etkileri görülecektir.  

Kaynaklar:

Resmi Gazete

www.mta.gov.tr

www.jmo.org.tr

Bu çalışma, sektörümüzü bilgilendirmek için yapılmış derle-
me ve değerlendirmeleri içerir. 
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MDD Sektör Değerlendirmesi: 
Maden Aramacılığında 
Uluslararası Kavramlar ve UMREK

değerlendirme

Mehmet Uygun
Maden Yüksek Mühendisi

MDD Yönetim Kurulu Başkanı
Fatoş Yıldızhan

Jeoloji Yüksek Mühendisi
MDD Yönetim Kurulu Üyesi

Standartların ihtiyaç olarak 
hissedilmesinde Avustral-
ya’da 1969 yılında yaşanan 
Poseidon nikel sahasıyla ilgili 
skandal; ulusal standartları 
uyumlaştırma çalışmalarının 
hızlandırılmasında da Kana-

da’da 1997 yılında meydana gelen Bre-X skandalı sebep ol-
muştur. Bu iki skandal, maden arama sonuçlarının halka rapor 
edilmesinde sıkı düzenlemeler getirilmesine yol açmıştır. 

Bu standartlarla, maden arama sonuçları; yer altı kaynaklarına 
ilişkin güvenilir veri tabanı oluşturmak, uluslararası standartla-
ra uygun rapor hazırlamak ve kamunun güvenilir bilgiye kolay 
ulaşmasını sağlamak amacıyla raporlanmaktadır.

CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Re-
porting Standards) kaynak/rezerv uluslararası raporlama 
standartlarını yöneten bir komitedir. Ülkelerin ya da ülke 
gruplarının mineral raporlama standartlarını üreten ve bunun 
yönetiminden sorumlu olan Ulusal Raporlama Kurulları tem-
silcilerinden oluşur. (Ülkelerin ulusal raporlama standartları 
kurullarında, sektörün tüm paydaşlarının üye, danışman ya da 
gözlemci olarak temsil edilmesi tercih edilir). Halen ABD (SME), 
Avustralya (JORC), Birleşik Krallık (Ulusal Kurul) ve Batı Avrupa 
(IGI ve EFG), Güney Afrika (SAMREC), Kanada (CIM) ile Şili (Ulu-
sal Kurul) CRIRSCO’da temsil edilmektedir. CRIRSCO, bu ülkele-
rin deneyimlerini yaygınlaştırmak amacıyla, raporlama yönet-

meliklerini esas alan bir Uluslararası Raporlama Kalıbı/Şablonu 
geliştirmiştir. Başta Rusya ve Çin olmak üzere diğer bazı ülkeler 
de ulusal standartlarını CRIRSCO kalıbı ile uyumlaştırma çalış-
malarını sürdürmektedir.

Öte yandan, rezerv ve kaynak sınıflandırma çalışmalarını 1992 yı-
lından beri sürdürmekte olan Birleşmiş Milletler Ekonomi Komis-
yonu (UN-ECE) ile CRIRSCO sınıflandırmalarını birleştirmeye çalış-
maktadır. Uluslararası finansal raporlama standartlarının petrol ve 
madencilik sanayisine uygulanabilmesi için de, Uluslararası Mu-
hasebe Standartları Kurulu ile bir başka çalışma sürdürülmektedir.

Maden arama sonuçlarını rapor etmede bilinen başlıca standart-
lar; JORC (Code Joint Ore Reserves Committee), NI 43-101(Na-
tional Instrument 43-101 Standarts Of Disclosure For Mineral 
Projects), CRIRSCO (Combined Reserves International Reporting 
Standarts Committee), UNFC (United Nations Framework Classi-
fication For Fossil Energyand Mineral Resources)’dir.

Bu standartlarda; bilgilerin açık seçik anlaşılır şekilde sunul-
muş olması (saydamlık), makul olarak beklenen ve gerekli 
olan tüm bilgilerin sunulması (somutluk) ve uzmanlar tarafın-
dan yapılmış çalışmalara dayanması (uzmanlık) aranmaktadır. 
Uluslararası maden kaynak/rezerv tanımları esas alınmaktadır. 
Standartlar, maden arama sonuçlarını, maden kaynak ve re-
zervlerini halka rapor etmek için gerekli olup; asgari standart-
ları (kalite kontrol/kalite güvence sistemi) saptamakta ve uy-
gulama kılavuzları ile tavsiyeler yapmaktadır.  
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Bu standartlar; kamuya açık 
raporları düzenlemekte olup; 
kurum içi rapor etme sistem-
lerini düzenlememektedir. 
Örneğin, CRIRSCO kalıbını 
benimseyen ülkelerde, mine-
ral arama sonuçları, mineral 
kaynağı ve cevher rezervine 
ilişkin kamuya/halka açık 
her türlü rapor, belge vb bu 
kalıba uygun olmadığında 
ilgili kurumlarca (yatırımcı-
lar, menkul kıymetler bor-
saları, finansman kurumları) 
muteber kabul edilmemek-
tedir. Şirketler kendileri için 
hazırlayacakları raporlarda 
bu standartları uygulamak 
zorunda değildir. Raporların, 
Yetkin Kişiler (QP- Qualified 
Person) kontrolünde hazır-
lanması esastır. Standartlar, 
ilkeleri ortaya koymakta; na-
sıl yapılacağını yetkin kişiye bırakmaktadır. 

Türkiye, geçtiğimiz yıla kadar madencilik rezerv raporlama 
konusunda oldukça serbest alan içermekteydi. Bunun nedeni, 
ülkemizde, kamuya açık raporların güvenilirliğini sağlayacak 
standartların bulunmamasıdır. Mühendislikte ilave uzman-
lık ve yetkinlik tanımları yapılmadığından; ülkemizdeki her 
mühendis, yasaların diplomasına imkân tanıdığı her konuda, 
her türlü raporu hazırlayabilmektedir. Bu nedenle sektörde, 
desteksiz/eksik/yanlış bilgilerle hazırlanmış niteliksiz raporlar 
oldukça fazla olup madencilik alanında danışmanlık hizmetle-
ri gelişmemiş; yatırım yapan hemen hemen tüm yatırımcılar, 
yabancı müşavirlik firmaları ve mühendislerden hizmet almak-
tadırlar. Bu hizmetler kendi mühendislerimizce yürütülse bile; 
raporların muteber kabul edilebilmesi için QP unvanını elde 
etmiş yabancılara ücreti karşılığı imzalatılmaktadır.

Yatırımcılara güven vermeyen, maden kaynaklarımızdan etkin 
ve verimli yararlanılmasını engelleyen, madencilik sektörün-
deki mühendislik hizmetleri kalitesinin gelişmesini yavaşlatan, 
mühendisliğin mesleki etik kuralları ile bağdaşmayan mevcut 
işleyişin uzun vadede sürdürülebilirliği görülmemiştir. 

