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Maden sektörü, özellikle bu günlerde olduğu 
gibi, değişken ve düşük fiyatlar karşısında hiç 
olmadığı kadar verimliliğe, optimizasyona ve 
maliyet düşürmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu 

ihtiyaca karşılık verecek ürünlerin tasarlanması 
konusundaki eksiklik Kensan’ın ana çıkış 
noktası olmuştur. Sekonder konik kırıcı 

da ilk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi 
görünse de uzun vadede çok 
kârlı bir yatırım aracı haline 

dönüşmektedir. 

Madencilik Türkiye dergisinde 
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 dergisinden 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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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler topraklarının altındaki madenleri artık yeterli bulmayıp gö-
zünü denizlerin dibine ve uzaya çevirmiş durumda. Bunun için de yeni teknolojiler geliştirip fü-
türistik projeler üretiyorlar. Ya da kendi madenleri için yatırımcılara çeşitli destekler veriyorlar.
Asteroid Madenciliği: NASA ve çeşitli şirketler (Deep Space Industries, Planetary Resources 
vs.) asteroidlerdeki zengin metal varlığına gözlerini dikmiş durumda. Bu kuruluşlar uzayda 
dolaşan asteroidlere özel araçlarla ulaşarak asteroidler üzerindeki metalleri üretip dünyaya 
getirmeyi ya da Ay’da veya diğer gezegenlerde gelecekte kurulacak kolonilerin kullanımına 
sunmayı planlıyorlar. Bir sonraki aşama ise diğer gezegenlerde maden üretimi!
Derin Deniz Madenciliği: Dünyanın ilk derin deniz madenciliği şirketlerinden biri olan Ka-
nadalı Nautilus Minerals Inc. zengin altın ve bakır yataklarını bünyesinde barındıran Pa-
pua Yeni Gine’deki Solwara-1 projesinde gerçekleştireceği üretime 2019 yılında başlamayı 
planlıyor. Çalışmalarda kullanılacak ekipmanların 2018 ortalarında hazır olacağını belirten 
şirket okyanus tabanında uzaktan kontrol edilen ve özel tasarlanmış 3 maden robotu kul-
lanılacağını aktarıyor. Okyanusların derinliklerinde hiç dokunulmamış ve binlerce yıllık ihti-
yacı karşılayacak kaynak olduğu da belirtilenler arasında.
Fiyatlarda Artış: Maden (özellikle metal) fiyatları son dönemde artış eğilimine girdi. Gerek 
tartışmalı yeni Amerikan Başkanı’nın etkisi gerekse Çin gibi dev ekonomilerin hareketliliği 
ile fiyatlar dipten yukarı dönmeye başladı. Bu durum da madencilikteki her alanda önemli 
bir hareketliliğe neden oluyor.
Aramalarda Artış: Pek çok şirket son yıllarda ara verdiği ya da azalttığı arama çalışmaları 
için, maden fiyatlarındaki artışa paralel olarak, 2016 itibarıyle yeniden bütçe oluşturmaya 
başladı. Yapılan değerlendirmelere göre dünya genelinde 2025 yılına kadar yapılacak ma-
den aramaları için 21 milyar dolar harcanması öngörülüyor. Bu kapsamda özellikle tama-
men duran yeni proje yani keşif çalışmalarında artış olması bekleniyor.
Teşviklerde Artış: Çeşitli ülkeler, başta en riskli dönem olan aramalar olmak üzere, maden-
ciliğin her aşamasında yatırımcıları teşvik ediyor. Örneğin Kanada, maden aramacılara yö-
nelik olarak uyguladığı %15’lik vergi indirimini 2017 için 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Diğer 
bir örnekte ise Batı Avustralya’da, 2017’den 2020’ye kadar Maden Arama Teşvik Planı için 
30 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. 
Yeni Projeler: Dünya devi şirketler yeni yatırımlara girişiyor. Örneğin Barrick Gold ve Goldcorp 
Şili’de bulunan dünyanın en büyük altın-bakır yataklarından birisi olan Cerro Casale’de ortak 
çalışmaya başlayacaklarını duyurdular. Diğer bir örnek; komşumuz İran’da altı özel şirketin bir-
leşmesi ile oluşan konsorsiyumun finanse edeceği, yılda 800 bin ton çinko konsantresi ürete-
cek Mehdiabad Madeni için 1 milyar dolar harcanacak.
Yeni Teknolojiler: Artık dev maden kamyonları sürücüsüz çalışıyor. 2016 sonunda Mine 
Expo’da tanıtılan 230 ton taşıma kapasiteli dev makinenin sürücüsü olmaması son dönem-
deki en önemli gelişmelerden…
Ve Türkiye...
Ülkemize dönüp baktığımızda müthiş bir ekonomik kalkınma ve dünyada söz sahibi ülke-
ler arasına girme çabamız olduğu görülüyor. Ancak bu kalkınmanın sağlanabilmesi için en 
gerekli olan varlığımızı yani madenlerimizi yeterince verimli kullanamıyoruz. Madenlerimizi 
ekonomiye kazandırmak için prosedürlere ve bürokrasiye boğulan yatırımcı ya hiç üretim ya-
pamamakta ve sektörden uzaklaşmakta ya da hedeflediği üretim rakamlarına ulaşamamakta. 
Bu ülkenin bulunduğu topraklar madenciliğin beşiği olarak adlandırılıyor. Gerek Osmanlı 
döneminde gerekse Cumhuriyetin ilk yıllarında topraklarımız üzerinde çeşitli madencilik 
faaliyetleri yürütülmüş. Bilimsel arama ve üretim çalışmaları, kurulan kamu kuruluşları ara-
cılığı ile 1935’ten bu yana yapılıyor. Özel sektör her daim var oldu. Uzay çağı 2017’ye gel-
diğimizde ise durumu değerlendirdiğimizde, bu kadar potansiyele ve geçmişe sahip bir 
ülkeye yakışmayacak kadar, madencilikte olması gerektiği yere ulaşamamış bir ülkeyiz.
Yukarıda kabaca bahsedilen dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurularak acilen maden-
lerimizi en verimli ve en yoğun şekilde ekonomiye kazandırmak için çalışmaları arttırmalıyız.

Dünyada Gelişmeler, Ülkemizde Durum
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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
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Türkiye’den haberler

Zenit Madencilik, Kızıltepe Madeninde
İlk ‘Dore’yi Döktü

İsmet Kasapoğlu Yeniden TOBB
Madencilik Meclisi Başkanı Seçildi

Türkiye’nin İlk ve Tek İngilizce Madencilik 
Dergisi “Mining Turkey”in 12. Sayısı Çıkıyor!

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren arama şirketi Ariana Resources, 
ortağı olduğu Zenit Madencilik şirketi tarafından Kızıltepe Made-
ni’nde ilk dorenin dökümünün gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yayımlanan duyuruda Kızıltepe Madeni’nde son yasal inceleme-
lerin tamamlandığı ve gerekli teknik onayların alındığı, 5,25 kg’lık 
altın-gümüş karışımından oluşan ilk dorenin dökümünün gerçek-
leştirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada madende 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde üretimin artırılmasının planlandığı da aktarıldı.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener; “Bu gelişme 
bütün Ariana ekibi ve kendini bu projenin geliştirilmesine adayan 
ortağımız Proccea Construction Co. için çok önemli bir başarı. 
Özellikle projeye verdiği katkılar dolayısıyla ortağımıza, yerel 
yönetimin ve Türk hükûmetinin desteklerine teşekkür etmek is-
tiyoruz. Aynı zamanda hissedarlarımıza uzun zamandır sabır 
gösterdikleri ve hedeflerimize bağlı kaldıkları için ayrıca teşekkür 
ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Madencilik Meclisi yeni dönem 
başkanını seçti. Başkanlık divanının seçimi ve sektörün güncel 
sorunları ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin müzakere 
edilmesi amacıyla 22 Şubat’ta birlik merkezinde toplanan mec-
lis üyeleri oy birliği ile eski başkan İsmet Kasapoğlu’nu yeniden 
başkan seçti.

Türkiye’nin ilk ve tek İngilizce madencilik ve yer bilimleri dergisi 
Mining Turkey Magazine’in 12. sayısı Mayıs 2017’de çıkıyor.
2011 yılından beri yayında olan dergimizin hedefi, hem basılı 
hem de dijital formatta, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı 
sermayeli şirketleri/çalışanlarını ve yurt dışından ülkemizi takip 
eden yabancı şirketleri sektörümüz hakkında bilgilendirmektir. 
Ülke madenciliğini dünyaya tanıtma görevini üstlenmiş olan 
dergimizde, madencilik sektörünün seçkin mensupları tarafın-
dan kaleme alınan makalelerin yanı sıra çeşitli sektörel bilgiler 
ve firma tanıtımları da yer almaktadır.
Mining Turkey Dağıtım Ağı
•	Dünyanın önde gelen 100 maden arama ve üretim firmasına 
ve ayrıca ülkemize komşu ülkeler, Türki Cumhuriyetler, Balkan-
lar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde bulunan maden-
cilikle ilişkili sektörel organizasyonlar, kamu kuruluşları, özel 
şirketler olmak üzere yaklaşık 500 adrese gönderilmektedir.
•	Ülkemizde faaliyet gösteren yerli/yabancı sermayeli şirketlere, 
yabancı uyruklu yöneticilere ve çalışanlarına gönderilmektedir.

Mart 2017

Şubat 2017

Nisan 2017

Ariana Resources olarak kaynaklarımızı artırmaya odaklanarak, 
yapılacak arama ve geliştirme çalışmaları ile projenin değerini 
daha da artırmayı hedefliyoruz. Proccea ile süregelen 7 yıllık or-
taklığımız süresince aynı hedef doğrultusunda gösterdiğimiz ba-
şarılı çalışma, gelecekteki stratejilerimiz için bir sıçrama tahtası 
olacak. Hissedarlarımızla gelecek aylarda paylaşacağımız geliş-
melerden dolayı büyük heyecan duyuyoruz.” şeklinde açıklama-
larda bulundu.
Yaşanan son gelişmeler ile ilgili olarak Proccea Genel Müdürü 
Deniz Aybars ise; “Ortaklığımız tarafından kurulan ilk altın ma-
deninin tamamlanması dolayısıyla büyük mutluluk duyuyoruz. 
Önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık ve bundan sonra Ari-
ana ekibi ve finansörümüz Türkiye Finans ile birlikte Kızıltepe’de 
yapacağımız çalışmalar ile tecrübemizi artıracak olmaktan büyük 
heyecan duyuyoruz.” ifadesinde bulundu. 

Toplantıda geçmiş dönemlerden farklı olarak, meclisi daha aktif 
hale getirmek adına bir yürütme kurulu oluşturuldu. Sektörün 
sorunlarına en kısa sürede müdahale edebilmek adına, yürüt-
me kurulunun en kısa sürede bir araya gelmesine ve alt çalışma 
gruplarının belirlenmesine karar verildi. 

•	Derginin pdf versiyonu, mail listemizde yer alan tüm sektör 
mensuplarına gönderilmektedir (yaklaşık 3750 kişi).
•	Sosyal medya (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram) ve 
akıllı telefon (Android) uygulaması ile takipçilerimize (15.000’in 
üzerinde kişi) ulaştırılmaktadır.
Dergi ayrıca pdf olarak web sitemizde tüm ziyaretçilerin eri-
şimine ücretsiz olarak açık tutulmaktadır (Her sayı ortalama 
20000 gösterim).
Yine her sayı, yayın tarihinden sonra gerçekleştirilen madenci-
lik sektörü ile ilişkili fuar, kongre, seminer, kurs ve benzeri etkin-
liklerde ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
İngilizce tanıtım yapmak isteyen şirketler için özel dağıtım ağı 
ile eşsiz bir ortam sunan Mining Turkey Magazine’in 12. sayı-
sında şirketinizin de yer almasını istiyorsanız bizimle irtibata 
geçebilirsiniz.
E-posta: reklam@madencilik-turkiye.com
Mining Turkey Magazine’in daha önceki sayılarını incelemek 
isterseniz: www.miningturkeymag.com 
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İnadına Üretim, İnadına İhracat
Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan maden-
ciliğin Ege’deki patronu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Mevlüt Kaya, madencilik sektörünün kriz ortamında kabuğuna 
çekilmek yerine “İnadına üretim, inadına ihracat” sloganıyla ha-
reket ettiğini söyledi.
İzmir Medya Platformu ile bir araya gelen Kaya, Ege Maden İh-
racatçıları Birliği’nin madencilik ihracatını artırmak için yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türk madenciliğinin henüz değerini bulmadığını ve lobisinin za-
yıf olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti:
“Lobisi olmayan bir sektörüz, Türk halkının sahibi olduğu maden-
lerde biz kiracıyız. Türk insanının hassasiyetlerini ön plana alarak 
üretim ve ihracat yapacağız. Türk madenciliği henüz değerini tam 
olarak bulabilmiş değil, değerini bulması için URGE Projesi, Ar-Ge 
Merkezi çalışmalarımız devam ediyor.”
İzmir Medya Platformu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bu-
lunan Mevlüt Kaya, madencilik sektöründe ve özellikle de doğal 
taşta umutlu gelişmeler yaşandığını aktardı. Kaya, Türkiye’nin 
en güçlü silahlarından biri olan madenciliğin henüz etkin kulla-
nılamadığını kaydederek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
son yıllarda iyi bir sinerji yakalanmış olmasına rağmen, sektör hala 
sorunlarla mücadele ediyor. Madendeki ihracat, Türkiye ortalama-
sının üzerinde bir ivme ile artıyor. Ancak sorunlar hala aşılabilmiş 
değil.” şeklinde konuştu.
2023 Hedeflerine En Yakın Sektör
Bütün olumsuzluklarına rağmen sektörün ihracat iştahının çok 
yüksek olduğu bilgisini paylaşan EMİB Başkanı Kaya, 2023 hedef-
lerine ulaşmanın biraz motivasyon gerektirdiğini ancak engelle-
rin kaldırılması halinde de yine bu hedefleri tutturmaya en yakın 
sektörün madencilik sektörü olduğunu kaydetti. Kaya, 25 yılda 
30 milyon dolar ihracattan 5 milyar dolara gelmiş bir sektörün 
2023 hedefi olan 15 milyar doları da yakalayabilecek potansiyele 
sahip olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin hem devleti hem de 
halkı ile ülkenin bu gücüne inanması gerekiyor. Bir maden ocağı, bir 
petrol kuyusundan 1,5 kat daha fazla katma değer yaratıyor. Bunu 
görmemiz lazım.” dedi.
Ya Sezaryensiz Doğum Olanaksızsa!
Türkiye’de madencilik denildiğinde ilk karşı hamle çevrecilik ko-
nusunda geliyor. Kaya bu noktada halkın yanlış yönlendirildiği-
ni söylüyor. Çünkü bir maden ocağı açıldığında, öylece bırakıp 
gidilmiyor. İşi biten maden ocakları rehabilite ediliyor ve kesilen 
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ağaç varsa en az 10 katı ağaç dikilerek, doğaya verilen zarar telafi 
ediliyor. Kaya burada çarpıcı bir örnek veriyor:
“Bu bebeğin doğması için sezaryen şart, hem annenin sağlığı hem 
de bebeğin doğması için başka şansınız yok.”
Ucuza Satmak Vatana İhanet!
Türk madencilik sektörünün en büyük sorunlarından birinin de 
yanlış rekabet politikaları olduğunu anlatan Kaya, dünya piyasa-
sında 120 dolar olan bir ürünün Türkiye’den 40 dolara ihraç edil-
diğine dikkat çekti. Kaya şöyle devam etti:  
“Madenler yalnızca bizim değil, onlarda henüz doğmamış nesillerin 
de hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var. Bu ülkenin ma-
denlerini ucuza satmak vatana ihanettir, o yetimlerin hakkına el 
uzatmaktır. Türkiye’nin bu ucuz ürün tuzağından kurtulması biraz 
da tasarım ve uç ürün geliştirmesine bağlı. Bu konuda büyük çaba 
içindeyiz, nitelikli eleman yetiştirmek için üç projeden ilkini Bakanlı-
ğın desteği ile Afyon’da başlatıyoruz. Afyon’un başarısı, diğer proje-
lerin hayata geçirilmesinde anahtar rol oynayacak.”
Başbakanlık Genelgesi İşlevini Tamamladı
FETÖ’nün madencilik alanındaki faaliyetlerini sınırlamak için 
bundan beş yıl önce çıkarılan Başbakanlık Genelgesine de dikkat 
çeken Kaya, “Bu genelgenin ne kadar yerinde ve gerekli olduğunu 
15 Temmuz ile birlikte net olarak gördük. Ancak bu genelge bütün 
madenciliği boğuyor. Artık FETÖ’nün madencilik alanında bir varlı-
ğı kalmadığına göre bu genelgenin yumuşatılması gerekiyor. Aksi 
takdirde sektörde herkese zorluk yaşatmaya devam edecek.” diye 
konuştu.
Kamu Projelerinde İthal Taşın İşi Ne?
Özellikle doğal taş sektörünün yıllardır dile getirilip henüz tam 
sonuç alamamasındaki sebebin ithal taş kullanılması olduğuna 
işaret eden EMİB Başkanı Kaya, “Allah aşkına Afyon’daki bir kamu 
hastanesi projesinde ithal taşın işi ne? Yerel yönetimlerimiz ve kamu 
yöneticilerimiz bunun önüne geçebilirler, belli oranda yerli taş kul-
lanma şartı koyabilirler.” dedi.
Doğru İşe Her Zaman Destek Oluruz
İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, madencilik sek-
törü sorunlarını yetkin bir isimden duymuş olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Bizler İzmir basını olarak madencilik 
gücümüzün, ülkemizin ve gelecek kuşaklarımızın yararına en etkili 
şekilde kullanılmasına her zaman destek oluruz. Sektörün haklı ta-
leplerinin kamuoyuna ve yetkililere ulaşmasında da rol üstleniriz.” 
ifadesinde bulundu. 