7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı 
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 37’nci ve 38’inci maddeleri ile 3213 sayılı Maden Ka-
nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 13 – Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında 
kamu ve özel sektör tarafından üretilen yer bilimleri verileri, son-
dajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita, 

kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, 
kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin yurt dışına çı-
karılması ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot 
Bilgi Bankası kurulmuştur. Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bil-
gi Bankasına veri, numune ve doküman kabulü, arşiv sisteminin 
oluşturulması, bu sistemden yararlanılması, numunelerin yurt 
dışına çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Kamu ve 
özel sektöre ait veri, numune ve dokümanlar bu usul ve esaslara 
göre Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına gönderilir.”

“EK MADDE 14 – Uluslararası standartlar ile bilimsel ve teknik 
esaslara göre yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişiler ta-
rafından, madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile 
ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini 
oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartları ve kriterler 
belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımla-
mak, bu faaliyetler ile ilgili strateji ve hedefler oluşturmak, yet-
kin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri 
belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve 
sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri as-
kıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara 
üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren 
konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak 
ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak 
amacıyla, kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu kurulmuştur. UMREK’in mali işleri dâhil 
her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. UMREK eğitim, sertifika, aidat, yayın ve 
diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilir. 
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UMREK, görevini yerine getirirken bağımsızdır. UMREK, görevle-
rini yerine getirirken resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden 
belge, bilgi ve görüş isteyebilir.

UMREK üyelerine verilecek huzur hakkı Bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

UMREK’in teşkili, yönetimi ve çalışması ile üyelerin atanmasında 
aranacak nitelikler, görev süresi ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

Maden Kanunu’na eklenen bu ek maddelerle Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının “Yerli Kaynakları Ekonomiye Kazandır-
ma” hamlesi kapsamında yeni bir yapı kurulmuştur. Madenci-
likte, veri bankası ve raporlama projesinin ikili bir sistem şeklin-
de çalışması öngörülmüştür. Sistemin ilk basamağı olan Ulusal 
Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Sistemi (UMREK), bir 
maden sahasında yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait 
sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisinin uluslararası 
standartlarda raporlanmasını, doğru, güvenilir ve şeffaf olma-
sını sağlayacaktır. Türkiye’nin maden varlıklarını uluslararası 
standartlarda ortaya koymak üzere kurulan karot bilgi banka-
sıyla da; maden arayacak, araştıracak, kamu ve özel sektör tara-
fından üretilen yer bilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, 
el örneği ve benzer numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve 
benzeri dokümanları arşivleyecek, yayımlayacak ve kullanıcıla-
rın hizmetine sunulacaktır.

UMREK bünyesinde, ulusal madenler için uluslararası stan-
dartlara uygun bir maden raporlama standardı geliştirilmesi 
öngörülmektedir. Halihazırda, ülkemizdeki jeoloji ve maden 
mühendislerinin hazırladığı raporların uluslararası geçerliliği 
bulunmamaktadır. 

Raporlamadaki standartlar UMREK tarafından belirlenecek; 
dünyadaki sistemin benzeri bir yapı uygulamaya konacaktır. 
Bu alandaki mühendislerimize gerekli eğitimler verilecek; 
uygunluk sağlanarak mühendislerimize tüm dünyada geçer-
liliği olan yetkinlik belgeleri (QP) verilebilecektir. Standartla-
rın uygulanmasıyla QP unvanını elde edebilecek mühendis-
lerimizin sayısı zamanla artacak; Türk mühendislerine yeni iş 
imkanının yanında, dünyada yetkinlik ve itibar sağlanacaktır. 
UMREK’in hayata geçirilmesi ile bu unvanı almış mühendis-
lerimize, dünyanın pek çok yerinde QP olarak çalışabilme 
olanağı da sağlanmış olacaktır.

UMREK hayata geçmesi ile kamu ve özel sektörün yurtdışından 
uluslararası geçerliliği olacak raporlamaları hazırlaması için 
uzman getirmesine gerek kalmayacaktır. Kendi mühendisleri-
mizce hazırlanan raporlar bankalar ve diğer finans kurumları 
tarafından kabul edilebilecektir. Kamu ve özel sektörümüz; 
halihazırda yurtdışından temin ettiği QP personel hizmeti için 
büyük kaynaklar ayırdığı göz önüne alındığında bu kaynakları-
mız yurt içinde değerlendirilebilecektir.

Yatırımcılara, doğru bilgi aktarılması hedeflenirken, Türkiye’de 
maden sektörünün gelişmesi sağlanacak ve maden borsası-
nın altyapısı hazırlanmış olacaktır. Bu düzenlemeyle, uzmanlık 
sağlanacak; ileri ve doğru düzeyde bilgilenmeyle kalite arta-
caktır. Bu standartların arama/işletme döneminde MİGEM’e 
yapılan bildirimlerde de kullanılması, rezerv güvenirliğini ve 
milli kaynakların daha net görülebilmesini sağlayacak, sektör-
deki kaliteyi toptan arttıracaktır.

Yapılan bu düzenleme, gerek arama gerekse işletme dönem-
lerinde; madenin rezerv ve diğer özelliklerinin tespiti sürecin-
de harcanan önemli büyüklükteki kaynağın; güvenilir, anlamlı 
ve muteber olmasını sağlayacaktır. Bünyesinde zaten pek çok 
belirsizlik barındıran madencilik sektörünün öngörülebilirliği 
artacağından; yatırım yapılabilirlik de artacak ve sadece yerli 
değil; yabancı sermayenin ilgisini de çekebilecek projelere 
imza atmak mümkün olabilecektir.

Düzenlemenin, mühendislik kalitesini, veri kalitesini arttıraca-
ğı; kaynak israfını minimize edeceği açık bir gerçektir. Düzgün 
raporlarla hazırlanacak işletme projelerinin daha sağlam ve 
daha tutarlı olması beklenecektir. Madenciliğin en büyük ya-
tırım isteyen kısmı olan işletme kurulması ve mekanizasyonun 
sağlam verilere dayanılarak yapılması; işletme aşamasında da 
verimlilik ve önemli oranda tasarruf sağlayacaktır.

Madencilikte, yer altından çıkan en değerli şeyin, madene gi-
ren madenci olduğu bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle; sağ-
lam veriye dayalı kurgulanmış bir madencilik faaliyeti çok daha 
güvenli olacaktır. Yapılan düzenlemenin, maden ve iş güvenli-
ğine etkisi uzun vadede daha net görülecektir.  

Kaynaklar

Resmi Gazete

www.mta.gov.tr

www.jmo.org.tr

www.crirsco.com

www.kayadelen.gen.tr

www.madenbir.org.tr

Bu çalışma, sektörümüzü bilgilendirmek için yapılmış derle-
me ve değerlendirmeleri içerir. 
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Niagara Şelalesi ve Kanal 
Taşımacılığı

Necati Yıldız 
Maden Yük.Müh.

yildizn53@gmail.com

makale

“Great Lakes”, Büyük Göller 
Kuzey Amerika’da Kanada-A-
merika Birleşik Devletleri 
sınırında bulunan Superior, 

Michigan, Huron, Erie ve  Ontario Göllerinden oluşan bölge-
dir. Toplam alanları 245.000km2 olup bu bölge dünyadaki en 
büyük tatlı su havzasıdır. Dünyadaki temiz suyun %20’si Great 
Lakes bölgesinde bulunmakta, bu suyun da önemli bir kısmı 
Niagara Şelalesi’nden akmaktadır.

Harita 1: Great Lake bölgesi

Harita 2: ABD, Kanada ve Great Lake bölgesi

 Erie 
Gölü

Huron 
Gölü

 Michigan 
Gölü

Ontario 
Gölü

 Superior 
Gölü

Alanı, 
km2

25.700 60.000 58.000 19.000 82.000

Hacım, 
km3

480 3.500 4.900 1.640 12.000

Kodu,
m

174 176 176 75 182.9 

DerinlikORT ,
m

19 59 85 86 147 

DerinlikMAK,
m

64 228 282 245 1406 

Çizelge 1: Great Lake bölgesindeki göllerin özellikleri

Niagara Şelalesi; Kuzey Amerika’nın doğusunda, ABD ile Ka-
nada sınırı arasında, Ontaria ile Erie gölleri arasında, Niagara 
Nehri’nin üzerindedir. Niagara Nehri üzerinde Niagara Şelaleri 
olarak isimlendirilen “Horseshoe Şelalesi”, “American Şelalesi” 
ve “Bridal Veils Şelalesi” olmak üzere üç şelale bulunmaktadır. 

 Resim 1: Niagara Şelalesi’nden bir görüntü
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Niagara Şelalesi’nin “Luna Island” olarak isimlendirilen küçük 
bir ada ile ayrılmış ABD ve Kanada olarak iki yanı vardır.

Şelalenin ABD’de kalan yanının kıyı uzunluğu 323 metre olup 
yüksekliği 53 metre, Kanada tarafında kalan yanının kıyı uzun-
luğu ise 792 metre olup yüksekliği 51 metredir.

Niagara Şelalesi’nde düşme öncesi ABD ve Kanada’ya elektrik 
üreten hidrolik santraller için nehirden kanallarla su alınmaktadır.

Niagara Nehri Buzul Çağı’nın insanlara bir mirasıdır. 18.000 yıl 
önce Güney Ontario 2-3 kilometre kalınlığında buz tabakala-
rıyla kaplıdır. Niagara Yarımadası’nda yaklaşık 12.500 yıl önce 
buzlar erimiş, buzullar kuzeye doğru çekildikçe eriyen sular, Erie 
Gölü, Niagara Nehri ve Ontario Gölü olan, St. Lawrence Nehri’ne 
ve nihayet denize doğru akmaya başlamıştır. Başlangıçta Erie 
Gölünden Ontario Gölü’ne kadar suyun akması için 5 bağlantı 
kanalı zamanla azalarak Niagara Şelalesi olarak bire inmiştir. 

Kışın dondurucu soğuklarda da Niagara şelalesi akmaya de-
vam etmektedir. Ancak oluşan sis ve nehrin hareketsiz bölge-
lerinde donan su büyüyerek küçük tepecikler oluşturmaktadır. 
Çok soğuk kışlarda da buzlanma nehir boyunca büyüyerek 
uzanmakta, buz köprüsü oluşturmaktadır. 

İnsanlar 1912 yılına kadar buz köprüsünün üzerine çıkıp Şela-
lelin akışını seyretmişlerdir. 4 Şubat 1912 tarihinde buz köprü-
sün parçalanmasıyla büyük bir felaketin ucundan dönülmüş, 
3 turist hayatını kaybetmiştir. Bu tarihten sonra buz köprüsü 
üzerinden Şelalenin seyredilmesi yasaklanmıştır.

Resim 2: Niagara Şelalesi 

Erie Gölü’nde donan su, buzul olarak Niagara Nehri tarafın-
dan taşınmaktadır. Oluşan buz kütlelerinin nehri tıkamaması, 
özellikle santrallere su alındığı bölgede kanallarda sorun yarat-
maması için Niagara Nehri üzerinde Buffalo New York’tan Fort 
Erie Ontario’ya kadar 3,2 km uzunluğunda yüzen bir zincir ile 
buzlar engellenmektedir. Bu zincir Aralık ayından Nisan ayına 
kadar nehirde kalmaktadır. 

12.000 yıl önce şelale suyunun düştüğü kenarların bugünkü 
nehirden yedi kilometre kadar ileride olduğu tahmin edilmek-
tedir. Su akışı kontrol altına alınmaya başlandığı 1950’li yıllara 
kadar erozyon yüzünden suyun düşme noktası her yıl yakla-
şık üç metre kadar gerilemiştir. Bugün erozyonu yavaşlatmak 
amacıyla Kanada ve ABD tarafından önlemler alınmıştır. 

Niagara Şelalesi’nin de içinde bulunduğu Great Lake Bölgesi 
aynı zamanda madenciliğin, özellikle demir cevheri maden-
ciliğinin yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgenin ABD ve Kanada 
tarafında çok sayıda demir cevheri işletmeleri ve zenginleştir-
me tesisleri mevcuttur. Bölgedeki taşıma sistemi düşük tenör-
lü takonit cevherinin üretimini ekonomik hale getirmektedir. 
Zenginleştirme sonrası üretilen peletler bölgedeki demir-çelik 
entegre tesislerine taşınırken bir kısmı da Atlantik okyanusu 
bağlantısı kullanılarak gemilerle ihraç edilmektedir. Aynı şekil-
de bölgede üretilen kömür ve demir-çelik üretiminde kullanı-
lan kireçtaşı ile başta ABD’nin kuzey bölgesinde üretilen tahıl 
ürünleri de ırmak yoluyla taşınmaktadır.

Dünya pazarlarında ürünlerin maliyeti üzerinde taşıma-
cılığın oranı kuşkusuz çok büyüktür. Bu nedenle sanayi 
özellikle limanlara yakın kurulmaktadır. Buna bağlı olarak 
nehir taşımacılığı da deniz taşımacılığının bir parçası hali-
ne gelmiştir. 

İki ucu arasında kot farkı olduğunda, gemilerin bu kot farkı-
nı aşabilmeleri için kanalların uygun yerlerine “lock” olarak 
isimlendirilen su seviyesi değiştirilebilen kapaklı havuzlar 
yapılmıştır. Great Lake bölgesinin en ucu olan Duluth şeh-
rinde Superior Gölü ile Atlantik Okyanusu arasındaki kot far-
kı 183 metre, Duluth-Superior Limanından Atlantik okyanu-
suna olan mesafe 3.700 km’dir. Bu iki bölge arasında, nehir 
taşımacılığı için 6 kanal ve 19 aktarma havuzu mevcuttur. 
Bu bölgedeki gemi trafiğinin yaklaşık %25’i ihraç ürünleri 
taşımaktadır. Resim 3: 1900’lü yıllarda donan Niagara Şelalesi

Resim 4: Buzları engellemek amacıyla döşenmiş zincirler
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Şekil 4’de havuzun su seviyesi düşürülerek gemi gideceği yön-
deki nehir seviyesine düşürülmektedir. Tersi yönde hareket et-
tiğinde havuzdaki su seviyesi yükseltilerek nehrin yüksek olan 
seviyesine çıkarılmaktadır.