Derya Bozovalı Kazakistan’da
Altın Madenine Yatırım Yapacak 
Lovet İnşaat AŞ’nin şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Derya 
Bozovalı, yakın zamanda Kazakistan’da bir altın madeni işlet-
meye başlayacağını açıkladı. 
Ailesine ait madencilik şirketini devraldıktan sonra Artvin’deki 
krom üretimi kapsamında şirketinin Kanadalılarla ortaklık kura-
rak ileri teknoloji yatırımı yaptığını belirten Bozovalı, krom üre-
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timinde verimlerini arttırdıklarını vurguladı.
Bozovalı, Kazakistan’da altın madeni yatırımı için de yeni bir 
anlaşma yapıldığının ve bu girişim için 30 milyon dolarlık bir 
yatırım yapacağının haberini verirken Haziran 2017 gibi temel 
atılacağını sözlerine ekledi. 
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Sondaj Ağırlık Boruları, Sondaj Boruları, 
Boru Tesisatı ve Muhafazada Kullanılan Ayrıcalıklı Metal Olmayan Tij Yağı 

KOV'R-KOTE & KOV'R KOTE JEOTERMAL
1949'dan beri Jet Lube ürünleri 
ekipman bakımı problemler inde 
insanlara yardım etmektedir. Jet Lube; 
Petrol Sahası, Su Kuyusu, Endüstriyel 
MRO (Bakım, Onarım, Operasyon) 
alanlarında yağ üretimi konusunda 
dünya lideri olarak bilinir. Jet Lube 
çevreyle uyumu kanıtlanmış olan 
sondaj için yağ bileşenleri üretim ve 
uygulama geliştirmede beklentilerin 
ötesine geçerek endüstriye yön 
vermektedir.

KOV'R  KOTE ve  KOV 'R  KOTE 
JEOTERMAL omuz bağlantılarında 
kaydırıcı bileşim olarak, girişimli 
dişlerde bağlantılarında sızdırmazlık 
bileşeni olarak ve bütün diş bağlantı 
çeşitleri için koruma bileşeni olarak 
çalışması için tasarlanmıştır. 

KOV'R KOTE: Polimer Kimyasına 
dayanan Kov'r Kote; ekonomik, çok 
fonksiyonlu, metalik olmayan diş 
yağıdır. Bu da ürünü her türlü sondaj 
koşulunda ve aşırı baskı altında kuyu 
dibi ekipmanları için kullanıma uygun 
kılar. 

KOV'R KOTE JEOTERMAL: Polimer 
Kimyasına dayal ı  KOV'R KOTE 
JEOTERMAL,  ekonomik ,   çok 
fonksiyonlu, metal olmayan yüksek 
sıcaklıktaki kuyularda kullanılabilen 
diş yağıdır. Yüksek güçte polimerler, 
grat, aşırı baskı ve aşınma önleyici 
katkılar; basınç altında bir araya 
gelerek sürtünme yapışması, sıkışma 
ve kuyu dibi torkuna karşı koruma 
sağlarlar. Bu da ürünü her türlü sondaj 
koşulunda ve aşırı baskı altında kuyu 
dibi ekipmanları için kullanıma uygun 
kılar.

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
15 Nisan 2017

En Yüksek İstihdam Beklentisi
Madencilik Sektöründe
Türkiye madencilik sektörünün net istihdam görünümünde 
%16’lık bir artış öngören işverenler; Nisan-Mayıs-Haziran ay-
larında işe alım hızının en iyi seviyelere ulaşmasını bekliyor. 
Manpower tarafından 2017 yılının 2. çeyreğine yönelik yapı-
lan İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre net istihdam 
görünümü %14’lük artış gösteriyor. En güçlü işe alım beklen-
tisi ise net istihdam görünümü %16 seviyesinde artış göste-
ren madencilik sektörüne ait.
Yapılan araştırmalardaki beklentilere göre 2017 yılının 1. çey-
reğine kıyasla araştırma dâhilindeki 11 sektörün 6’sının işe 
alım planlarında düşüş yaşanmasına rağmen madencilik sek-
töründe 4 puanlık bir artış gözlemleniyor. 2016 yılının aynı 
dönemine (2Ç) göre kıyas yapıldığında ise araştırma dâhilin-
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deki 11 sektörün 9’unda işe alım beklentileri zayıflarken ma-
dencilik sektöründe işe alım beklentisi yüzde 13’lük bir artış 
gösteriyor.
Globalde ise Asya Pasifik bölgesindeki sekiz ülke ve bölgede, 
14.000’den fazla işverenle yapılan görüşmeler neticesinde, 
önümüzdeki çeyreğin işe alım planlarında artış beklendiği 
görüldü. Avustralya’daki genel durum önceki çeyreğe göre 
değişiklik göstermemesine rağmen, madencilik sektörünün 
de dâhil olduğu iki ana sektörde işe alım beklentileri 2012’nin 
4. çeyreğinden bu yana en güçlü istihdam öngörülerini veri-
yor. Yeni Zelanda’da ise en yüksek istihdam hızı madencilik 
ve inşaat sektöründe görülüyor. 

Maden Sektöründe Yılın İlk İki Ayında
22 Proje Teşvik Belgesi Almaya Hak Kazandı
Madencilik sektöründe Ocak ve Şubat aylarında toplam 22 
proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı 
verilerine göre Ocak ve Şubat aylarında tarım, imalat, hizmet, 
enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 994 
proje yatırımı teşvik belgesi almaya hak kazandı.
Bu dönemde madencilik sektörlerinde teşvike hak kazanan 
projelerin sabit yatırım tutarı toplam 418 milyon lira olarak he-
saplandı. Madencilik yatırımları için düzenlenen toplam 22 teş-
vik belgesinin 6’sı tamamen yeni yatırımlar için düzenlenirken 
16’sı ise tevsi (genişleme) ya da modernizasyon yatırımları için 
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verildi. Söz konusu 22 projenin tamamı yerli sermaye girişimle-
rinden oluşuyor.
Ocak-Şubat 2017 döneminde teşvik almaya hak kazanan yatı-
rımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek maden projesi 167,4 
milyon lira ile Tümad Madenciliğe ait altın madeni yatırımı olur-
ken, bu projeyi 125 milyon lira ile Eti Bakır AŞ’nin Adıyaman’da-
ki bakır madeni projesi izledi.
Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle, madencilik sektöründe 
621 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. 2016 yılının aynı 
döneminde teşvik almaya hak kazanan proje sayısı ise 16 idi. 

Alpagut-Dodurga Linyit İşletmeleri (ADL) 
Yer Altı Ocağı Yeniden Üretime Açılacak
AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Türkiye Kömür İşletmele-
rine (TKİ) bağlı, Alpagut-Dodurga Linyit İşletmeleri (ADL) yer 
altı ocağının yeniden üretime açılacağını açıkladı. Yaşanan 
gelişme sonrasında Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, 
ilçenin kalkınması bakımından madenciliğin oldukça önemli 
olduğunu hatırlattı. Yapılan görüşmelerle ilgili olarak Aydın; 
Dodurga’nın 2023’e kadar kalkınmış bir yerleşim yeri haline 
getirilmesinin planlandığını söyledi. Bununla birlikte, ocağın 
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yeniden aktif hale getirilmesinin, işsizlik oranlarında ciddi bir 
azalma sağlayacağını da vurguladı.
Başkan Aydın’ın, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uysal’la birlikte 
Ankara’da yaptığı görüşmeler esnasında; Enerji Bakanlığı Özel 
Kalem Müdür Yardımcısı Berat Uzun’a, TKİ’den Sorumlu Enerji 
Bakanı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli’ye, TKİ İşletmeler Daire 
Başkanı Ali Sağar’a ve TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Ka-
raca’ya destekleri dolayısıyla plaket verildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne Yeni Atama
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına, Elmas Yaşar Bostancı yerine, vekâleten Serkan Kele-
şer atandı ve görevine 15.03.2017 tarihi itibariyle başladı. Elmas 
Yaşar Bostancı görevi Haziran 2016’da devralmıştı. 
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İTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu 
olan Serkan Keleşer, yapılan atama öncesinde UGETAM Genel 
Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği 
görevlerini yürütmüştü.
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Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji-verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

Yüksek-Verimli konik kırıcıları, her anlamda düşük tüketime göre dizayn edilmiş 
karıştırmalı dik değirmenleri ve devrim niteliğindeki HRCTM teknolojisi ile, Metso 
prosesinizin her kademesi için yüksek enerji-verimli teknolojiler sunuyor. Doğru 
Metso ekipmanı ile performansınızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve minimum 
maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek verimliliği, 
minimum bakım ihtiyacını ve standardın ötesinde güvenliği beraberinde getirir.

metso.com – email: sales.turkey@metso.com

Performansınızı 
yeniden 
tanımlayan 
teknolojiler 
sunuyoruz.
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Bonds&Loans Turkey Awards 2017’de Ödül 
Alan Tek Maden Şirketi Öksüt Madencilik Oldu

Siirt Madenköy Bakır İşletmesi 
Cengiz İnşaat’a Satıldı 

Hedef: 1 Milyon Metrekare Orman

Global Financial Conferences (GFC) tarafından düzenlenen ve 
Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödülü 
olarak gösterilen Bonds&Loans Turkey ödülleri sahiplerini bul-
du. Ülkenin önde gelen finansçılarının ve şirket yöneticilerinin 
bir araya geldiği etkinlikte Öksüt Madencilik; Unicredit Bank AG 
ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
ile yapmış olduğu 150 milyon dolarlık kredi anlaşması dolayısıy-
la ödüle layık görüldü. Öksüt Madencilik, Unicredit Bank ve EBRD 
arasında imzalanan kredi anlaşması aynı zamanda ERBD’nin 
Türkiye’deki ilk madencilik yatırımı olma özelliğini taşıyor.
Bonds&Loans Turkey Awards 2017 kapsamında ödüle layık 

Park Elektrik’e ait Siirt’in Şirvan ilçesinde faaliyet gösteren Ma-
denköy Bakır Madeni 20 Mart 2017 tarihinde Cengiz İnşaat’a sa-
tıldı. Park Elektrik’in konuyla ilgili olarak KAP’a yaptığı açıklama-
da şirketin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının 
17 Mart 2017 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile Cengiz 
İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 195.000.000 USD + KDV yani top-
lam 715.923.000 TL + KDV bedelle (TCMB Amerikan Doları kuru 
3,6714 TL) satıldığı açıklandı. Açıklamada satışın nakden ve peşi-
nen 20 Mart 2017 tarihinde tahsil edildiği de belirtildi.
17 Kasım 2016 tarihinde satışa konu olan madende yaşanan he-
yelanda 16 madenci hayatını kaybetmişti. Şirketin KAP’a yaptığı 
açıklamada bu kazaya da vurgu yapılırken heyelan sonrası belir-
sizliklerin söz konusu satışta etkili olduğu belirtildi. Şirket, ma-
denin satışı konusundaki amacını şu sözlerle açıkladı: “Konsant-
re bakır üretim faaliyetlerinin ve ilgili varlıkların (aktiflerin) satış 
tutarından elde edilebilecek getirinin, söz konusu faaliyete ilişkin 

Türk Mermer Maden Vakfı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB), işlevini tamamladıktan sonra boş kalmış maden ocakla-
rına fidan dikilmesi için mermer sektörüne çağrı yaptı. Ocak sa-
hiplerinin başvurusu üzerine fidanları temin eden Türk Mermer 
Maden Vakfı ve İMİB’nin hedefi; 1 milyon metrekare alanı ağaç-
landırmak. Fidanlar dikildikten sonra 3 yıl boyunca denetimini 
yapmayı da taahhüt eden vakıf; amacını şu sözlerle ifade etti: 
“Doğadan geleni doğaya geri kazandırmak.”
Ocak sahalarını yeniden yaşanabilir alanlara dönüştürmeyi he-
defleyen proje kapsamında mermer sektörüne seslenen Türk 
Mermer Maden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Erol, tüm 
madencileri bu projeye omuz vermeye çağırırken “başvuru siz-
den fidanlar bizden” söylemini dile getirdi. Erol, “Doğayı kirle-
ten değil doğayla bütünleşen sektör olalım” ifadesini kullandığı 
konuşmasında, Mart-Nisan aylarının fidan dikme zamanı oldu-
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görülen şirketler arasında tek madencilik şirketi olan Öksüt Ma-
dencilik, Doğal Kaynaklar Finansmanı dalında finale kalarak Ka-
dıncık I-II HEPP (IC İçtaş Enerji) ve Çanakçı HES Elektrik Üretim’in 
(Crescent Capital) ardından üçüncü sırada yer aldı.
Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener aldıkları ödül ile 
ilgili olarak, “Bonds & Loans Turkey tarafından 21 Şubat’ta düzen-
lenen ödül töreni kapsamında, Unicredit ve EBRD’den aldığımız 
150M USD kredi desteği dolayısıyla “Yılın Doğal Kaynaklar Finans-
manı” dalında Unicredit tarafından üç aday arasında gösterildik 
ve üçüncülük ödülü aldık. Ödüllere aday gösterilen tek maden şir-
keti olarak mutlu ve keyifliyiz.” açıklamasında bulundu. 

heyelan sonrası belirsizlikler dikkate alındığında, şirket kârlılığının 
olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek yeni faaliyetlerle yola de-
vam edilmesine imkân sağlayacak işlemlerde kullanılabileceği göz 
önünde bulundurularak, konsantre bakır üretim faaliyetleri ile ilgili 
varlıkların 715.923.000 TL + KDV karşılığında Cengiz İnşaat Sanayi 
ve Ticaret AŞ’ye satılmasına karar verildi.” 

ğunu hatırlatarak, “Ekmeğimizi çıkardığımız doğaya borcumuzu 
fidan dikerek ödeyelim” dedi.
Erol, madencilik ile çevreciliğin birlikte çalışması gerektiğini de 
vurgularken madenciler ile çevrecilerin birbirlerini anlayarak 
yaşamalarının hatta önlerine çıkacak problemleri birlikte çöz-
meleri gerektiğinin altını çizdi. Ersoy Erol konuyla ilgili olarak 
şu ifadeleri kullandı: “Doğanın bize sunduğu yer altı kaynakları-
nı ekonomiye kazandırmak ve istihdam sağlamak adına zorunlu 
olarak yapılan tahribatı gönüllü olarak telafi etmeye çalışıyoruz. 
Bu proje ocak sahalarının çevresinde yaşayanlara ve doğaya olan 
şükran borcumuzun bir nebze de olsa göstergesidir.” 
Erol konuşmasında; ocak sahalarını yeniden yaşanabilir alanlara dö-
nüştürmeyi hedeflediklerini ve proje kapsamında dünyanın en bü-
yük ikinci mermer rezervine sahip Marmara Adası’nda ağaçlandır-
ma faaliyetlerine bir an evvel başlayacaklarını da sözlerine ekledi. 
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dünyadan haberler
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Sierra Leon’da 706 Karatlık 
Ham Elmas Keşfedildi

La Escondida Madeni’ndeki 
Grev Büyük Kayba Yol Açtı

Şili, Projeleri İçin Yabancı Yatırımcı Arıyor 

Hintli Milyarder, Anglo American 
Hisselerine Talip Oldu

Sierra Leon’un doğusunda bulunan Kono bölgesinde, bir pa-
paz 706 karatlık ham elmas keşfetti. Emmanuel Momoth tara-
fından keşfedilen elmas, Başkan Ernest Bai Koroma’ya teslim 
edildi. Yapılan resmi açıklamada Başkan Koroma’nın, elmasın 
yasa dışı yollardan satılmayıp devlete teslim edilmesi hususun-
da özellikle teşekkür ettiği belirtildi. 
Bulunan en büyük yirmi elmas arasında gösterilen elmasın, 
Sierra Leon’un merkez bankasına yerleştirildiği ve açık arttırma 
ile satışının gerçekleştirileceği belirtilirken Başbakanlık tara-

Dünyanın en büyük bakır madeni olan Şili’deki La Escondida 
Madeni’nde işçilerin başlattığı grev maddi zarara neden oldu. 
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebi nedeni ile başlayan grevde 
işçiler ve şirket arasında görüşmeler uzun süre devam etti. İki taraf 
arasında yapılan görüşmelerde şirketin; grevin sonlandırılması kar-
şılığında işçilere ödenecek ikramiye, ücrette iyileştirme ve 42 aylık 
yeni bir toplu sözleşme teklifinde bulunduğu belirtilmiş fakat bu 
teklif, işçilerin kabul edilemez olarak niteledikleri çalışma şartlarını 
düzeltmeye dair bir girişim içermediği gerekçesi ile reddedilmişti.
Şili’deki bakır üretiminin %20’sini, dünya bakır üretiminin ise 
%6’sının gerçekleştirildiği madende yaşanan uzun süreli grevin 

Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi Şili, bakır üretimine daya-
nan ekonomisini güçlendirmek ve yeni ham madde ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla, yeni yatırımcıları ülkeye çekerek en-
düstride çeşitlilik yaratmak istediğini açıkladı.
Kanada’da düzenlenen Prospectors and Developers Associati-
on of Canada (PDAC)’de konuşan Şili Madencilik Bakanı Aurora 
Williams; Şili’nin asıl amacının, yabancı sermayeyi Atacama böl-
gesindeki kaynaklara çekmek olduğunu belirtti.
Yapılan yeni çalışmaların bir parçası olarak Şili devletinin yönet-
tiği ENAMI şirketi, Kanada’daki organizasyonda, birçok proje 

Hintli milyarder Anil Agarwal, Anglo American şirketinden 2,4 
milyar dolarlık hisse almak istediğini açıkladı. Değeri Anglo 
American’ın %12’sine karşılık gelen anlaşma, eğer gerçekleşirse, 
Agarwal Ailesi’nin sahip olduğu Volcan Investments Ltd. firması-
nı, Anglo American’ın ikinci en büyük hissedarı konumuna geti-
recek. Yönetimde söz sahibi olmak gibi bir gayesinin olmadığını 
belirten Hintli milyarderin, geçtiğimiz yıllarda da şirket hisseleri-

fından yapılan açıklamada elmasın satışının, bulanlara ve ülke 
ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağının altı çizildi.
Henüz tam bir değerin biçilmediği fakat milyon dolarlar merte-
besinde olacağı tahmin edilen elmasın, kişi başına düşen geli-
rin 602 dolar olduğu Sierra Leon için önemli bir kazanç olacağı 
belirtiliyor.
İngiliz Kraliyet Tacını süsleyen değerli taşların ikisi, daha önce 
bu ülkede 1905 yılında keşfedilen 3.106 karatlık Cullinan Elma-
sı’ndan üretilmişti. 

oluşturduğu maddi kayıpla ilgili duyduğu endişeyi dile getiren 
Minera Escondida Başkanı Marcelo Castillo, geçici işçi alımı ile 
kayıp miktarının daha da artmasını önleyebileceklerini belirtti.
Şili Madencilik Bakanı Aurora Williams, durumla ilgili kaygılarını dile 
getirerek bir ayı aşkın süredir devam eden grevin, her gün 3.400 ton 
bakır kaybına yol açtığının ve bu durumun ülkedeki bakır üretimi-
nin geçen yıla göre %12 düşmesine neden olduğunun altını çizdi.
Şili’nin en uzun grevi olma niteliğindeki grev hakkında, taraflar 
arasında sürdürülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığı duyurulur-
ken Marcelo Castillo, üretime tekrar başlamak için en iyi alter-
natifi arayacaklarını dile getirdi. 

gelişmesini paylaştı. Duyurulan projeler arasında; daha önceden 
araştırılmamış bölgelerde bulunan yeni başlanacak (greenfield) 
projeler ve farklı safhalarda devam etmekte olan (brownfield) 
projeler yer alırken Şili’nin bu projeleri üretime geçirebilmek için 
stratejik ortaklıklar kurma amacı taşıdığı belirtildi.
Aynı zamanda hükûmetin, Maden İmtiyazları Ulusal Kayıtları (Na-
tional Registry of Mining Concessions) adı altında, jeofizik ve jeo-
kimyasal verileri de birleştirerek yaptığı çalışmalar; Şili’nin sadece 
kaynak bakımından zengin olmadığını, aynı zamanda toprakları-
nın %61’inin de maden iznine uygun olduğunu ortaya koydu. 

ne sahip olmak için girişimleri olduğu fakat bu girişimlerin Anglo 
American tarafından kabul edilmediği biliniyordu. 
Teklifin Anglo American’ın geleceği üzerindeki etkisi tartışılsa 
da aynı zamanda firmaya duyulan güveni de perçinlediği tah-
min ediliyor. Anglo American, emtia fiyatlarındaki artıştan da 
faydalanarak 2016 yılı için, 1,6 milyar dolarlık kazanç elde etti-
ğini duyurmuştu. 

14



İlgili Kişi: Emre Ünal 
Adres: Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No: 10/10 06690 Çankaya / Ankara Turkey     

Gsm: +90 542 660 99 55    E-mail: emre@globalmagnetgroup.com

www.globalmagnetgroup.com

GMR
Global Magnet 

Resources

GMS
 Global Magnet 

Sondaj

RC 200 SONDAJ KULESİ

Verimli - Uygun Maliyetli - Son Derece Üretken 

JORC Uyumlu Sondaj Hizmetleri

200m’ye Kadar Derinlik Kapasitesi



www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2017

Mart 2017

Mart 2017

Mart 2017

Glencore Afrika’daki İki Madenini Satıyor

Kanada, Maden Aramalarına Uygulanan
Vergi İndiriminin Süresini Bir Yıl Daha Uzattı

İran, Açılacak Yeni Madenden
Yıllık 800.000 Ton Çinko Üretimi Bekliyor

Glencore, Burkina Faso’daki iki madende bulunan hisselerini, 
Kanadalı Trevali firmasına satacağını duyurdu. 400 milyon dolar 
değerindeki anlaşma ile Glencore, Pinah Madeni’ndeki %80’lik 
ve Perkoa Madeni’ndeki %90’lık hissesini Trevali şirketine dev-
redecek. Aynı zamanda Vancouver merkezli madencilik firma-
sındaki hissesini %4’ten %25’e çıkararak Trevali yönetiminde iki 
kişilik temsil hakkı kazanacak.
Bu anlaşma ile küresel çapta maden organizasyonları olan ve 
sadece çinko üretimi gerçekleştiren ilk şirket olacaklarını belir-
ten Trevali CEO’su Mark Cruise; “Afrika’daki bu iki madeni bünye-
mize katmak, bizim için eşi bulunmaz bir fırsattı. Bu hamle, ‘düşük 
maliyetle küresel bazda çinko üretimi yapma’ hedefimize ulaşma-
mız konusunda bize bir kapı açacak ve aynı zamanda yıllık çinko 
üretimimizi ikiye katlayarak yıllık 410 milyon pound çinko üretme-

Kanada, yeni projelere başlanması konusunda, maden arama 
şirketlerini teşvik etmek için başlattığı vergi indirimi uygulama-
sının süresini bir yıl daha uzatma kararı aldığını açıkladı. 31 Mart 
2017’de sona erecek olan uygulama 2000 yılından beri, küçük 
ve orta ölçekli maden arama şirketlerine destek olmak amacıyla 
uygulanmaya devam ediyor.
Kanada’da 85.si düzenlenen Prospectors & Developers Associ-
ation of Canada’s (PDAC) etkinliğinde konuşan Kanada Doğal 
Kaynaklar Bakanı Jim Carr, maden arama şirketlerine tanınan 
%15’lik vergi indiriminin, küçük çaplı şirketleri ve başlangıç aşa-
masındaki maden projelerine yatırım yapmak isteyen yatırımcı-
ları teşvik etme amaçlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, 2015 
yılında 200’den fazla şirketin ve sayıları 410.000’i aşan yatırımcı-
nın vergi indiriminden faydalandığına dikkat çekti.

Çinko, son dönemde en çok talep gören ham maddeler-
den biri olarak dikkat çekiyor. Kapatılan madenler ve üretim 
miktarlarındaki düşüş nedeni ile yükselen çinko fiyatlarının, 
açılacak yeni madenlerin de etkisi ile düşüş gösterebileceği 
tahmin ediliyor. Iranian Mines and Mining Industries Deve-
lopment and Renovation Organisation (IMIDRO) tarafından 
yapılan açıklamada, Mehdiabad Çinko Madeni için 1 milyar 
dolarlık bir anlaşma sağlandığı duyuruldu. Madenin dört yıl 
içerisinde üretime başlaması planlanırken, yıllık üretim kapa-
sitesinin yaklaşık 800.000 ton çinko konsantresi olacağı tah-
min ediliyor.
Altı özel şirketten oluşan bir konsorsiyum tarafından finanse 
edilecek olan maden, 25 yıl boyunca İran’ın Mobin Mining and 
Construction firması tarafından işletilecek. 

mize olanak sağlayacak.“ şeklinde açıklamalarda bulundu.
Trevali’nin hedeflenen üretim miktarlarına ulaşması, şirketi 
dünyadaki en iyi 10 çinko üreticisinin arasına sokmaya yeteceği 
tahmin ediliyor.
Çinko geçtiğimiz yıl yüksek performans gösteren emtialardan 
biri olmuştu. Bunda, İrlanda’daki Lisheen ve Avustralya’daki 
Century madenlerinin kapatılmasının; Glencore ve Nyrstar gibi 
çinko üreticilerinin üretimi durdurma kararlarının etkili olduğu 
tahmin ediliyor.
1969’da üretime başlayan Rosh Pinah Madeni’nin 14, Perkoa 
Madeni’nin ise 6 yıl daha üretime devam edeceğine dair tah-
minde bulunulurken, gerekli izinler alındığı takdirde firmanın 
Temmuz ayında üretime başlamayı planladığı belirtildi. 

Maden aramalarına uygulanan vergi indiriminin süresini 
uzatarak yenilikleri ve sürdürülebilirliği ile dünya genelinde 
kabul görmüş bir endüstriyi destekleme amacı taşıdıklarını 
ifade eden Carr; madenciliğin, Kanada ekonomisinde vaz-
geçilmez bir yeri ve önemli bir istihdam kaynağı olduğunu 
vurguladı.
Sıfırdan başlanacak (greenfield) projelerde yapılacak arama 
çalışmalarında geçerli olacak %15’lik vergi indiriminden fay-
dalanmak isteyen şirketler ekstra hisse satışı ile elde ettikleri 
sermayeyi, 24 ay içerisinde arama çalışmalarında kullanma 
yükümlülüğü altına giriyor. Bu şekilde şirketlerin; daha kısa 
zaman dilimlerinde, daha verimli çalışarak sonuca daha hızlı 
ulaşmaları da teşvik edilmiş oluyor. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde, tüm dünyada, toplam 13,2 milyon 
çinko cevheri üretildiği biliniyor. IMIDRO tarafından yapılan 
açıklamada, kurşun-çinko-gümüş madeninde 154 milyon 
ton görünür (proven) rezerv olduğu ve bu rakamın yapılacak 
arama çalışmaları sonucunda 700 milyon tona ulaşabileceği 
belirtildi.
BMI Research tarafından yapılan araştırmaya göre yaklaşık 300 
milyon ton görünür rezerv ile dünyanın en geniş görünür (pro-
ven) çinko rezervlerine sahip olan İran’da, çinko endüstrisi bek-
lenen gelişmeyi gösterememiş durumda. Toplam kaynaklarının 
henüz %0,5’ini üretime sokan ülke, çinko üretim, sıralamasında; 
Çin, Kazakistan ve Hindistan’ın ardından 4. sırada bulunuyor.
İran’daki çinko üretiminin, yükselen fiyatlar ve artan talep mik-
tarı nedeni ile tekrar canlanması bekleniyor. 
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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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Zengin Cevher Kaynaklarının 
Nasıl Oluştuğu Keşfedildi

Avustralya’daki Arama Harcamaları Nihayet 
Beklenen Gelişimi Göstermeye Başladı

Bilim insanları dünyadaki bakır, çinko ve uranyum gibi zengin 
cevherlerin, neden dünya tarihinin orta kuşağında bulundu-
ğunu keşfettiler. Tazmanya ve California üniversiteleri ortaklı-
ğında oluşturulan bir araştırma ekibi, ARC Center of Excellence 
in Ore Deposit (CODES)’den Profesör Ross Large önderliğinde 
yürütülen çalışmalarda bahsedilen dönemde, atmosferdeki 
oksijen miktarında yükselme görüldüğü ve bu durumun zen-
gin cevher kaynaklarının oluşumunda önemli bir rol oynadığı 
sonucuna ulaştıklarını duyurdu. 2 milyar yıl önce, atmosferdeki 
oksijenin sadece yaşama elverişli bir ortam oluşturmadığı; aynı 
zamanda demir, altın, nikel kaynaklarının çinko, gümüş, bakır, 
uranyum kaynaklarına dönüşmesinde de önemli rol oynadığı 
görüşüne varıldı. 