Sonuç olarak Niagara şelalesi turistik ve elektrik enerjisi üreti-
len dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Bu şelalenin bulun-
duğu Great Lakes bölgesindeki göller arasındaki bağlantıyla 
önemli bir nehir taşımacılığı yapılmaktadır. Göller bölgesi 
aynı zamanda dünyada tatlı suyun en fazla olduğu bölgedir. 
Nehir taşımacılığı gerek ABD ve gerek Kanada için adeta Ok-
yanusa açılan bir kapı, bir yol görevi üstlenmiştir. Bu göllerin 
etrafında çok sayıda maden işletmesi ve sanayi tesisleri ku-
rulmuştur. Nehir taşımacılığı sanayi üretiminin maliyetlerini 
ciddi oranda düşürmektedir. 

Kaynaklar:

http://www.history.com/topics/niagara-falls

https://www.youtube.com/watch?v=U15Fwo9tbJ4

https://www.youtube.com/watch?v=S7_Hr3iCPls

http://www.niagarafallslive.com/Facts_about_Niagara_Falls.htm

http://archive.jsonline.com/news/wisconsin/98880514.html

http://www.niagaraparks.com/about-niagara-falls/geology-facts-figures.html

http://www.earthcam.com/canada/niagarafalls/?cam=niagarafalls_str

https://www.youtube.com/watch?v=vl5Q0yDWUWY

https://www.youtube.com/watch?v=cGTAZ9-z39U

https://www.youtube.com/watch?v=-mqloSSrXTw

https://www.youtube.com/watch?v=8Wtf19fvyw8

Welland Kanalı gemilerin Ontario Gölü ile Erie Gölü arasındaki 
Niagara Şelalesi’nin çevresinden geçmeleri için açılmıştır. Erie 
Gölünden Welland Kanalı giriş ağzı ile Niagara Şelalesinin gi-
riş ağzı arasında yaklaşık 25 km, Ontario Gölüne döküş ağızları 
arasında da yaklaşık 12 km’lik bir mesafe vardır. 42 km uzun-
luğundaki Kanal sistemi, 20. yüzyılın olağanüstü mühendislik 
yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Kanaldan 32.000 
ton yük taşıyan gemiler geçebilmektedir. Welland Kanalındaki 
8 havuz, Great Lakes ile Okyanus arasında su bağlantısını sağ-
layan su yolunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Great Lakes ile Okyanus arasında geçişi sağlayan havuzlar boş ve 
yüklü gemilerin her iki yönde de hareketini sağlamaktadır. Havuz-
ların kapaklar açılıp kapanarak su seviyesi geminin gidiş yönüne 
uygun olarak ayarlanmaktadır. Buna bağlı olarak havuzdaki gemi 
de gideceği yöne göre yükseltilmekte ya da alçaltılmaktadır.

Harita 3: Great Lake Bölgesinde kanal taşımacılığı

Şekil 3:Great Lake bölgesindeki göl ve kanallar

Şekil 2:Great Lake bölgesinde liman ve kanallar

Şekil 3:Great Lake bölgesindeki göl ve kanallar

Şekil 4: Havuzlardan geçiş
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Otomasyon ve Robotik Açısından 
Maden Endüstrisi 4.0

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Geçen sayıda içinde bulun-
duğumuz bir sonraki sanayi 
devrimi Endüstri 4.0’a gidi-
lirken maden endüstrisinin 

bulunduğu yeri yazmıştım. Bu sayıda bu endüstriyel devrimin 
maden sektöründeki en kritik ayağı olması beklenen otomas-
yon ve robotik konularını ele alacağım. 

Maden işletmelerinde otomasyon denildiği zaman konuyu iki 
açıdan ele almamız gerekir. Birincisi operatöre yardım içeren 
uygulamalar (Navigasyon, çarpışma önleyici, yorgunluk uyarı 
sistemleri vs.) ve operatöre olan ihtiyacı ortadan kaldıran uygu-
lamalardır (İnsansız maden kamyonu, drone vs.). Bu uygulama-
ların duruma göre iletişim, planlama, optimizasyon açısından 
madenlerde uygulanabilirlikleri hali hazırda kanıtlanmıştır. Bu 
tür teknolojilerin uygulama alanları kullanım yerlerine göre 
(açık-yer altı, kömür-metal, üretim-emniyet, dünya-uzay vs.) 
olarak yeniden düzenlenmeleri gerekebilir. Ancak fonksiyonel 
olarak temellerin aynı kalacağını düşünebiliriz. Otomasyon, 
üretim miktarı, ekipman kullanım süresi, emniyet, ekipman 
takibini ve kontrolünü arttıracağı gibi; üretimdeki değişkenlik, 
yakıt tüketimini ve belki de en önemlisi insani hataları azalt-
maktadır. Etik açıdan bakıldığında ise bu teknolojilerin en bü-
yük faydaları tehlikeli noktalarda insan kullanımının ortadan 
kalkması ile olmuştur. Buna en güzel örnek bir kaç sene önce 
Utah’ta yaşanmış olan büyük ocak kayması sonrasında kulla-
nılan sondaj makineleri ve dozerler gösterilebilir. Hali hazırda 
madenlerde otomasyonu tamamen sağlanmış ekipmanların 
kullanımı oldukça az sayıdaki maden ocağında bulunmaktadır. 

Farklı alanlardaki otomasyon uygulamaları dünyada genellikle 
ilk yatırım maliyetleri ve risk iştahı sebebiyle büyük maden fir-
maları tarafından alınmaktadır. 

Otomasyon basit anlamda tek yönlü işlemlerden oluşur. Ya-
pılan işlem temelde programlanan görevi yapmak veya iptal 
etmek üzerine kuruludur. Ancak robotik uygulamaları bundan 
biraz daha farklıdır. Robotlar aynı anda programlanan birden 
çok görevi (İşlem sırasından bağımsız) yapabilirler. Robotlar 
bir engelle karşılaştıklarında alternatif yolu-yöntemi deneye-
bilirken; otomasyonu sağlanan bir ekipmanda bu durum söz 
konusu değildir. Bir başka deyişle robotik otomasyondan bir 
sonraki adım olarak; yani otomasyonu sağlanmış ama “daha 
akıllı” cihazlar olarak düşünülebilir. Endüstri 4.0’in temelini 
oluşturacak olan nesnelerin interneti (IoT) ile ekipmanlar ve 
sistem arasındaki iletişimin kurulduğunu varsayarsak; yapay 
zeka uygulamalarıyla cihazların çok daha akıllı kararları çok 
daha hızlı verebileceğini söyleyebiliriz. 