Avustralya’da yapılan maden arama harcamalarının tekrar yük-
selişe geçeceğine yönelik umutlar hızla artıyor. Resmi makam-
lardan alınan verilere göre 2016’nın son yarısında ülke, müte-
vazı fakat belirgin bir yükseliş kaydetti. Avustralya İstatistik 
Bürosu (ABS) tarafından yayınlanan verilere göre, maden ara-
ma çalışmalarına yapılan harcamalar Aralık ayında, Eylül ayına 
kıyasla 12 milyon dolar artış göstererek ve %3,4 artarak 369,5 
milyon dolara ulaştı. Resource Monitor analistleri bu rakamlar 
ışığında; son beş yılda görülen düşüş eğiliminin, altın sektörü-
nün önderliğinde, tersine döndüğünü belirtti. 
“Altın arama çalışmalarındaki ekonomik canlılık; altın maden-
ciliği yapan şirketlerin, son birkaç yıldır, maliyetleri düşürmedeki 
başarısını ve nispeten istikrarlı fiyatları yansıtıyor.” şeklinde açık-
lamada bulunan analistler, altın fiyatlarında kısa vadede önemli 
bir düşüş yaşanmadığı sürece, arama harcamalarında büyük bir 
artış kaydedilebileceğini de görüşlerine ekledi.

İki ayrı üniversitedeki araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluş-
turulan ekip, Tazmanya Üniversitesi’nde geliştirilen lazer bazlı 
bir analitik teknoloji sayesinde geçmiş çağlarda görülen atmos-
fer seviyelerini canlandırdı. Bu yöntemle okyanus tabanında 
oluşan pirit üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, atmosfer-
deki oksijen seviyelerinde gerçekleşen artış ve azalışların takip 
edilmesi mümkün oldu. Bu çalışma ile 2 milyar yıl önce belirgin 
bir biçimde oksijen artışı görüldüğü ve bu durumun yer kabu-
ğunda bulunan sıvıların yapısındaki tuz ve sülfat miktarında ar-
tışa neden olduğu; atmosfer şartlarında yaşanan bu değişimin 
bakır, çinko, gümüş ve uranyum kaynaklarının oluşumunda 
önemli rol oynadığı belirtildi. 

Baz metallerin, harcama artışındaki payı çok küçük olsa da araştır-
macılar; Rio Tinto ve BHP Billiton’ın bakır operasyonlarına yoğun-
laşması ve aynı zamanda 2016 yılının başından bu yana %80 değer 
kazanan çinkoyu değerlendirme altında tutması ile bakır, çinko ve 
nikel yatırımlarının yakın zamanda artabileceğine dikkat çekiyor.
Madencilik ve Arama Şirketleri Derneği (AMEC) Başkanı Simon 
Bennison, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda, maden arama-
larına yapılan yatırımlar hakkındaki düşüncelerini, “İçinde bu-
lunduğumuz şartlar olumlu olsa da demir cevheri piyasalarının üç 
ayda 1 milyar doları geçmesi ile başlayan ve maden aramalarının 
kararlı bir şekilde devam ettirildiği dönemlere çok uzağız.” şeklin-
de ifade etti.
Bennison ayrıca, greenfield (sıfırdan oluşturulan) projelerde ya-
pılan sondaj çalışmalarının brownfield (devralınıp geliştirilen) 
projelerde yapılan arama çalışmalarına kıyasla %22’lik bir artış 
gösterdiğinin de özellikle altını çizdi. 

Mart 2017

Mart 2017

Dünyanın İlk Derin Deniz Madenciliği Projesi 
2019’da Hayata Geçecek
Dünyanın ilk derin deniz madenciliği şirketlerinden biri olan 
Kanadalı Nautilus Minerals Inc.  Papua Yeni Gine’deki zengin 
altın ve bakır yatakları bulunan Solwara 1 projesinde gerçek-
leştireceği derin deniz madenciliği projesine 2019 yılında baş-
lamayı planlıyor. Çalışmalarda kullanılacak ekipmanların 2018 
yılının ortalarında hazır olacağını belirten Toronto merkezli 
şirket deniz tabanına uzaktan kontrol edilen 3 maden robotu 
kullanılacağını ve her biri küçük bir ev boyutundaki araçların 
okyanus tabanda kazı çalışmalarında bulunacağını ifade etti.  
Nautilus tarafından International Seabed Authority (ISA)’den 
yüz binlerce metrekarelik alanda arama izni alındığı belirtilirken 

okyanus tabanında hiç dokunulmamış ve binlerce yıllık ihtiyacı 
karşılayacak kadar kaynak bulunduğuna dikkat çekildi. Şirket ta-
rafından yapılan açıklamada kazı çalışmasının yapılacağı bölge-
deki bakırın tenörünün karadaki madenlere göre çok daha fazla 
olduğu, karada ortalama %0,6 g/t olan tenörün deniz tabanında 
ise %7 g/t oranından fazla olduğu vurgulanırken aynı şekilde ton 
başına 20 gram olan altın tenörünün de kara madenlerindeki te-
nör ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
Eğer Nautilus Minerals bir ilki başararak girişimlerinde başarılı 
olursa, deniz tabanında yeni bir altına hücum döneminin başla-
yabileceği tahmin ediliyor. 

Mart 2017
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Donald Trump Kömüre Açılan Savaşa Son
Verdiğini Açıkladı

Maden Devleri Şili’de Beraber Çalışacak

Almanya’da Bir Kömür Madeni
Enerji Depolamak İçin Kullanılacak

Madencilerin 2025’e Kadar Arama Çalışmalarına 
21 Milyar Dolar Yatırım Yapması Bekleniyor

ABD yayımlanan yeni kararname ile Obama döneminde karbon 
emisyonlarına getirilen yasakları ve federal arazilerin kömür 
madenciliğine açılmaması yönündeki kararları kaldırdı. Geçti-
ğimiz beş yıl süresince ucuz enerji kaynaklarının yaygınlaşması 
fiyatların düşüşüne neden oldu. Bu durum Amerika’daki kömür 
üretiminde büyük düşüş yaşanmasına neden olurken kömür 

Şirket değeri olarak dünya sıralamasındaki ilk üç şirketten ikisi 
olan Kanadalı Barrick Gold ve Goldcorp şirketleri, Kuzey Şili’de 
bulunan ve dünyanın en büyük altın-bakır yataklarından biri 
olarak bilinen Cerro Casale’de proje geliştirmek için güçlerini 
birleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Anlaşmanın bir parçası 
olarak Barrick Gold,  Maricunga kuşağında bulunan projedeki 
hisselerinin %25’ini Goldcorp’a sattığını belirtti.
İki şirket arasında gerçekleşen bu anlaşma madencilikte kemer 
sıkma döneminden çıkılıp arama çalışmalarına ve yeni projele-

Alman sanayisini 1974 yılından bu yana enerji sağlayan Pros-
per-Haniel Kömür Madeni, yani bir kullanım amacına kavuştu-
ruluyor. Bir batarya gibi fonksiyon gösterecek kömür madeninin 
fazla güneş ve rüzgâr enerjilerinin depolamak için kullanılacağı 
belirtilirken madenin 400.000’den fazla eve elektrik sağlayacak 
kapasitesi olduğuna dikkat çekildi. 

S&P Global Market Intelligence, küresel maden endüstrisinde 
arama çalışmalarına yapılacak yatırım miktarının 21 milyar do-
lar seviyelerine yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Bahsedilen 
seviyelere en son 2012 yılında ulaşıldığı belirtilirken bu çapta 
yatırımların maden endüstrisinin gelişiminin devamlılığı için 
gerekli olduğuna dikkat çekildi.
Garantici bir şekilde ilerleme anlayışının gelecekte hesapları boza-
bileceğinden bahseden dünyanın en büyük ikinci maden danış-
manlık şirketi olan Amerikalı CSA Global’ın Başkanı Stan Wholley; 
“Arama bölgelerindeki faaliyetlerin uzun süre suskun kalması, kay-
nakların keşfedilmesini daha zor ve daha pahalı hale getirmektedir. 
Elimizdeki kaynak ve rezervlerin yerine yenisini koymak için 2012 yı-
lında harcanan bütçelere tekrar ulaşmanın sürdürülebilir gelişim için 
gerekli olduğuna inanıyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Barrick Gold ve Goldcorp arasında sağlanan anlaşma, Gold-
corp’un Exeter Resources Inc. şirketini satın alması gibi güncel 

endüstrisine büyük bir darbe vurdu. 
Mevcut durumu tersine çevireceğini söyleyen Trump yayımlanan 
kararnamenin yeni enerji devriminin başlangıcı olarak kabul edil-
mesi gerektiğini belirtirken birçok firmanın iflas etmesine ve istih-
damın azalmasına neden olan bu düzenlemelerin yürütmesini dur-
durarak devlet politikasını tam tersine çevireceklerini vurguladı. 

re yapılan yatırımların arttığı yeni bir döneme girildiği şeklinde 
yorumlandı. Bu yorumları destekler şekilde Goldcorp, Exeter 
Resource Corporation’ı 250 milyon dolar harcayarak bünyesine 
kattığını duyururken, bu anlaşma ile Goldcorp Cerro Casale’nin 
10 km kuzeyinde bulunan Caspiche Altın-Bakır Projesini de 
devralmış oldu.
Cerro Casale’de görünür ve muhtemel rezerv miktarının 23,2 
milyon ons altın, 58,7 ons gümüş ve 5,8 milyar ons bakır olduğu 
tahmin ediliyor.

Madenin bu yolla kullanımıyla rüzgâr veya güneş olmadığı 
zamanlarda bile elektrik sağlamada herhangi aksaklık yaşama-
yacaklarını belirten Alman yetkililer diğer madenlerinde aynı 
amaç için kullanılabileceğini endüstriyel çapta elektrik depola-
ma alanlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

haberler sektörün geleceği adına olumlu gelişmeler olarak yo-
rumlanıyor. Altın, fiyatlarındaki stabil ve yukarı yönlü hareket 
nedeni ile arama yatırımlarına öncülük eden emtialardan biri 
olarak değerlendirilirken aynı zamanda lityum, çinko ve grafit 
gibi kaynaklara olan talepteki artışın da şirketlerin arama çalış-
malarına yön vereceği tahmin ediliyor.
2017 yılı içerisinde hareketliliğin henüz makine ekipman üretici 
ve tedarikçileri tarafından hissedilmediğini belirten Wholly, kı-
sa-orta vadedeki gelişmelerden oldukça umutlu olduğunu yap-
tığı şu açıklamalar ile dile getirdi. “2017 yılı toparlanma yılı olarak 
görülüyor ve bu şekilde de devam edecek. Yıl sonunda olumlu yönde 
ciddi gelişmeler göreceğiz. 2017, son 4-5 yıllık kemer sıkma dönemi-
nin bittiği yıl olacak. Sektörün bütün devleri yeni ortaklıklar ve yeni 
arama çalışmaları yapmaya hazır durumdalar ve bu sektörümüz 
için mükemmel bir haber. Ben makine ekipman üreticisi olsam gele-
cek 1,5-2 yıllık dönem hakkında oldukça iyimser olurdum.” 

Mart 2017

Mart 2017

Mart 2017

Mart 2017
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YMGV-Madencilik Sektöründe Fizibilite Yapımı ve 
Proje Yönetimi Eğitim Semineri

MİGEM Ulusal Hammadde Strateji Belgesi 
Komisyon Toplantıları

Madencilik Sektöründe Fizibilite Yapımı ve Proje Yönetimi Se-
mineri, 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde, Yurt Madenciliğini Geliş-
tirme Vakfı tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Seminerdeki ilk sunum, İTÜ Maden 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Atilla Öz-
türk tarafından “Madencilik Sektöründe Fizibilite Yapımı ve Proje 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından oluştu-
rulan komisyon uzmanlığıyla hazırlanan Ulusal Hammadde 
Strateji Belgesi’nin en son gerçekleştirilen komisyon top-
lantısı 23 Şubat 2017 tarihinde Ulusal Bor Araştırma Enstitü-
sü’nün (BOREN) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya 
MİGEM ve BOREN temsilcilerinin yanı sıra; Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Ege İhracatçılar Birliği (EİB), Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV), Türkiye Madenciler 
Derneği (TMD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
(MTA), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve EGEMAD 
temsilcileri de katıldı.
Toplantıda, TOBB adına katılım gösteren İbrahim Kürşat TUNA, 
aynı zamanda yüksek lisans tezi olan “Gelişmiş Ülkelerin Strate-
jik Hammaddelere Yönelik Uyguladıkları Politikalar: ABD Örne-
ği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda stratejik ve kritik 
madenlerin tanımı başta olmak üzere, kritiklik matrisine, stok 
programlarına, ülkelerin siyasi istikrar endeksine, kritik ve stra-
tejik madenler için uygulanan politikalara değindi.
Türkiye için hazırlanan bir taslak metnin içeriği de komisyon 
toplasında görüşülen konular arasındaydı. 
Gerçekleştirilen sonraki toplantıda ise önceki toplantıda içeri-
ği görüşülen raporu kaleme alan, Türkiye Madenciler Derneği 
temsilcisi Levent Yener, raporun içeriği hakkında bilgiler verdi. 
2015 AB raporunun baz alındığı taslak raporda “stratejik stok-
lar” genişletilmiş şekilde işlendi. 
“Türkiye İçin Stratejik ve Kritik Madenler Önerisi” bölümü, top-
lantının görüşme konusunu teşkil etti. AB için kritik olan ma-

Yönetimi” üzerine ortaya konuldu. Öğleden sonra gerçekleştirilen 
konuşmada ise, “Madencilik Sektöründe Uluslararası Standartlar-
da Proje ve Bankable Fizibilite Yapımı” başlıklı konuşma, Maden 
Yüksek Mühendisi Halim Demirkan tarafından katılımcılara aktarıl-
dı. Demirkan yaptığı konuşmayla “Uluslararası Proje Finansmanı” 
konusunda dinleyicileri detaylı olarak bilgilendirdi.
28 Şubat tarihindeki sunumlar, “Teşvik” konusu üzerine yapıl-
dı. Halim Demirkan buradaki sunumunda genel teşviklere ve 
yatırım teşvikleri dışındaki KOSGEB, TÜBİTAK, Cazibe Merkez-
leri gibi birtakım özel teşviklere değindi. Program kapsamın-
da, teşvik belgesi alım ve işlemlerinde uzman olan 4M Danış-
manlık Şirketi üyesi Yalçın Özel, “Madencilik Sektörü Teşvik 
Uygulamaları” hakkındaki konuşmasını yaptı. Seminerin son 
sunumu ise, “Madencilik Sektöründe Uzun Vadeli Finansman/
Proje Finansmanı” konusu ile TEB Kurumsal Bankacılık İş Ge-
liştirme ve Yapılandırılmış Finansman Direktörü Arda Akarsu 
ve TEB Kurumsal Bankacılık Çapraz Satış Yöneticisi Okan Tan 
tarafından gerçekleştirildi. 