Tekil olarak otomasyonu sağlanmış ekipmanlar bulunsa da; 
hali hazırda dünyada tamamı otomatize edilmiş veya robot-
lar tarafından üretim yapılan bir maden bulunmamaktadır. 
Otomatize edildiği düşünülen birçok ocakta insan faktörü 
halen belli bir derecede bulunmaktadır. Söz konusu bir ma-
denin önümüzdeki uzun yıllar için de olması oldukça zor 
gözükmektedir. Bunun en önemli sebepleri arasında; bu 
alanda yapılan girişimlerin ekipman tedarik firmalarının ken-
di bağımsız çabalarıyla (Genellikle sektörden bir partner bu-
larak) mesafe almaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır.                                                                       
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Hali hazırda bir ekipmanın tam otomasyonu sağlanmış olma-
sı; üretim prosesinde kendisinden önceki veya sonraki baş-
ka bir firma tarafından üretilmiş bir cihazla iletişim kurması 
birçok defa mümkün olmamaktadır. Özellikle üyesi bulun-
duğum ‘Küresel Maden Standartları’ girişimi ile son 6-7 yıldır 
maden ekipmanı ve teknolojisi üreten firmalarla yaptığımız 
çalışmalarda, ekipmanların veri paylaşımı, üretkenlik hesap-
lamaları ve iletişim protokolleri konularında küresel bir stan-
dardın oluşturulması gibi girişimlerin ne kadar zor olduğunu 
birinci elden gördüğümü söylemeliyim. Bu sebeple işlemekte 
olan bir ocakta tam otomasyon girişimi çok daha zorken yeni 
açılan bir ocakta ise böyle bir girişimde bulunmak nispeten 
daha mümkün görünmektedir. Ancak bu defa da teknoloji-
nin neredeyse tamamının aynı firmadan alınması riski ortaya 
çıkmaktadır ki, bu durum maden firmaları tarafından tek fir-
maya bağımlılık veya diğer sebebiyle pek tercih edilmeyen 
bir durumdur. 

Madencilik faaliyetlerinin işleyişindeki neredeyse bütün di-
namikleri etkileyecek bir devrimin başarısı için insanların, 
prosesin ve teknolojinin aynı anda aynı hedef için dönüştü-
rülmesi gerekmektedir. Özellikle insan faktörü ve sektördeki 
insan kültürü oldukça önemlidir. Madencilikteki otomasyon 
uygulamaları genellikle sektör yöneticilerinden nispeten 
daha fazla onay alsa da orta ve alt düzey çalışanlarda -haklı 
olarak- aynı desteği bulamamıştır. Özellikle alt düzey çalışan-
ların işlerine bir tehdit olarak bir girişimde bulunulduğu ve 
insanların işlerinden olmak istemeyecekleri anlaşılabilir bir 
durumdur. Belki de sektörün en çok kafa yorması gereken 
konu bu problemdir. Diğer birçok endüstride otomasyonun 
yaygınlaşmasına rağmen madencilikte bu kadar sonralara 
kalmasının sebebi aslında tek sebep teknolojinin yetersizli-
ği değildir; asıl sebeplerin başında zihinlerin hazır olmaması 
gelmektedir. Tam otomasyonu sağlayacak teknoloji aslında 
yıllardır mevcuttur ancak böyle bir riski almak ve değişim sü-
recini yönetmek asıl meseledir. Yakın geçmişe kadar birçok 
firma bu tür girişimlere soğuk bakmıştır. Çünkü madenler 
fabrikalar gibi sabit değildir. Üretkenlik ve verimlilik değişen 
parametrelere anında ve hızlı cevap verebilme, maden ope-
rasyonlarında oldukça önemlidir. Bir diğer faktör ise iş yeri 
kültürü ve emniyet noktasındadır. Maden sektörünün büyü-
mesindeki önemli engellerden birisi de çoğunlukla çevre ve 
yöre insanından görülen tepkilerdir. Maden firmaları bu tür 
sorunlara cevaben bulunduğu bölge insanına alt yapı ve iş 
imkânları sağlayarak bir cevap vermiştir. Özellikle iş imkân-
ları sebebiyle taraf değiştiren insan sayısı küçümsenmeyecek 
kadar çoktur. Bu sebeple genellikle alt düzey pozisyonların 
yerini alacak olan otomasyonun bu noktada maden firmaları 
tarafından adaptasyonu, yakınında yerleşim olmayan az sayı-
daki maden dışında oldukça zor görünmektedir. 

Maden sektörü son otuz-kırk sene içerisinde teknoloji olarak; 
filo yönetim sistemi, ekipman navigasyon sistemi, bilgisayarlı 
ocak tasarımı-planlama yazılımları, ekipman sağlık gözetle-
me sistemleri, yüksek çözünürlüklü GPS, kablosuz bağlantı, 

otonom ekipmanlar gibi önemli atılımları adapte etmiştir. Bu 
teknolojiler, daha önceki süreçte ekipmanların büyüklüğü 
arttırılarak sübvanse edilen büyümeyi teknoloji kullanımıyla 
sağlamaya başlamıştır. Ancak hali hazırda verimlilik ve kalite 
anlamında pastada büyük parçaya halen dokunulmamıştır. 
Endüstri 4.0 devrimi ile maden firmaları emniyet, üretkenlik ve 
kalite noktasında ciddi atılımlar gerçekleştirebileceklerdir. Bu-
nun için otomasyonu sadece çalışan sayısının azaltıldığı uygu-
lamalar olarak görmek yerine; verimliliği ve emniyeti arttıracak 
bir fırsat olarak görmemiz gerektiği unutmamalı ve proses-in-
san-teknoloji faktörünü bir bütün olarak ele almalıyız. Piyasada 
birçok tedarikçi firma Endüstri 4.0 konusunda yeterli birikime 
ve alt yapıya sahip olduğunu iddia etse de benim tavsiyem bu 
tür girişimlerde muhafazakar olunması ve kanıtlanmış ve ger-
çek anlamda ihtiyaç duyulan teknolojilerin tercih edilmesidir. 
Kanıtlanmıştan kastım; büyük firmalar olarak algılanmamalı; 
sunulan teknolojinin diğer firmalarda-ocaklarda kullanımının 
özellikle yerinde incelenmesi daha faydalı olacaktır. Dünyanın 
alanındaki en büyük teknoloji-ekipman firmalarının eksiklerini 
ve açıklarını gidermek üzerine uzun yıllar danışmanlık hizmeti 
verdiğimizi hatırlatmak isterim. Teknoloji seçimi ve kullanımı 
maden firmalarının tuzaklar sebebiyle en büyük hatalara düş-
tükleri konuların başında gelmektedir.

Endüstri devriminin temelini ekipmanların verilere dayalı ka-
rarları oluşturacaktır. Bu tür bir üretim-yönetimin olabilmesi 
için sektör olarak atacağımız ilk adım verilerin toplanması-
nı otomatik hale getirmek ve bu verileri doğru bir biçimde 
kullanmak olmalıdır. Bu sebeple yeni alınan teknolojilerin 
alınmadan önce teknoloji adaptasyon planının yapılması ve 
gerekirse çalışanların sorumluluklarının yeniden düzenlen-
mesinin yapılması sağlanmalıdır. Verilerle barışık olmayan bir 
sektörün verilere dayalı bir endüstriyel devrime geçmesi pek 
mümkün değildir. 
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maden hukuku

Maden Yasasında İdari
Para Cezaları-II

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Bir önceki yazımızda, 3213 
sayılı Yasa’da 6592 sayılı Yasa 
ile yapılan değişiklik sonrası 
idari para cezalarının duru-

mu 11’inci maddeye kadar incelenmişti. Bu yazımızda da idari 
para cezalarını incelemeye devam edeceğiz.

Üretim ve sevkiyat başlıklı Maden Yasası’nın 12’nci maddesinde 
düzenlenen idari para cezaları kural olarak bu cezaların tekrarının 
ruhsat iptali ve cezanın katlanması sonucunu doğurmamasıdır. 
İstisnası ise Hammadde Üretim İzin Belgelerindedir. Yapılan üre-
timin projede belirtilen amaç dışında kullanıldığının ikinci kez 
tespiti halinde Hammadde Üretim İzin Belgesi iptal edilmektedir.

a-Üretilen madenin sevk fişi ile nakli zorunludur 
Maddenin ilk fıkrasında; Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatının 
zorunlu olduğu belirtilmiştir. Uygulama Yönetmeliğinin 47’nci 
maddesinde; ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma-e-
leme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan birincil 
sevkiyatlarda Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MİGEM) alınan 
sevk fişlerinin kullanılmasının zorunlu olduğu, düzenlenmiştir. 

Üretilen maden sevk fişi olmadan nakledilemeyecektir. Üreti-
len maden MİGEM’den alınan sevk fişleri ile yapılabildiği gibi 
Vergi Usul Yasasına göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile de ya-
pılabilir. Ancak bu durumda Devlet hakkının ödenmiş olması 
gerekir. Maden naklinin Vergi Usul Yasası’na göre düzenlenmiş 
sevk irsaliyesi ile nakli ve Devlet hakkının yatırılmış olması du-
rumunda, ruhsat sahibi MİGEM’den alınacak sevk fişi ile ma-
den naklini yapması yönünde yazılı olarak uyarılacaktır. Yazılı 

olarak uyarılmasından sonra aynı fiilin devam etmesi halinde, 
06.11.2010 gün 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uy-
gulama Yönetmeliğinin 55. maddesine göre teminat iradı ön-
görülmüştür. 6592 sayılı Yasa ile teminat yürürlükten kalktığı 
ve 6592 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin Uygulama Yönet-
meliği henüz çıkmadığı için bu konu belirsizdir.

b-Sevk fişi olmadan ve bildirim yapılmadan maden nakli 
12’nci maddenin 3. fıkrasında iki durum kural altına alınmıştır. 
İlki Sevk fişi ve ruhsat olmadan maden nakli, ikincisi ruhsatlı 
sahadan sevk fişsiz maden naklidir.

Madenin sevk fişsiz nakledilmesinde öngörülen idari para cezasın-
da, nakli yapan kişinin ruhsatının olup olmaması fark etmemekte, 
yalnız ruhsatlı sahadan yapılan sevk fişsiz nakilde sevk edilen ma-
dene el koyma durumu olmamaktadır. Nakil sevk fişi ile yapılma-
dıkça nakledilen madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tuta-
rında idari para cezası verilecektir. Buradaki fiil meşhut suç olup, 
sadece nakledilen madenle sınırlıdır. Sevk fişi bilgilerinin somut 
olaya uygun olmaması halinde de nakil sevk fişsiz yapılmış sayıla-
caktır. Beş kat idari para cezası 6592 sayılı Yasa ile değişmemiştir.

Maden Yasası’nın 12’nci maddesinin 3. fıkrası ile ilgili Uygula-
ma Yönetmeliği’nin 51. maddesinde konu açıklanmıştır. 

i-Ruhsatsız ve sevk fişsiz nakliyat 

Ruhsatı olmadan ve sevk fişi düzenlenmeden yapılan maden 
naklinde, nakledilen madene el konulacak ve ocak başı satış 
bedelinin beş katı idari para cezası verilecektir.
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ii-Ruhsatlı ancak sevk fişsiz nakliyat

Ruhsatı olup sevk fişsiz maden nakleden ruhsat sahibine, nak-
ledilen madenin ocak başı satış bedelinin beş katı idari para 
cezası verilecek, ancak naklettiği madene el konulmayacaktır. 

c-Üretim ve sevkiyatın bildirilmemesi
Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevki-
yatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi 
gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için 
hesaplanacak Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar 
için hesaplanacak Devlet hakkının beş katı tutarında idari 
para cezası verilecektir. 6592 sayılı Yasa ile on kat olan idari 
para cezası beş kata indirilmiştir. Uygulama Yönetmeliğinin 
52. maddesinde Yasa hükmünün nasıl uygulanması gerektiği 
açıklanmıştır. Her ne kadar Yönetmelikte de on katı kadar ida-
ri para cezası dense de Yasa gereği beş kat idari para cezası 
uygulanacaktır.

Üretim ve sevkiyatın bildirilmemesi dosya üzerinde yapılan 
inceleme ya da ruhsat sahasında yapılan denetim sonucu tes-
pit edilebilir. İdareye verilen imalat haritaları üzerinde yapılan 
inceleme sonucu üretimin eksik bildirildiği anlaşılabilir ise de 
imalat haritalarının yerinde kontrolü bu incelemelerin sağlıklı 
olmasını sağlar. Geçmiş yıllarda verilen imalat haritaları ile son 
verilen imalat haritasının kıyaslanması gerekir. Burada önemli 
bir diğer husus imalat haritalarının hangi tarihte yapıldığının 
haritada yer almasıdır.

Bir diğer husus ise Yönetmelik düzenlemesi ile Yasa hükmü-
nün örtüşmemesidir. Yasanın 12’nci maddesi 4. fıkrasında, 
“Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı 
bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gere-
ken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesap-
lanacak Devlet hakkının beş katı tutarında idari para cezası 
verilir.” kuralı varken, Yönetmelik düzenlemesinde, “..Ayrıca, 
bu fiil haksız yere hak iktisabı kapsamında yapılmış fiil sayıla-
rak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında işlem tesis edilir.”, 
denilmiştir. Açıkça Yasanın öngörmediği bir ceza Yönetmelikte 
düzenlene konusu edilmiş, tek fiile iki ceza getirilmiştir. Yasada 
öngörülmeyen bir ceza kuralının Yönetmelikle düzenlenmesi 
hukuki değildir.

Yasa’nın 10’uncu maddesi 8. fıkrası, (e) bendinde; Ruhsat saha-
sında yapılan üretim ve satışların beyan edilmemesi, kuralı var-
dır. Söz konusu kural ile 12’nci maddenin 4. fıkrasındaki kural 
aynı fiile yöneliktir. Böylece Uygulama Yönetmeliğine aynı fiile 
2 ayrı idari para cezası getirildiği görülmektedir. 

d-Ruhsat olmadan veya grubu dışında üretim
Yasa’nın 12’nci maddesi 5. fıkrasında; “Ruhsat olmadan veya 
başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti 
halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare 
tarafından el konulur. Bu fiili işleyenlere, bu fıkra kapsamın-
da üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan 

kalkmış olan tüm 
madenin ocak başı 
satış bedelinin iki 
katı tutarında idari 
para cezası uygu-
lanır. Ruhsat ala-
nında ruhsat gru-
bu dışında üretim 
yapıldığının tespiti 
halinde faaliyetler 
durdurularak üreti-
len madene mülki 
idare amirliklerince 
el konulur. Bu fiili 
işleyen kişilere, bu 
fıkra kapsamında 
üretilmiş olup el 
konulan ve el ko-
nulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı 
satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. El 
konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli il 
özel idaresi hesabına aktarılır.”, kuralı bulunmaktadır.