denlerin bizim için de aynen geçerli olacağı düşünülürken, Tür-
kiye’ye özgü durum da değerlendirilmeye alındı.
Toplantıda değerlendirilen kritik madenler ise şu şekilde oldu:
Türkiye Kritik Madenler Listesi: Altın, alüminyum, antimon, 
bakır, boksit, bor, çinko, demir, gümüş, krom, kurşun, manga-
nez, manyezit, volfram.
Türkiye’de rezervi büyük olan ve bu nedenle özel üretim ve 
pazarlama stratejisi gerektiren madenler: Barit, bentonit, fel-
dspat, mermer, perlit, ponza, trona.
Türkiye’de çok az rezervi bulunan ve bu nedenle öncelikli 
olarak araştırılması gereken madenler: Kalay, kobalt, nikel, 
Nadir Toprak Elementleri (NTE), Platin Grubu Metallar (PGM). 
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II. BOREN Proje Günleri
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından ikincisi düzen-
lenen Bor Proje Günleri, 21-22 Şubat 2017 tarihlerinde, Ankara’da 
BOREN toplantı salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Doç. Dr. Abdülkerim konuşmasında; borun araştırılması, geliştiril-
mesi ve yenileşmesi için 2004 yılında Ulusal Bor Araştırma Enstitü-
sü’nün faaliyete başladığını ve şimdiye kadar 240 projeye destek 
verildiğini söyledi. Yörükoğlu sözlerine, 2016 yılından itibaren, yal-
nızca bor ile ilgili projeleri desteklemek üzere değil, aynı zamanda 
bor hakkındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de üstlenmek 
üzere organize olduklarını da ifade etti. Bu amaç doğrultusunda 
bor veri bankasının kurulmasına ve bor madenine özgü bir labora-
tuvarın oluşturulmasına yönelik bir değişim sürecinde olduklarını 
hatırlatan Yörükoğlu bor bilim adamı arşivinin de değişim süre-
cinin içinde yer alan projelerden biri olacağını belirterek çalışma-
larda üniversitelerden destek alınacağını ve gerektiğinde çağrılı 
projelerin yapılabileceğini de sözlerine ekledi. 
Malzeme, Malzeme-Kimya, BOREN Ar-Ge Merkezi Projeleri ve 
Tarım oturumlarından oluşan sunumlarda, bor madeniyle ilgili 
çeşitli alanlarda yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçları göz-
den geçirildi. 
Malzeme oturumu odağında Prof. Dr. Tofig Memmedli’nin “Bar-
yum Borat Tek Kristalinin Üretimi” konulu sunumu vardı. Otu-
rumda yer alan diğer konuşmacılar ise “Asbestsiz Kompozit Fren 
Pabuçlarında Bor Nitrür Kullanımı” konusuyla Hasan Hüseyin Ayar, 
Bor Karbür Zırh Plakaları Üretimi konusuyla Barış Köküöz, Kolema-
nit ve Üleksit Atıklarının Seramik Endüstrisinde Değerlendirilme-
si konusuyla Yrd. Doç. Dr. Buğra Çiçek ve Kompozit Nano/Mikro 
Boyutlu Partikül Üretimi başlığı ile Prof. Dr. Celaleddin Ergun oldu.
Malzeme-Kimya oturumunda ise şu konulara yer verildi: Prof. 
Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Kolemanit Cevherinden Isıl İşlem ile 

As Uzaklaştırılması ve Zenginleştirilmiş Kalsine Toz Kolemanit 
Üretimi”; İlhan Canpolat, “Alev Geciktirici Özelliği Artırmak için 
Çinko Borat Kullanımı”; Dr. Emin Okumuş, “İnsansız Hava Ara-
cı için Bor Temelli Hidrojen ve Yakıt Pili Geliştirilmesi”; Doç. Dr. 
Fatma Gül Boyacısan, “Elektrikli Araçlar İçin Bor Temelli Yakıt 
Pili Menzil Artırıcı”; Dr. Naciye Erkan, “Kanser Terapisinde Kulla-
nılan Borlu Fotosenzitör Bileşiklerin Sentezi”
İlk gün öğleden sonra gerçekleştirilen iki oturumun konusu da 
“Boren Ar-Ge Merkezi Projeleri” üzerineydi. Prof. Dr. Ahmet Rıfat 
Özdural’ın “Nükleer Kontrol Çubuklarında 10B İzotopunun Kul-
lanılması” konulu sunumu, borun enerjide kullanıldığı başka bir 
alana dikkat çekiyordu. Oturumun kalan kısmında ise Prof. Dr. İs-
mail Duman, “Refrakter Metal Borür Tuzlarının Üretimi”; Dr. Atilla 
G. Çelik “Bor Katkılı Perlit/ Ponza Tuğla Üretimi”; Serdar Çulha, 
“Taş Yünü Üretiminde Borun Kullanılabilirliği”; Dr. Serap Topsoy 
Kolukısa, “Alçı Üretiminde Borun Kullanılabilirliği”; Dr. Sinem 
Karakaş, “Bor Atıklarından Lityum Kazanımı”; Doç. Dr. Necmi Gö-
nen, “BOREN Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri” konuları işlendi.
Bor Proje Günleri’nin ikinci ve son gününde, borun tarımdaki 
uygulamalarına yönelik oturumlar gerçekleştirildi. Gerçekleş-
tirilen oturumlarda buğday, havuç, domates, zeytin ve üzüm 
tarımında borun kullanılma imkânları değerlendirildi.

İMİB URGE Tanıtım Toplantısı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından organize 
edilen URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) tanıtım 
toplantısı, 27 Şubat 2017 tarihinde Türkiye İhracat Meclisi (TİM) 
salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya maden ve mermer sektörü 
temsilcileri katılım gösterdi. Toplantıya İMİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Kahyaoğlu, YMGV Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, YMGV 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Yüzer ve İMİB Maden 
Sektörü Şubesi Proje Uzmanı Canan Çağlayan iştirak etti. 
Ali Kahyaoğlu; birliğin yapısının doğal taş ve maden grubu olarak 
iki kısımdan oluştuğundan bahsederek maden sektörünün birlik 
çalışmalarından kaçındığından yakındı. Bunun yanı sıra, sektör-
deki sorunların ilgililere iletildiğini, ancak izinlerdeki sorunların 
halen devam ettiğini belirtti. Mevzuat konusunda da değerlen-
dirmelerde bulunan Kahyaoğlu, mevzuatın ağırlıklı olarak ceza-
ya dayandığının ve yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bununla 
birlikte, mermer sektörünün URGE desteklerinden yarar sağla-
dığını, madencilik sektörü için de URGE projesi geliştirilmesinin 
oldukça gerekli ve faydalı olacağını dile getirdi. Bunun ışığında, 

doğal taşa yönelik altı proje yapıldığını ve çoğunlukla fuar katılı-
mı desteği alındığını sözlerine ekledi. Kahyaoğlu son olarak, ma-
dencilik için YMGV’nin teknik seyahatleri gibi birtakım projelerin 
geliştirilebileceğini ve vakıf tarafından düzenlenen Maden Fua-
rı’nın son derece başarılı olduğunu belirtti.
YMGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Önal yaptığı 
konuşmada, “1990 yılından beri vakıf olarak her yıl farklı bir 
ülkeye teknik gezi düzenlemekteyiz. Bu gezilerin, URGE desteği 
kapsamında, madencilik sektörü için düzenlenmesi de olağan-
dır.” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti. Bununla birlikte, 
2017 yılında düzenlenecek olan teknik gezinin; Almanya, Fin-
landiya ve İsveç olmak üzere üç ülkeye yönelik planlandığını 
ve on gün süreceğini açıkladı.
URGE desteği, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 
yahut yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, faliyet 
gösterdikleri pazarlara pazarlara yenilerini ekleyebilmesinin ve 
pazar payının artırılmasının önünü açmayı öngören bir devlet 
teşviki olarak öne çıkıyor. 
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‘Netcad Yer Bilimleri Proje Uygulamaları Çalıştayı’ 
ODTÜ’de Gerçekleştirildi

ABB Dünyanın İlk Dijital Dağıtım Trafosunu Tanıttı

Türkiye’nin ilk yerli madencilik yazılımını geliştiren Netcad, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü ile birlikte ‘Yer Bilimleri Proje Uygulamaları’na ilişkin 
çalıştay düzenledi. 
03 Mart 2017 Cuma günü ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 
gerçekleştirilen etkinlik, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Erdin Bozkurt ile Netcad Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin 
Bank’ın konuşmalarıyla başladı. ODTÜ’de olmanın kendileri için 
ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı olduğunu belirten Bank, bugün 
87 üniversitenin 476 bölümünde ders olarak okutulan Netcad için 
üniversitelerin ayrı bir önem ve değere sahip olduğunu ifade etti.
Açılışın ardından sözü alan Netcad Teknik ve Eğitim Müdürü 
Tunç Emre Toptaş ‘Jeoloji ve Maden Mühendisliği Proje Uygu-
lamaları’nı anlattı. Çalıştay sunumunda; jeolojik açıdan çeşitlilik 
gösteren sahaların iki ve üç boyutlu projelendirilmesinden, mev-
zuatlarla uyumlu jeolojik haritaların oluşturulmasına, jeolojik 

ABD’de Texas eyaletinin Houston kentinde yapılan Customer 
World etkinliğinde ABB dünyanın ilk dijital trafosunun tanıtı-
mını yaptı. ABB’nin yeni TXpert™ trafosunda bulunan entegre 
algılama ve izleme teknolojisi, azami düzeyde güvenilirlik sağ-
lamak, bakım maliyetlerini optimize etmek ve varlıkları daha iyi 
yönetmek için bilgi akışı sağlayacak. Bu son inovasyon ile ABB, 
çok farklı alanlarda faaliyet gösteren müşterilerine bulut sis-
temleri ve bağlı cihazlar üzerinden anlık veri sağlamak için ABB 
Ability™ dijital platformunu kullanıyor.
Sensörlerden toplanan performans verileri trafo içinde sakla-
nıyor ve analizi yapılarak nasıl çalıştığı hakkında yorumlana-
bilecek bilgi ediniliyor. Bu platform altyapı hizmetleri, sanayi 
sektörleri ve veri merkezleri gibi kuruluşlardaki trafoların işle-
timinde ve bakımında önemli kararlar alınırken, bu kararlara 
girdi oluşturacak kritik bilgi akışını sağlayacak. Ayrıca varlıkların 
hizmet ömrü boyunca, örneğin bakım planlaması, sistem per-
formansının optimizasyonu ve planlanmış donanım değişimi 
gibi faaliyetlerin yönetimine destek verecek.

katı modellemelerden, maden sahaları için açık işletme ve yer 
altı işletme tasarımlarına kadar birçok bilimsel konuya değinen 
Toptaş, sunumunu proje uygulama örnekleri ile detaylandırdı. 
İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen etkinlik soru ve cevaplarla 
son buldu. 

Enerji şebekeleri hem arz hem de talep yönünden görülmemiş 
bir değişimden geçiyor. Arz tarafında yenilenebilir kaynaklar-
dan üretilen enerji dağıtım şebekelerine giriş yapıyor. Talep ta-
rafında ise veri işleme merkezleri, elektrikli araçlar ve benzer tü-
keticiler şebekelerin daha esnek olmasını gerektiriyor ve daha 
fazla dijitalleşme ve otomasyon ihtiyacı doğuruyor.
Haberleşme kapasitesine sahip akıllı ürünler bilgi ve işletim 
teknolojilerini devreye almak için vazgeçilmez öğeler haline 
geldi. ABB Güç Şebekeleri Başkanı Claudio Faccin şu bilgile-
ri veriyor: “Dağıtım trafoları elektrik enerjisi değer zincirinin 
yaşamsal bileşenleridir. Bu en son inovasyon dijital portföyü-
müzü ve ABB Ability temelli yelpazemizi genişleterek dünya-
nın önde gelen trafo üreticilerinden biri olarak konumumuzu 
güçlendiriyor. Bu doğrultuda daha güçlü, akıllı ve daha yeşil 
şebekeler yönündeki Next Level stratejik odağımız da güçlü 
bir şekilde vurgulanıyor.”
ABB’nin Transformer Intelligence™ portföyünde bulunan TX-
pert™ trafosu en gelişmiş sensörlere, izleme platformlarına ve 
yazılım araçlarına sahiptir ve ABB’nin bu alandaki bilgi birikimi 
ve uzmanlığı temelinde inşa edilmiştir. Bu ürün dağıtım trafo-
larında performansı geliştirme, öngörülebilirliği iyileştirme ve 
güvenilirliği artırmada kolaylaştırıcı görev üstlenecektir. ABB 
(ABBN: SIX Swiss Ex) elektrifikasyon ürünleri, robotik ve hareket, 
endüstriyel otomasyon ve güç şebekeleri alanlarında kamu hiz-
metleri, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine 
global çapta hizmet veren öncü bir teknoloji lideridir. 125 yılı 
aşan inovasyon tarihine sahip olan ABB, bugün endüstriyel di-
jitalleşmenin geleceğini yazıyor ve Enerji ve Dördüncü Endüstri 
Devrimini harekete geçiriyor. ABB, yaklaşık 132.000 çalışanı ile 
100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 

www.abb.com
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KENSAN’ın Hedefi,
KC Serisi Sekonder Konik Kırıcıları ile 
Sektörün İlk Akla Geleni Olmak

kapak konusu

Maden sektörü özellikle bu 
günlerde olduğu gibi değiş-
ken ve düşük fiyatlar karşısın-
da hiç olmadığı kadar verimli-

liğe, optimizasyona ve maliyet düşürmeye ihtiyaç duymaktadır. 
Bu ihtiyaca karşılık verecek ürünlerin tasarlanması konusundaki 
eksiklik Kensan’ın ana çıkış noktası olmuştur. Sekonder konik kı-
rıcı da ilk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi görünse de uzun vade-
de çok karlı bir yatırım aracı haline dönüşmektedir. 

Kensan Makina, geniş ürün grubuyla kırma eleme tesislerinin 
ihtiyacı olan makinelerin imalatını gerçekleştirmeye devam 
ederken KC serisi bronz yataklı konik kırıcıları da ürünlerinin 
arasına koymayı başararak sektörde yenilikçi bir firma olduğu-
nu göstermiştir.

Kensan Makina, inovatif ve geniş ürün gurubu ile kırma-eleme 
alanına özgü çözümler sunarak yolunda emin adımlarla ilerli-
yor. Kensan Makine’nin kurucusu ve müdürü, Makine Mühen-
disi Kenan Döker, bize kısaca şirketin Ar-Ge çalışmaları bitmiş 
ve sahada yeterliliği kanıtlanmış olan KC serisi konik kırıcıların-
dan bahsetti.

“Aşındırıcılığı ve sertliği yüksek madenlerin boyut küçültme işle-
mini en uygun maliyetle gerçekleştirebileceğiniz makinalar konik 
kırıcılardır.” diyen Döker, konik kırıcıları taşı ve madeni sıkıştırıp 
ezerek kırdığı için aşınma maliyetini minimize ederken günlük 

yağlama ve bakım gerektirmediği için de işçilik ve zaman kay-
bını da en aza indirgediğini vurguluyor.

Uzun yıllardır yurt dışındaki maden ocaklarının vazgeçilmezi ve 
tek tercihi olan konik kırıcıların yüksek ilk yatırım maliyetinden 
dolayı ülkemizde fazla yaygınlaşamadığını belirten Kensan Maki-
ne kurucusu Kenan Döker, konik kırıcıların yerini ilk yatırım mali-
yeti daha düşük fakat işletme, bakım ve döküm maliyetleri daha 
yüksek olan darbeli kırıcıların tercih edildiğini söylüyor. Döker 
ayrıca Kensan Makine olarak sektördeki bu eksikliğe bir çözüm 
olabilmek adına çalışmalara başlayıp 3 yıl süren proje ve imalatın 
ardından 2 yıl süren sahadaki test ve denemelerin sonrasında pi-
yasaya sürülebilir bir ürün ortaya çıkardıklarını gururla aktarıyor. 

30



15 Nisan 2017
www.madencilik-turk iye.com

Edindiğimiz bilgilere göre 
Kensan KC Serisi konik kırıcıla-
rın sağlam yapılı çelik döküm 
gövdeleri, mangan alaşımlı 
aşınma parçaları, bronz ya-
takları, dişli sistemi gibi ana 
parçaları dahil olmak üzere 
kullanılan tüm malzemeler 
yerli ürünlerden temin edi-
liyor. Sonuç olarak yerlilik 
oranı yüzde yüze yakın bronz 
yataklı bir konik kırıcı ortaya 
çıkıyor. Bu durum bizi daha 
da gururlandırıyor. Bununla 
birlikte KC serisi konik kırıcılar 
8 ay granit, 14 ay dere malze-
mesi kırarak, testlerden ba-
şarıyla çıkarak ve 2 yıla yakın 
süreyle de test edilerek 7 gün 
24 saat sorunsuz bir şekilde 
çalışacağını ispat ediyor. 

Kenan Döker konik kırıcının sekonder darbeli kırıcılara göre 
avantajlarını da şu şekilde sıralıyor:
•	Günlük yağlama gerektirmez
•	Ton başına döküm maliyeti çok düşüktür
•	Çalışırken ürün boyutu ayarlanabilir
•	Daha düşük elektrik maliyeti
•	 İkinci el değeri yüksektir
•	Kapalı sistem yağlama ile çevreye duyarlıdır

Ayrıca konik kırıcılar, sahip oldukları hidrolik akümülatör saye-
sinde kırma odasına giren ve kırılamayacak olan metal vb. mal-
zemeleri saniyeler içinde algılayarak kırma çanını otomatik ola-
rak aşağı çeker ve bu metalin makinaya zarar vermeden dışarı 

atılmasını sağlar. Bu sistem darbeli kırıcılarda uygulanamadığı 
için bu metal parçalar ciddi problemlere yol açmakta ve sekon-
der darbeli kırıcılara ciddi maliyetli zararlar vermektedir. 

Edindiğimiz diğer bir bilgiye göre de konik kırıcının günlük 
bakım gerektirmeyen otomatik yağlama sistemi kırıcıyı sürek-
li olarak ideal sıcaklıkta yağ ile besleyip herhangi bir sorunda 
operatörü önceden sıcaklık sensörü ile uyararak önleyici bakım 
yapılmasına olanak sağlıyor.

Konunun başında da belirttiğimiz gibi Avrupa’da ve dünyada 
bu avantajlarından dolayı uzun yıllardır tercih sebebi olan ko-
nik kırıcıların son yıllarda ülkemizde de önemi anlaşılmış, ko-

nik kırıcı üreten yerli firmalar 
sayesinde de bu makineler 
daha uygun fiyatlarla alınabi-
lir ve tercih edilebilir duruma 
gelmiştir.

Kensan Makine’nin konik kırı-
cılarla ilgili en önemli hedefi; 
ilerleyen yıllarda oluşacak 
ihtiyaç ve talep doğrultusun-
da şu an iki çeşit olan konik 
kırıcılarının çeşidini arttırmak 
olarak ön plana çıkıyor. Ay-
rıca madencilik sektöründe 
konik kırıcı ihtiyacı olan yer-
lerde ilk akla gelen firma ol-
mak da şirketin öncelikli he-
defleri arasında yer alıyor. 

www.kensan.com.tr
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ERD Sondaj
Müşterilerinden Aldığı Güç ile 
Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

TanıTım

ERD Sondaj Makineleri İmalat 
San. ve Tic. Ltd. Şti. hidrolik 
sondaj makineleri ve yedek 
parçaları üretimi konusunda 

1998 yılından beri sektör içerisinde olup, çekirdekten yetişmiş 
uzman bir ekip tarafından yönetilmektedir.

Türkiye’de uluslararası gerekli ISO ve EN standartlarına uygun, 
CE belgeli ve tamamen yerli sermaye ile yer altı galerilerinde 
ve yer üstü açık ocaklarında kullanılması amaçlı farklı tip ve 
kapasitelerde hidrolik sondaj makineleri şirketimiz tarafından 
seri olarak üretilmektedir.

Son kullanıcılara standart seri üretimimiz dışında amaçlarına 
ve saha şartlarına uygun olarak değişik şaseler (Paletli, kızaklı, 
lastik tekerlekli, ray üzerinde veya kamyon üzeri monte) üze-
rinde özel tasarım makineler imal etmekteyiz. 

Makine üretiminde benimsemiş olduğumuz satış sonrası ye-
rinde eğitim ve teknik servis hizmetimiz ile de öne çıkmaktayız.

Firmamız üretimini gerçekleştirdiği makinelerde veya muadil 
sondaj makinelerinin teknik servis hizmeti ile bugün Türkiye’deki 
kuvvetli referanslarının yanında, yurtdışı pazarında Rusya, Kaza-
kistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Makedonya, İran, Sudan ve Hin-
distan’da da yerinde servis imkânını düzenli olarak sağlamaktadır.

ERD Sondaj olarak ürün portföyünü sürekli güncel tutarak hız-
lı, kaliteli ve sürdürülebilir devamlılık sağlamaktayız. Sondaj 
ekipmanları ve yedek parçaları konusunda müşterilerimizin 

yanında yer alırken çalışma şartlarına göre değişim gösteren 
ekipman tercihlerini doğru ürün seçimi, zamanında tedarik ve 
düşük maliyet anlayışı ile müşterilerimize sunmaktayız.

ERD Sondaj gerçekleştirdiği çalışmalar ile sondaj makineleri ve 
ekipmanları sektöründe hizmet verdiği müşterilerinden aldığı 
güç ile yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 

www.erdsondaj.com.tr
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MB Crusher BF90.3 Kırıcı Kovası 
Yenilendi

TanıTım

Yüksek kalitede ürünlerle ve 
yeni fikirlerle pazarı şaşırt-
mayı kendine görev edinen 
MB Crusher sunduğu yüksek 
verimlilik ve profesyonellik-

le özdeşleşmiştir. Sadece ürün yelpazesini genişletmek değil 
aynı zamanda yenilemek ve güçlendirmek, 15 yılı aşkın sü-
redir aynı ilkelerle yoluna devam eden MB Crusher’ı kırma 
ve geri dönüşümde market lideri yapan nedenlerden sadece 
birkaçıdır.

BF90.3 Kırıcı Kovası
BF90 modeli dünyada üretilen ilk patentli kırıcı kovasıdır. Her 
türlü şantiyede, en olumsuz şartlara göre tasarlanan kompakt 
ve çok yönlü kullanım imkanı sunan BF90.3, yıllar içerisinde ye-
nilenmiş ve güçlendirilmiştir. Her türlü kırma işlemi için uygun 
olan bu ürün, zaman içinde yapılan iyileştirmelerle daha da 
iddialı hale gelmiştir. 

Her türlü malzeme kırımında aynı performansı sağlayan BF90.3 
yapılan iyileştirmeler ile aşağıdaki gibi optimize edilmiştir.

•	Üretim kapasitesinde iyileştirme sağlanmıştır; makinanın işlevsel 
iç yapısı yenilenerek üretim kapasitesinin arttırılması sağlanmış, 
aynı zamanda stabilite ve çalışma hassasiyeti geliştirilmiştir.
•	Malzeme çıkış ağzı geliştirilmiştir.
•	Dişli sistemi merkeze alınarak, standart bakım aralığı uzatılmıştır.

•	En çok basınca ve aşınmaya maruz kalan parça ve bölümlerin 
kuvvetlendirilmesi ve güçlendirilmesi sayesinde, en zor şartlar 
altında çalışmaya dahi dayanıklı hale getirilmiş ve performansı 
arttırılmıştır.
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Her gün ekibiyle eşsiz performans gösteren ve yeni nesil ürün-
lerin geliştirilmesini sağlayan MB Crusher Üretim Müdürü Diego 
Azzolin, “Değişmeyen tek şey değişimdir, sürekli gelişim göstermek 
için meydan okumak gerekir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

MB Crusher Ar-Ge bölümü, müşterilerin beklentilerini sürekli 
olarak yükseltmeyi ve kendi makinalarının potansiyelini yeni 
hedefleri doğrultusunda arttırmayı amaç edinmiştir. Ayrıca 
MB Crusher, ürünlerin üstün performansından faydalanan 
müşterilerinden gelen önerilere büyük önem vermekte ve 
üzerinde çalışmalar yaparak ürünlerini bu yönde geliştirme-
ye dikkat etmektedir. Çünkü MB Crusher’ın en kuvvetli yanı 
müşteri memnuniyetinde yatmaktadır. 

2001 yılında İtalya’da kurulan MB Crusher, 8 şubesi, lojistik 
merkezleri, yetkili bayi ve servis noktalarından oluşan ağıyla 
küresel boyutta hizmet vermektedir. Tasarım, üretim ve satış 
aşamalarının tamamı %100 İtalyan malı olan bir ürünler, Fara 
(Vicenza)’daki merkezinde üretilmektedir. 

www.mbcrusher.com
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Etiketleme-Kilitlemede Yeni 
Çözümler

TanıTım

CAN İş Sağlığı, Amerikan Brady 
firmasının tasarlayıp ürettiği 
etiketleme-kilitleme sistemle-
rini, iş kazalarının önlenmesi ve 

güvenli çalışmayı sağlamak amacıyla ülkemizde de satışa sunuyor.

Etiketleme-kilitleme; işletmelerde yeni bir sistemi kurmak, dev-
reye almak ve tüm bakım onarım çalışmalarında çalışanları ma-
kinelerden ya da elektrik akımından kaynaklanan risklere karşı 
korumak amacıyla günümüzde sıklıkla kullanılan iş güvenliği 
önlemlerinin başında geliyor. Etiketleme-kilitleme adından da 
anlaşılacağı gibi hem bir kilitlemeyi hem de çalışma alanında 
bulunan kişileri bu kilitleme hakkında bilgilendirmek ve kilitle-
menin kim tarafından hangi amaçla yapıldığını tanımlayabilmek 
amacıyla yapılan etiketlemeyi içeriyor. 

Ancak etiketleme-kilitleme hiçbir zaman yalnızca basit bir kilit 
ve etiketten oluşmuyor. Tek başına kilitlemenin yapılması ya 
da yalnızca etiketlerin yerleştirilmesi güvenli bir çalışma orta-
mını garanti etmediği gibi etiketleme-kilitleme sürecinin nasıl 
yürütüleceğinin de somut biçimde belirlenmesi gerekiyor. Üs-

telik etiketleme-kilitlemenin mekanik ya da elektrik gibi hangi 
tür tehlike kaynaklarına karşı uygulanacağı da kullanılacak do-
nanımın belirlenmesi açısından bir diğer önemli konu. İşte bu 
noktada etiketleme-kilitleme konusunda doğru ürünün doğru 
yerde kullanımı ve etiketleme-kilitlemeye ilişkin iş prosedürü-
nün belirlenmesi, kurulum ve kullanım konularında da eğitim ve 
uygulama desteğinin önemi ön plana çıkıyor. 

Can İş Sağlığı’nın etiketleme-kilitleme ürünleri farklı tehlike tür-
lerine göre farklı seçenekler sunuyor. Örneğin, mekanik risklere 
karşı vana, küresel vana, kelebek vana ve basınçlı boruların ki-
litlenmesinde kullanılan etiketleme-kilitleme donanımları farklı 
vana boyutu ve özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Yine be-
lirgin tehlikelerin önlenmesinde belirgin etiketleme-kilitleme 
çözümleri de Can İş Sağlığı’nın sunduğu seçenekler arasında. 
Örneğin, genelde kapalı konumdayken uygulanan vana kilitle-
rine kıyasla daima açık kalması gereken yangın su borularının 
kilitleneceği özel koşullar için, vanalar açık konumdayken de 
etiketleme-kilitleme yapabilen özel çözümler sunuluyor. Elekt-
riksel risklere karşı elektrik panosu, sigorta, şalter, fiş ve prizlerin 
etiketlenip kilitlenmesinde kullanılan donanımlarda da zengin 
bir ürün çeşidi sunan Can İş Sağlığı, birden çok etiket ve kilidin 
asılmasına olanak sağlayan sistemler ya da aynı donanım üze-
rinde birden çok kişinin çalışmasına olanak veren çoklu etiket-
leme-kilitleme sistemleri de sunuyor. Can İş Sağlığı ayrıca çalış-
ma alanlarında yer alan makine ve donanımların bakım onarım 
çalışmalarında kullanılmak üzere kurulabilir etiketleme-kilitle-
me istasyonları ve etiketleme-kilitleme eğitimleri ile ülkemizde 
iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının sağ-
lanması için etiketleme-kilitlemede yeni çözümler sunuyor. 

www.canis.com.tr
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Delkom ile Bir Farkınız Olsun...

TanıTım

Baki ÇOPUR tarafından 1985 
yılında Ankara‘da kurulan 
Delkom AŞ; maden, tünel, yol 

yapımı vb. sektörlerde kullanılan hidrolik kaya delici makinalar 
ve tabancalar için yedek parça ve servis  hizmeti veren bir şir-
kettir. Yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaç 
edinen Delkom AŞ 30 yıllık tecrübesi, yaklaşık 60 çalışanı, di-
namik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman kaynakları, 21. 
yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmet-
leri ve yarattığı sinerji ile delici makina yedek parça sektörünü 
uluslararası standartlarda temsil etmektedir.

10.000’in üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Delkom AŞ aylık 
3000 parçaya kadar üretim gerçekleştirebilecek teknik ekip, 
bilgi ve donanıma sahiptir. 8000 m2 kapalı alanda 60 kişilik uz-
man bir kadro ile hizmet veren Delkom AŞ, gelişmiş makina 
parkı ve tescillenmiş kalite anlayışı ile en iyiyi hedeflemektedir. 
Gerek Türkiye’de gerekse dünyanın 5 kıtasında 50’nin üzerin-
de ülkeye ihracat yapmanın haklı gururunu yaşayan Delkom, 
tek hedefinin müşteri memnuniyeti ve kalite olduğunu her fır-
satta dile getirmektedir.

Delkom AŞ; Atlas Copco, Ingersoll Rand, Sandvik, Furukawa ve 
Montabert gibi hidrolik kaya delici makina ve tabanca üreti-
minde kendini kanıtlamış markaların alternatif yedek parça 
üretimini yaparak, tüm dünyaya tedarikini sağlamaktadır.

Hidrolik kaya delici yedek parça üretimini ve servis uzmanlı-
ğını, deneyimi ile birleştiren  Delkom AŞ’nin misyonu, özgün 
hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla müşterilerinin  
iş ihtiyaçlarına birebir cevap veren çözümler geliştirmek ve 
büyümektir. Delkom AŞ bu büyümeyi bir denge içerisinde ve 
her şeyden önce güvenirliğini  koruyarak sürdürecektir.  Hızlı 
ulaşım, hızlı üretim ve hızlı yedek parça temini prensibini be-

nimseyerek,  piyasaların rekabet koşullarını belirleyen bir dün-
ya markası olmak Delkom AŞ’nin vizyonudur. 

Delkom Kalitesi
Toplam kalite anlayışını bir yaşam biçimi olarak kabul eden 
Delkom AŞ bu anlayışın sürekliliğini sağlamak  amacı ile şirkete 
kazandırılan ISO 9001:2008 ve CE Belgeleri ile kalite yönetim 
sistemi gerekliliğini yerine getirmektedir.   

Delkom AŞ üretim ve üretim 
sonrası aşamaları tüm kalite 
standartlarına uygun bir şe-
kilde uygular. Faaliyetlerini 
müşteri taleplerine göre be-
lirler. Dünyanın hangi bölge-
sinde faaliyet gösterirse gös-
tersin geniş ürün stoku ile 24 
saat sorunsuz hizmet verir. 
Hızlı üretim, hızlı servis ve hızlı temin imkânı sağlar.