Kural iki hali düzenlemektedir. İlki, ruhsatsız veya başkasına ait 
ruhsat sahasında üretim, ikincisi ruhsatlı ancak ruhsat grubu 
dışında üretimdir.

i-Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde 
üretim.

Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisin-
de üretim yapıldığında; Faaliyet durdurulacak, el konulma 
imkanı olan madene el konulacak ve fiili işleyene üretilen 
madenin ocak başı satış bedelinin iki katı idari para cezası 
uygulanacaktır. 

Ruhsatsız ya da başkasına ait ruhsat alanı içerisinde yapılan 
üretimin durdurulmasının gerektiği açıktır. Burada eksik olan 
el konulma imkanı olan maden ile el konulma imkanı kalma-
yan madene aynı cezanın uygulanmasıdır. Madde ile bilmeden 
veya kusuru olmadan ruhsat alanı dışına taşan ruhsat sahibi ile 
bilerek ve isteyerek ruhsatsız ya da başkasına ait ruhsat saha-
sına üretim yapan aynı tutulmuştur. Ruhsatsız alanda üretim 
yapan ve bunu bilen ürettiği madeni hemen nakledecektir ve 
el konulma imkanını ortadan kaldıracaktır. Bilmeden ruhsat sı-
nırı dışına taşanın ise böyle bir kaygısı olmadığından madeni 
hemen nakletmek gibi bir amacı yoktur. Bu nedenle, el konul-
ma imkanı olan maden bedelinin verilen idari para cezasından 
düşülmesi hakkaniyete uygundur.

Başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığında, üre-
tim yapanın dışındaki ruhsat sahibi sahasından üretilen maden 
bedelinin tazminini isteyebilecektir. Bu durumda, başkasına ait 
ruhsat alanı içerisinde üretim yapanın idari para cezası yanında 
tazminat sorumluluğu da doğmaktadır. 
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ii-Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapılması.

Bu durumda bir ruhsat vardır, ancak ruhsatın ait olduğu 
grup dışında üretim yapılmaktadır. Yasanın bu hükmü ile 
Yasanın 10’uncu maddesi 8. fıkrası (a) bendi aynı fiili dü-
zenlemektedir. Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üre-
tim yapılmasına, 10’uncu madde hükümlerinin uygulan-
masında; fiilin tekrarında idari para cezası katlanacak, üç yıl 
içinde fiilin üç kez ihlal edilmesinde ruhsat iptal edilecektir. 
Yasanın 12’nci maddesinin uygulanmasında ise idari para 
cezası fiilin tekrarı halinde katlanmayacak ve ruhsat iptalini 
doğurmayacaktır.

Cezanın farklı durumları düzenlediği söylenebilirse de böyle 
bir durum söz konusu değildir. Yasanın 12/5’inci maddesinde; 
“Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tes-
piti,” denildiği, 10/8 (a) maddesinde ise; “Ruhsatın ait olduğu 
grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üre-
tilmesi,” denildiği iki ifadenin farklı olduğu savunulabilir. Her 
iki kural arasında hiçbir fark yoktur. Bir ruhsatın grubu dışında 
diğer bir grup madenin üretilmesi, üretim hakkı olmayan bir 
madenin üretilmesi anlamından başka anlam taşımaz. 

Kanaatimizce yeni bir Yasa değişikliğinde bu karışık durumun 
giderilmesi gerekli ve zorunludur.

e-Hammadde üretim izni olmadan veya hammadde üretim 
izninin amaç dışında kullanımı
Yasa’nın 12’nci maddesi 6. fıkrasında; Hammadde Üretim İzni 
Belgesi (HÜİB) olmadan üretim, HÜİB olmadan yapılan üreti-
min kamuya ait projelerde kullanılması, HÜİB’ne dayalı üreti-
min amaç dışında kullanılması halleri düzenleme konusu edil-
miştir.

i-Hammadde üretim izni olmadan üretim

Hammadde üretim izni olmadan yapılan üretim, Yasanın 
12’nci maddesi 5. fıkrasında düzenlenen ruhsatı olmadan yapı-
lan üretim faaliyetidir. Faaliyet durdurulacak, üretilen madene 
el konulacak ve üretilen madenin ocak başı satış bedelinin iki 
katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

ii-Hammadde üretim izinsiz faaliyette üretilen hammaddenin 
kamuda kullanılması

HÜİB olmadan üretim yapıldığının, ancak üretilen hammad-
denin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi 
halinde faaliyetler durdurulacak, üretilen hammadde için fa-
aliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli kadar idari para 
cezası uygulanacaktır. Ortada HÜİB yoktur. Fakat üretilen 
hammadde kamuya ait projelerde kullanılmıştır. HÜİB’si Uy-
gulama Yönetmeliğinde; Yol, demiryolu, hava limanı, köprü, 
baraj, gölet, liman gibi yapı, sanat yapıları ve inşaatlar için 
kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izin, olarak tanımlan-
mıştır. Kamu kurum ve kuruluşu HÜİB’sini aldığında genelde 

taşeron sözleşmesi ya da rödovans sözleşmesi ile HÜİB’sin-
de faaliyet göstermektedir. HÜİB olmadan yapılan üretimin 
kamuya ait projelerde kullanılması kanımca bu faaliyete ve-
rilecek idari para cezasının hafifletilmesine neden olmama-
lıdır. Yürürlükte olan ruhsat sahaları üzerine de verilebilen 
HÜİB’ne bu kadar ayrıcalık tanınırken, HÜİB’ni almadan faa-
liyette bulunulması düşünülemez. Ayrıca verilen idari para 
cezası kamu kurumuna değil de taşeron veya rödovansçıya 
kesilmesi kamu kurumlarının bu ayrıcalığı keyfi olarak kullan-
masına olanak sağlayacak niteliktedir. 

iii-Üretilen hammaddenin amaç dışı kullanılması

HÜİB alanından üretilen hammaddenin kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ticarete 
konu edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi 
halinde, faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan ham-
maddenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari 
para cezası verilecektir. Fiilin ikinci kez tespitinde ocak başı 
satış bedelinin iki katı idari para cezası yanında HÜİB iptal 
edilecektir.

İdari para cezasında; Herhangi bir işleme tabi tutulmadan 
kullanılan hammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan 
(hammaddenin işlenmemiş doğal hali) hammaddenin ocak 
başı satış fiyatından hesaplanacaktır. Kuralın karşıt kavramın-
dan ise hammaddenin herhangi bir zenginleştirme işlemine 
tabi tutulduktan sonra fiyatının oluştuğu durumlarda ocak 
başı satış fiyatı, zenginleştirme masrafları düşüldükten sonra 
oluşan fiyat olacaktır.

f-Ruhsatlı ancak işletme izni olmadan üretim 
Ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta 
üretim yapıldığının tespiti halinde, üretim faaliyetleri durduru-
larak 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

6592 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce Yasa’nın 
17’nci maddesinde yer alan; “Arama döneminde teknolojik 
araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmala-
rı yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat 
eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin 
% 10’una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir.” kuralı 
6592 sayılı Yasa ile; “Arama döneminde teknolojik araştırma, 
geliştirme, pilot çalışmalar ve Pazar araştırmaları yapmak 
üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat 
sahibine, arama ruhsat sahibine, arama ruhsat döneminde 
arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak çıkan madenden 
numune alınmasına ve sevk edilmesine izin verilebilir.”, kuralı 
getirilmiştir.

Son değişiklikle arama döneminde üretim izin belgesi kaldırıl-
mıştır. Kural; sadece ruhsatlı, ancak İşletme İzni olmadan aynı 
grupta üretim yapılması haline uygulanabilir. Bu idari yaptırım 
kuralının da Yasanın 7’nci maddesi 21. fıkrası ile 10’uncu mad-
denin 8. fıkrası (b) bendi ile çelişkili olmasıdır. 
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Toz, ısı, vibrasyon...
Zorlu maden koşulları için sadece başlangıç.

ABB Maden Motoru Madencilik Türkiye 195x275 mm © Copyright 2016 ABB. All rights reserved.

ABB yeraltı ex-proof maden motorları

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

Standart özellikler:
 0.55-710 kW güç aralığı ve 3000-750 rpm hız aralığı
 80-450 gövde arası pik döküm gövde 
 230-1250V (DOL) voltaj aralığı
 IE2 ve IE3 verim sınıfı seçenekleri 
 ATEX Ex d I Mb koruma -IP66 koruma sınıfı
 Bakım gerektirmeyen labirent keçe 
 ISO 12944’e uygun C5M boya sınıfı

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

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi: 0850 333 1 222
E-mail : contact.center@tr.abb.com
E-mail : alev.deli@tr.abb.com
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Şub.17 Keles krible +40 mm 172 KLİ 2.766

Şub.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

347 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.146

Şub.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

347 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.945

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

Şub.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

265 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Şub.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

17.Şub.17 Altın 1241,40 7,93 1150,20 USD/tr. oz

17.Şub.17 Gümüş 18,00 12,85 15,95 USD/tr. oz

17.Şub.17 Platinyum 1005,00 11,47 901,60 USD/tr. oz

17.Şub.17 Rodyum 900,00 16,88 770,00 USD/tr. oz

17.Şub.17 Palladyum 780,00 14,38 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

17.Şub.17 Aluminyum 1878,00 9,63 1713,00 USD/ton

17.Şub.17 Bakır 5959,00 8,35 5500,00 USD/ton

17.Şub.17 Çinko 2830,00 10,44 2562,50 USD/ton

17.Şub.17 Kalay 19800,00 -6,05 21075,00 USD/ton

17.Şub.17 Kurşun 2280,00 14,98 1983,00 USD/ton

17.Şub.17 Nikel 10940,00 9,35 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

17.Şub.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.

13.Şub.17 Uranyum 26,50 30,86 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)

Şub.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Şub.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Şub.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Şub.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 480 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Şub.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 420 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

10.Şub.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 410-420 USD/dmt

10.Şub.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 400-405 USD/dmt

10.Şub.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 380-390 USD/dmt

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

Temel Maden Fiyatları

ekonomi

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

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

dmte : kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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Independent mining advisers

 

 

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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eTkinlik Takvimi

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

3 - 4 Mart  Trakya Endüstriyel Hammaddeler Çalıştayı, Edirne,
trakyaehmcalistayi.com
16 - 19 Mart  İSG Avrasya, 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, İstanbul, 
isgeurasia.com 
20 - 25 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
27 - 29 Eylül  Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu,
Bodrum, isme.org.tr

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
19 - 23 Mart  Symposium on the Application of Geophysics to Engineer-
ing and Environmental Problems, ABD, www.eegs.org
20 - 22 Mart  4. International Symposium on Process Mineralogy 2017, 
Cape Towni Güney Afrika, min-eng.com
28 - 29 Mart  Deep 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
25 - 27 Nisan  MiningWorld Russia 2017, Rusya, miningworld.ru/en-GB/
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

27 - 30 Eylül  INERMA: 2. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji 
Zirvesi, İstanbul, inerma.com
12 - 14 Ekim  INERMA: 2. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji 
Zirvesi, İstanbul, inerma.com
12 - 14 Ekim  MühJeo 2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 
Sempozyumu, Adana, muhjeoder.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 
8 - 10 Kasım  EIF Enerji Kongresi, Ankara, enerjikongresi.com 
9 - 12 Kasım  14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı, İstanbul, cnristanbulmermer.com
1 - 2 Aralık  T9. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara,
delpatsempozyumu.org 
13 - 15 Aralık  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

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, 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 
28 - 30 Haziran  International Workshop on Advanced Ground Penetrat-
ing Radar, İngiltere, www.eng.ed.ac.uk 
11 - 12 Temmuz  Iran Mining Technology Summit 2017, İran, 
www.iranminetech.com 
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
11 - 13 Ekim   International Conference on Underground Mining 
Technology UMT 2017, Avustalya, acg.uwa.edu.au 
21 - 25 Ekim  Exploration 2017, Kanada, exploration17.com
31 Ekim - 2 Kasım  Fennoscandian Exploration and Mining FEM 2017, 
Finlandiya, fem.lappi.fi/en
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 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
Elektrk Üretm A.Ş

YATAĞAN
Termk Enerj 

Üretm A.Ş

K Ö M Ü R  S A N A Y İ  E Ş L E Ş T İ R M E  P L A T F O R M U

"Kömür Üreticileri Derneği  Üye Şirketleri ile 

Tedarikçiler Bir Araya Geliyor."
 

İLETİŞİM
Korcan KAYRIN
T:  +90 312 219 59 20
M: +90 542 440 41 49
E:  korcan@cleancoalsummit.org





www.imcet.org.tr

Türkiye  25. Uluslararası
Madencilik Kongresi ve Sergisi
TUMAKS 2017

11-14 April / Nisan 2017

Antalya
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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

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
UCTEA Chamber of Mining Engineers of Turkey
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Sayfa Firma
49, 113 ABB 

17 Anadolu Flygt

73 Ant Group

39 Ardef

37 Argetest

30, 31 Asel Teknik

45 Atay Müendislik

33 Atlas Copco

61 Ba&Ha

Ön Kapak,
5,9,65,66

Barkom

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik 

105 Çolakoğlu Makine

Sayfa Firma
97 Çukurdere Sondaj

55 Dalazlar Sondaj

101 Dama Mühendislik

77 DBC Makine

85 DMT

81 Ersencer Mühendislik

23 Esan

35 Esit Elektronik

95 FKK

47 Flowrox

89 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

87 GREEN Chemicals

Sayfa Firma
25 Hidromek

119 IMCET

59 Intermobil

63 Kensan Makine

75 Ketmak

118 Komatek

99 Labris

11 Metso

51 MTM Makine

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

57 Outotec

91 Özfen Makine

Sayfa Firma
21 Pena

3 Pozitif Sondaj

69 Sandvik

Ön Kapak İçi Shell

13, 29 Son-Mak

1 Spektra Jeotek

109 SPT

53 SSAB

27 Teknima

117 Temiz Kömür Zirvesi

115 Ukwazi

7 Weir Minerals

71 Yünel

83,107 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

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

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

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

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...
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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