Sorularınız, başvurularınız, şikayet ve önerileriniz için 7 gün 24 
saat info@delkom.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

www.delkom.com.tr

DELKOM AŞ
BİR TÜRKİYE MARKASIDIR...
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Madencilik Sektöründe
Yeni Yatırımcı: Harput Madencilik

TanıTım

HARPUT HOLDİNG, ticaret ha-
yatına 1950’li yıllarda tekstil 
sektöründe başlamıştır. 80’li 

yıllarda Bursa’ya yerleşerek sanayileşme sürecine girmiştir. Biri-
kimlerini doğru kullanarak kısa zamanda ev tekstilinde iplik ha-
zırlama, dokuma, boya, baskı ve konfeksiyona uzanan entegre 
üretime geçmiştir. Türk tekstil sektörünün üretim ve ihracatında 
önemli bir rol üstlenen Harput Holding tekstilde edindiği tica-
ret ve üretim başarısını madencilik, kimya, gıda, sigorta, inşaat, 
enerji sektörlerinde de göstermeyi amaçlamaktadır. 

Bin beş yüz çalışanı ile yönünü dünyaya çeviren Harput Hol-
ding, bünyesinde bulundurduğu şirketleriyle, azim ve cesa-
retle uzun yürüyüşüne devam etmektedir. Ülkemizin yaşadı-
ğı birçok ekonomik krizden başarı ile çıkmış, gerekli tecrübe 
birikimine sahip, özgüvenli, sürekli kendisini yenileyen grup 
şirketleri, bürokrasi ve her türlü israftan kaçınarak, gelecek ne-
sillere temiz bir dünya bırakmanın bilincinde, her gün yenile-
nen heyecanı ile daha çok yatırım, daha çok istihdam daha çok 
katma değer yaratmaya devam etmeyi amaçlamaktadır. 

Harput Holding, ekip ruhuyla çalışmayı kendine prensip edin-
miş, dürüstlükten taviz vermeden, adil ve paylaşımcı yönetim 
tarzıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine görev 
kabul etmiştir. Holding bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda ma-
dencilik sektörüne de girmiş, Harput Madencilik Sanayi ve 
Ticaret AŞ adıyla projelerini uluslararası standartlara uygun 
şekilde devam ettirme yolunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Misyonumuz
Ülkemizin doğal kaynaklarının en verimli şekilde değerlendiril-
mesine katkıda bulunarak ekonomiye kazandırmak, sahip ol-
duğumuz bilgi ve tecrübeden güç alarak, en gelişmiş teknolo-
jilerle Türk madenciliğini ülke sınırları içerisinde ve dışarısında 
sürekli büyütmek ve geliştirmektir.

Vizyonumuz
Madencilik endüstrisinde en gelişmiş teknolojilerden yararlana-
rak ulusal ve uluslararası düzeyde kendi sektörünün lideri olmak. 

Harput Madencilik, ülkemiz maden kaynaklarının özel sektör yatı-
rımı ve ileri teknoloji kullanımıyla ekonomik olarak işlenebileceği-
ne, bu sayede ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine ve istihdamın 
artmasına büyük katkı sağlanacağına örnek teşkil etmektedir. 

Sosyal Sorumluluk
Şirketin faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkile-
nen, bölge halkı ve tüm paydaşlar ile (yerel yönetim, medya, si-
vil toplum örgütleri vs.) karşılıklı iletişime dayalı, ulusal yasalara 
ve uluslararası standartlara uygun bir halkla ilişkiler politikası 
yürütmektedir. 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Harput Madencilik gerçekleştirdiği madencilik faaliyetlerin, çev-
re halkına, çalışanlarına ve çevreye zarar vermemesi için güven-
li bir çalışma ortamı sağlamayı birinci önceliği olarak kabul ve 
taahhüt etmektedir. Bu ana prensipten hareketle, iş sağlığı, iş 
güvenliği ve çevre yönetimi ile ilgili sorumluluklar, yönetim zin-
cirinin her seviyesinde diğer sorumluluklara entegre edilmiştir.

Çevreye duyarlı, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı maden-
cilik ilkesiyle çalışmalarına devam eden Harput Madencilik, 
hedefini “Yer altı kaynaklarımızı gün ışığına çıkarıp işleyerek 
istihdam sağlamak ve üretilen madeni ihraç ederek ülke eko-
nomisine katkıda bulunmak” olarak belirlemiştir.

Madencilik Faaliyetleri Hakkında
Harput Holding yurt içinde ve yurt dışında madencilik alan-
larında yatırım yapma kararı neticesinde 2012 yılı içerisinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünden hem ihale yolu ile hem de şahıstan devir yolu ile 
aldığı ruhsatlarla, Harput Madencilik adıyla 2013 yılında baş-
ladığı madencilik faaliyetlerinde Artvin ve Ordu illerinde odak-
lanmış durumdadır. 

Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser
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Artvin Dereiçi Projesi
Projemiz Artvin il sınırları içerisinde yer almakta olup Artvin’e 
66 km mesafededir. 1.680 hektarlık ruhsat sahasının jeolojisi 
volkano-sedimanter istiflerden oluşmaktadır. Prospeksiyon 
sahasında damar tipi Cu-Pb-Zn ve Au-Ag mineralizasyonları 
yaygın şekilde görülmektedir.

Ruhsat sahasında toplam 27.142 m (121 sondaj lokasyonunda) 
elmaslı sondaj faaliyeti tamamlanmıştır. Jeofizik çalışması ola-
rak da Pole-Dipole yöntemi ile 58 hatta toplam 120.900 m IP/ 
RES ve 43 hat üzerinde de toplam 88.670 m jeofizik manyetik 
ölçümü alınmıştır.

Cevher alanlarının dağılımlarını belirlemek için 4352 adet la-
boratuvar analiz sonucu değerlendirmiştir. 

Sahanın ön cevher modelleme/kaynak tahmini ve metalürjik 
testleri tamamlanmıştır. 

Ruhsat Sahasında halen kaynak artırma için detay çalışmalar 
devam etmektedir.

Ordu Camaş Projesi
Proje Ordu il sınırları içerisinde yer almakta olup Ordu’ya 31 km 
mesafededir. Ruhsat sahasının jeolojisi volkano-sedimanter is-
tiflerden oluşmaktadır. Prospeksiyon sahasında damar tipi Cu-
Pb-Zn ve Au-Ag mineralizasyonu yaygın şekilde görülmektedir. 

2013 yılı başlarında kurulan Sadioğulları Madencilik; Ordu 
ili Çamaş ilçesinde dört arama, bir işletme ruhsatı ile toplam 
6.245 hektar alanda çinko, kurşun, bakır ve altın, gümüş ma-
denleri arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. 

Ruhsat sahalarında toplam 12.343 m (52 sondaj lokasyonun-
da) elmaslı sondaj faaliyeti tamamlanmıştır. Jeofizik çalışması 

olarak da Pole-Dipole yöntemi ile 22 hatta toplam 24.850 m IP/ 
RES çalışmaları yapılmıştır.

Cevher alanlarının dağılımlarını belirlemek için 3.041 adet la-
boratuvar analiz sonucu değerlendirmiştir. 

Mevcut ruhsatlarında, genel jeolojik etütler ve sondaj çalışma-
ları tamamlanmıştır. Sahanın ön cevher modelleme/ kaynak 
tahmini ve metalürjik testleri tamamlanmıştır. 

Ruhsat Sahasında halen kaynak artırma için detay çalışmalar 
devam etmektedir

İki yer üstü, bir yer altı sondaj makinesi ile devam eden arama 
faaliyetlerinin yanı sıra; desandre ve galeri çalışmalarına da de-
vam eden şirket, yeterli miktarda rezerv tespiti sonrası cevher 
zenginleştirme tesisi kurmayı hedeflemektedir. 

www.harputholding.com.tr

Ordu Camaş Projesinde Üretim Kuyusu 

Artvin Dereiçi Projesinden Genel Görünüm
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● WWrelWne Yüzey Karotlu Sondajlar
● WWrelWne Yer altı Karotlu Sondajlar
 ● Havalı ve Çamurlu Rotary Sondajlar
● KonvansWyonel Karotlu Sondajlar
● Ters SWrkülasyon Sondajlar
● RAB Sondajlar
● ● Tenör Kontrolü Amaçlı Hızlı Sondajlar

HİZMETLERİMİZ

HEDEFİMİZ GELİŞEN VE BÜYÜYEN İŞ AĞI
Fatth Mahallest İsmatl Eraslan Sok.
No:38/2 İltç, Erztncan
T: +90 (446) 711 3152
F: +90 (446) 711 3152
cukurdere@cukurderesondaj.com www.cukurderesondaj.com
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Tünelin Ortasındaki Işık
Dräger Sığınma Odaları

TanıTım

Yeni şehirler arası demir yolu 
bağlantıları, kara yolu tünel-
leri inşa edilirken veya yer altı 
metal maden galerilerinde 

tehlike her yerdedir. Hangi önlemler alınırsa alınsın fark etmez, 
bir makine veya jeneratörün ateş alma ihtimalinin sıfır olması, 
yüzde yüz oranında sağlanamaz. Birdenbire, çalışanlarınızın 
nefes alamadığını görebilirsiniz. Ancak, tünelin sonundaki ışık 
hala çok uzakta ise ne yapılmalıdır?

Dünyanın önde gelen teknik emniyet teknolojisi tedarikçisi 
olan Dräger’in sunduğu sığınaklar ile personelinize yer altında; 
güvenli, kolayca çalıştırılabilen ve solunabilecek nitelikte te-
miz hava ile dolu hayati bir güvenlik bölgesi oluşturabilirsiniz. 
Tehlikeli ortamdan kaçarken personeliniz buraya sığınabilir ve 
tehlike içermeyen bir ortama doğru yapacakları yolculukları-
nın kalanına başlamadan önce burada soluklanabilirler.

Başlangıçtan Bitişe Kadar Güvenlik
Tünel inşaat alanınızın ortaya çıkaracağı tehlike değerlendir-
mesinin ne olduğu göz önüne alınmaksızın, örneğin; tünelde 
hem yukarıya çıkan hem de yan taraflara giden yollar olduğu 
zaman, personelin tünelin gideceği yolu tam olarak anlama-
sı mümkün olmadığında, güvenlik ve sağlık planlarına göre, 
bir veya birden fazla sığınma alanı kullanılması gerekli görül-
mektedir. Çalışma ekibinizin yeterli derecede korunduğundan 
emin olmak üzere, Dräger sığınma odalarının kazı olan cephe-
ye doğru konumlandırılması ve bu odaların çalışma ekipleriyle 
ilk metreden sonuna kadar her yere taşınması önerilmektedir. 
Bu, tünel girişinde bile yangın çıksa, personelinizin güvende 
olmasını sağlayacaktır.

Kapalı alanlarda bile rahat nefes alabilmek

Dräger Sığınma Odaları
Yer Altında Güvenebileceğiniz Konsept
Güvenli Solunum Sisteminden Temiz Hava
Dräger sığınma odalarında, tıp ve iş güvenliği teknolojisi alan-
larında, uzun yıllara dayanan deneyimlerimizden yararlanıl-
maktadır. Sistem, bir kez harekete geçirildikten sonra odanın 
içindeki sıcaklığın değişebileceği durumlardan ya da barınağa 
giren veya çıkan insanlar sebebi ile meydana gelebilecek sı-
caklık değişikliklerinden etkilenmez ve kullanıldığı süre içinde 
temiz solunum havasıyla sabit bir atmosfer muhafaza edilir.

Temiz Havanın Hassas Ayarı
•	Soluma havası, yüksek basınçlı bir depolama ünitesi 
üzerinden sığınağa girmektedir.
•	Doz, sığınağın inşa edildiği maksimum sayıda insan için, 
belli bir süre boyunca sığınak içinde güvenle kalabilecek 
şekilde önceden ayarlanmaktadır.
•	Artık hava, özel çıkışlardan boşaltılmaktadır.

Tehlikeye Karşı Koruma Sağlamak İçin Pozitif 
Basınç
•	Dışarıdaki pis havanın içeriye girmesini önlemek üzere 
sabit bir pozitif basınç korunmaktadır.
•	Kapı açıldığı zaman içeriye girebilecek pis hava, dışarıda 
kalmaya zorlanmaktadır.
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Duruma Özel Çözümler
Dräger sığınma odaları; düşük maliyetli temel modelden, özel 
uygulamalar için bir dizi ilave seçeneklere kadar (örneğin, ısı ve 
patlamaya karşı dirençli) özel kişiselleştirilmiş çözümleri ile çok 
çeşitli tasarım seçenekleri sunmaktadır. Lütfen bizimle bağlan-
tı kurmak konusunda tereddüt etmeyiniz, size gerekli tavsiye-
leri vermekten mutluluk duyarız.

Her Değişik Uygulama İçin Kendini İspat Etmiş 
Model

Standart Model
Uygulama Alanı
•	Ortam sıcaklıkları; < 30 °C / 86 °F
•	Tüneller içinde kurulum
•	Yakın çevrede patlama yok

İsteğe Bağlı: Ön Oda ve Bekleme Sistemi
Tehlikeden kaçmaya çalışan personel, duman dolu bir or-
tamdan barınağın içine girerse iki seçenek ek olarak sunula-
bilmektedir. Tehlike durumunda, personelin hızlı ve güvenli 
bir şekilde koruma altına girmesine izin veren bir ön oda ve 
bir bekleme sistemi (hava perdesi) sayesinde kirlenmiş olan 
dış havanın barınağa girmesi önlenmektedir. Bu da perso-
nelinizin sığınma barınağını gerektiğinde defalarca terk et-
mesini ve barınağa tekrar girmesine olanak sağlamaktadır.

Teknik Veriler
Sığınma odası, standart model*
Konteyner boyutu:10 veya 20 ft. ISO
Maksimum kalma süresi: 12 saat
 Maksimum kişi sayısı: 20 kişi 
* Talep üzerine, daha fazla kişi için ve/veya daha uzun süreli 
kalışlar için başka konteyner boyutları da sunabiliriz. 

Dräger İle Güvenli Tarafta Kalın
Arızaya Karşı Emniyetli Sistem
Hava besleme sisteminin bileşenleri defalarca denenmiş ve teste 
tabi tutulmuştur. Bazı bileşenler, acil bir durumda solunum havası-
nın teminini daha fazla garanti altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

Tam Olarak İşlevsel Koruma Sığınağı
Dräger sığınma odaları, kullanıma hazır, tamamen işlevsel 
birimlerdir. İlave bir montaj işlemi gerektirmeksizin bir tünel 
içinde bulunan herhangi bir stratejik noktaya monte edilebil-
mekte ve derhal kullanıma alınabilmektedir.

Kolay Çalıştırma
Dräger sığınma odaları, hiç vakit kaybetmeden çalıştırılabil-
mektedir. Solunum havasının dozu önceden belirlenmiştir ve 
bu sayede hava kaynağı şalterden aktive edilebilmektedir. Ko-
layca anlaşılabilen bir acil durum planı sayesinde, personeliniz 
çok stresli durumlarda bile tüm diğer koruyucu önlemleri hızlı 
ve güvenli bir şekilde uygulayabilecektir.

Mobil Kullanıma Uygun
İnşaat işlemleri, tünelin diğer bölümüne ilerlediği zaman, basit 
bir şekilde Dräger sığınma odasını yanınızda götürebilirsiniz. 

Dâhili nakliye halkaları ve kızakları sayesinde barınak, kolaylık-
la bir kazıcıya veya başka bir inşaat makinesine zincirlenebil-
mekte ve uygun konuma çekilebilmektedir.

Nakliye Esnasında Güvenlik
Nakliye esnasında tehlikeli bir durum oluşsa bile, barınak her 
an kullanıma hazır durumda kalabilmektedir.

Dünya Çapında Kendini İspat Etmiş
Dräger, tünel inşaatı ve madencilik için koruma ve kurtarma 
sistemlerinin geliştirilmesinde yüzyılı aşkın bir tecrübeye sa-
hiptir. Bu süre boyunca, tünel inşaatı işçilerinin hayatlarını ko-
rumak için geliştirilen teknolojiler sayesinde, yüksek teknik bir 
standart elde edilmiştir. Bu standart, dünyanın dört bir yanın-
da yer alan tünellerde kendini defalarca kanıtlamıştır.

45



www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2017

Versiyonlar

Hava Sağlama Kaynağı
Hava kaynağını şalter ile aktive edin

Nakliye Halkaları ve Kızakları
Bir inşaat makinesi kullanarak, 

barınağı kolayca hareket ettirin. 
Gaz-Sızdırmaz Kapı

Harici Hava Sağlama Kaynağı Kilit

Optik Alarm

Versiyon 1: Özel uzunluk ve formda dış kasa
Uygulama Alanı
Tünel açma operasyonlarında, delme makinesinin üzerine 
ya da yakınına yerleştirilen

Versiyon 2: Isı geçirmez dış kaplama ve soğutma 
sistemi olan
Uygulama Alanı
Ortam sıcaklığı > 30 °C / 86 °F

Versiyon 3: Patlamaya dayanıklı dış kaplama ve 
titreşimden etkilenmeyen iç donanım
Uygulama Alanı
Patlama gerçekleştirilen tünel inşaat sahası

İsteğe Bağlı: Güvenli Ortam Teyidi İçin Gaz
Algılama Ekipmanları 
Buna ek olarak, dış alanın güvenliğini kontrol etmek için, 
patlamaya karşı kullanılan Dräger sığınma odanızı, Dräger 
gaz algılama ekipmanları ile donatabilirsiniz. Bu, persone-
linizi, patlatma işlemleri sırasında veya herhangi bir felaket 
durumunda, zararlı gazlara karşı daha iyi korumanızı sağlar.
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Söz konusu madencilik olduğunda, tehlikeleri daha çabuk algılamak, güvenliği arttırmak
ve müdahale süresini en aza indirmek gerekir. Dräger Sığınma Odaları tehlike anında
hayat kurtarır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: WWW.DRAEGER.COM.TR

Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
İlkbahar Mh. Konrad Adenauer Cd. No: 54/A-B Yıldız, Çankaya - Ankara
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14

Sizi koruyoruz.

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

Tünelin içerisindeki ışık.



CYCLOJET KULLANACAKLARA
ENERJİ BAKANLIĞI DESTEĞİ

Cyclojet, Fabrikanızın

Enerji Verimliliğini Artırır.

TEP Değerini Düşürür.

1 MİLYON TL
 BAKANLIK DESTEĞİ

Üstelik 1 Milyon Tl’ye Kadar 

%30 Hibe Desteği  

İŞLETMENİZDE

info@aselteknik.com.tr

Ülkemizin 2023 yılına kadar 
“birim milli gelir başına tü-
kettiğimiz enerjiyi (enerji yo-
ğunluğunun uluslararası ta-
nımı)” %15 oranında azaltma 
hedefi bulunmaktadır. 

Bu kapsamda “Verimlilik Artırıcı Projeler“ Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 

1 milyon TL bütçeye kadar olan projelerin %30’luk bölümüne 
bu kapsamda hibe desteği verilmekte, her yıl 5 proje ile katılım 
sağlanabilmektedir.

Tozsuzlaştırma Sistemleri
Pek çok işletmede toz toplama sistemlerinin tükettiği enerji, fab-
rika toplam enerjisinden %20 mertebesine kadar pay almaktadır.

Toz toplama sistemlerinin enerji tüketimi 2 unsurla meydana 
gelmektedir:

1) Vantilatör elektrik enerjisi

2) Basınçlı hava tüketimi nedeniyle kompresör üzerinden har-
canan elektrik tüketimi

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 
Destekleri ve CycloJet Üniteler

TanıTım



Az alanda yüksek debide eleme kabiliyeti,
4 katta (5 çeşit) tane dağılımı alabilme,
500 mikron inceliğe kadar eleyebilme,
Saatte 150 tona kadar maden geçirme kapasitesi,
Tam kapalı, toz sızdırmayan tasarım,
Dakikalar içinde elek değiştirilebilen mekanizma, 
Haf ber kapaklar,
Güçlü konstrüksiyon, 
Sessiz çalışma…

VibroJet 14

Titreşimli Elek

BİZE ULAŞIN

info@aselteknik.com.tr

Bunun dışında, filtre torba-
larının kalitesi ve düzgün 
temizlenip temizlenememe-
si, oluşan akışkan direncini 
artırıp azaltabildiği için bu 
faktörler de tüketilen elektrik 
enerjisine etki eder.

Asel Teknik & Endüstriyel 
patenti ile üretilen CycloJet 
Üniteler şu yönleri ile enerji 
tüketimini düşürür:

1) Dışı ayırıcı siklon içi torbalı filtre şeklinde bulunan, benzer-
siz çift cidarlı bir konstrüksiyon yapısı vardır. Bu yapı, akışkan 
simülasyonları ile her minerale özel olarak tasarımı yapılmak 
suretiyle terzi usulü oluşturulmaktadır. Bu sayede, ortalama 
tozun %40 bölümü torbalara hiç ulaşmadan siklon cidarında 
tutulmaktadır. Böylece torbalar çok daha az kirlenmekte, hava 
geçirgenlik dirençleri düşük olmakta ve daha az elektrik tüke-
timi sağlamaktadır.

2) Patentli “CycloJet Smart” akıllı kontrol sistemi, işletmeden 
çekilen debiyi sürekli kontrol etmekte ve bu debiyi sabit tuta-
cak şekilde vantilatör devrini düzenlemektedir. Bu sayede en 
az %35 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

3) CycloJet Smart yazılımı, işletmeden çekilen debinin duru-
muna göre basınçlı hava tüketimini dengelemektedir. Bu sa-
yede sadece gerektiği kadar basınçlı hava tüketilmekte ve çok 
önemli bir tasarruf sağlanmaktadır.

Bu sayede, Kütahya’da bulunan örnek bir 90.000 Nm3/h kapa-
siteli tozsuzlaştırma sistemi, 1.354.000 kw/yıl yerine, 866.000 
kW/yıl enerji tüketmiştir. 

Verimliliği düşmüş olan toz toplama ünitelerini, CycloJet üni-
teler ile yenileyebilir ve “Verimlilik Arttırıcı Proje” kapsamında 
değerlendirilebilirsiniz. 

www.aselteknik.com.tr
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Flowrox Pinç Vanaların Namibya’ da 
Bir Uranyum Madeninde Kullanımı

TanıTım

Flowrox, dünyadaki ikinci 
en büyük uranyum madeni 
olan Husab Madenine 550 
mm çapında 83 adet hidrolik 
aktüatörlü pinç vana sağla-
mıştır. Vanalar, çölde 23 km2 
alana yayılmış atıkların işlen-
mesinde kullanılmaktadır.

Atık uygulamaları genelde 
çok aşındırıcı uygulamalar 
olmakla birlikte Husab Made-
nindeki Flowrox vanalar bir 
de çölün zorlu şartları ile mü-
cadele etmek zorundadır. Va-
nalar 2015 sonbaharında ma-
denin bakır atıklarının işlenmesi için gönderilmiştir. Teslimat 
kapsamında vanalar, aktüatörler ve yedek parçalarla birlikte 
teknik personelin zorlu şartlardaki işletmeciliğin üstesinden 
gelebilmeleri için teorik ve pratik eğitimler de yer almaktadır.

Vanalarda kullanılan hidrolik aktüatörler, iki adet mobil dizel 
hidrolik güç ünitesi tarafından beslenmektedir. Bu yöntem 
hem verimliliği arttırmakta hem de uzun mesafelerde işletme 
kolaylığı sağlamaktadır.

Projenin bir bölümü olarak, Flowrox, servis sırasında gerekli 
olabilecek ve vana değişiminde ihtiyaç duyulacak bütün ye-
dekleri ve malzemeleri de Husab personeline teslim etmiştir. 
Düzgün yapılacak bir bakım vana astarlarının ömrünü dikkate 
değer ölçüde arttırmaktadır.

Namibya’daki Husab Uranyum madeni Taurus Minearls’ in bir alt 
kuruluşu olan Swakop Uranyum firmasına aittir. Taurus Minerals 
ise Çinli Guandong Nuclear Power firmasının bünyesindedir.

Flowrox PVEG Pinç Vanalar Hidrosiklonların 
Güvenilirliğini Arttırmaktadır

Swakop Uranyum’ un

Husab Madeninde çalışan Flowrox vanalar

Madencilikte, özellikle kritik uygulamalarda, küçük şeyler çö-
zülmediği zamanlarda sık sık sorun haline gelmektedirler.  
Flowrox PVEG pinç vanalar, proses verimini arttırmada güve-
nilir çözümler sunmaktadır.

Güvenlik ve Pratiklik
Avustralya’daki Tasmania Mines Limited (TMM)’in Kara ma-
den sahasında 2 yıldır Flowrox PVEG pinç vanalar güvenle 
kullanılmaktadır.

TMM firmasının Proses Müdürü vana seçimi yaparken dikkat 
ettikleri konulardan şu şekilde bahsetti; “Pratiklik ve iş sağlığı 
ve güvenliği konuları hidrosiklonlar için vana seçimi yaparken 
üzerinde en çok durulan konular, tabii ki fiyat da bu seçimde 
rol oynayan önemli bir etkendi. Vanaların metal gövdeleri ağır 
ve korozyona karşı korumasızdır, ayrıca içlerinden çok çeşitli 
metaller geçmektedir, dolayısıyla vanalar bu çok zorlu şartlara 
dayanabilmek zorundadır.”

Güvenden Kaynaklanan Proses Faydaları
Flowrox PVEG pinç vanaların hidrosiklonlarda iki yıllık kullanımı 
sonunda esas faydanın vanaların güvenilirliği olduğunu fark 
ettiklerini “Ekipmana ve prosese güvenmek son derece önemli.” 
diyerek belirttiler.

Müşteri: Kara Madeni, TMM, Tazmanya, Avustralya
Proses Uygulaması: Hidrosiklon
Flowrox Ürünleri/Çözümleri: PVEG50M-50 mm manuel 
poliamid gövdeli pinç vana
İşin zorluğu: Türbülans, iri partiküller ve yüksek kapasite. Valflerin operatörler  yerine taşırken bir yandan raylara tutunabilmesini sağlayacak kadar hafif olması  

tesislerde iş güvenliğini arttırır.
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Ağır Hizmet Tipi Pinç Vanalar 

 
● Akıllı Kullanıcı Arayüzü

● Akıllı Vanalar

● Akıllı Pompalar

IIoT ile Ekipmanlarınız 
İletişim Halinde

Yeniliğimiz Kanıtlanmış 
Başarımızdır

Prosesteki faydaları
● Tam geçişli yapı: Rahat akış

● % 100 sızdırmazlık

● Bakım kolaylığı

● Kendi kendini temizleyebilme

● Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç

● Güvenilir operasyon

Açma-Kapama ve Akış Kontrol Uygulamalarında 

PVEG vanaların, açma-kapama uygulamalarında, çamurun aşın-
dırıcı ve korozif olduğu durumlarda en zorlu müşteri isteklerini 
bile karşılayabildiklerini belirten Flowrox’un Avustralya Ope-
rasyonları Genel Müdürü Martti Lahtinen; “Her uygulama ve bu 
uygulamalardaki çamur karakteristikleri birbirinden farklı, dolayı-
sıyla biz her müşterinin beklentilerine uygun akış kontrol çözümleri 
üretmek zorundayız. Müşterinin gereksinimlerini karşılayabilmek 
için vana boyutlandırma ve seçimini doğru ürün, doğru malzeme 
ve doğru yer kriterlerini göz önüne alarak yapıyoruz.” diyerek müş-
teri memnuniyetine verdikleri öneme dikkat çekmektedir.

İçinde Ne Olduğu 
Önemli
Pinç vananın kalbi, astarıdır. 
Astar kritiktir ve çoğu durum-
da çok iyi görünen bir vana, as-
tarı yüzünden çok çabuk kulla-
nılmaz hale gelebilir. TMM’in 
Proses Müdürü bu konu ile 
ilgili şu sözleri sarf etmektedir: 

“Operatörlerimiz ekipmanlarına gerçekten güvenmeyi seviyorlar.”

Astar, pinç vanada akışkanla temas eden tek parçadır ve bu 
nedenle de değişmesi gereken de tek parçadır. Martti, “Bi-
zim vanalarımızın bakımını kolay kılan en önemli şey astarla-
rının sahada hızlı bir şekilde değiştirilebilmesidir.” demektedir. 

TMM Proses Müdürü PVEG ise vanaların kullanım kolaylığın-
dan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirmektedir; 
“PVEG vanalarda sevdiğimiz bir diğer şey de montajının ve ça-
lıştırmasının kolay olmasıdır.” TMM’e bu proses için önerilen 
50 mm çapında poliamid gövdeli PVEG50M vanalar 2 yıldır 
sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Toplam Düşük Maliyet
Hemen her maden işletmesi üzerinde maliyetlerin düşük seviye-
lerde tutulması yönünde bir baskı oluşmaktadır. Martti Lahtinen 
günümüzdeki trendi şu şekilde yorumlamaktadır; “Maden işlet-
melerinin günlük çalışmalarında onları en çok zorlayan şeylerin ba-
şında en yüksek verimliliği elde ederek işçilik maliyetlerini düşük tut-
mak gelir. Kaynaklar genellikle sınırlıdır ve sürprizler için boş bir alan 
yoktur. Güvenilirlik gerçekten işletmeler için anahtar rolü oynarlar. 
Bu nedenle daha fazla otomasyona doğru ilerleme bu olguyu sağ-
layan en önemli avantajlardan birisidir.” TMM Proses Müdürü ise 
Flowrox PVEG vanaların maliyetler üzerindeki etkisini şu cümleler 
ile ifade etti; “Toplam maliyeti hesaplarken fiyat her zaman önemli 
bir parametredir ve Flowrox PVEG vanaların fiyatı bizi tatmin etti. 
Üstelik yönetimimiz iş sağlığı & güvenliği anlamında da seçtiğimiz 
vanaların üstün kalitesinden tatmin oldular. Oysa genelde fiyat ko-
nuşulur ve güvenilirlikten pek bahsedilmez. Flowrox PVEG vanaları 
bütün meslektaşlarıma hiç çekinmeden önerebilirim.” 

www.flowrox.com
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Hurda Metal Ayıklamada İhtiyacınız 
Olabilecek Üniteler Burada

TanıTım

Bilindiği üzere, demir çelik en-
düstrisinde önem kazanmış 
uygulamalardan biri de hurda 
metallerin yeniden kazanıl-

masıdır. Kullanılan girdilerden biri olan hurda metallerin yeni-
den ergitilip mamul madde üretmek için hazırlanması işinde ön 
aşama, bu hurdaların mümkün olduğunca yabancı, metal olma-
yan kirlenmelerden ayıklanması ve bilhassa ferro metal hurdala-
rın diğer metallerden ayrı olarak sınıflandırılabilmesidir. 

Bu konuda tesis projelendirmesi yapan kuruluşların Ar-Ge 
çalışmalarına bir katkıda bulunmak amacıyla aşağıda, üretim 
yelpazemizde olan birkaç temel üründen söz etmek istiyoruz. 

Vibro-Besleyiciler
Genelde elektromekanik vibratörlerle tahrik edilen vibro besle-
yicilerin tasarımında amaç, istenilen besleme debisi verilirken 
aynı anda hurda ile beraber gelmiş ince kum, çakıl gibi mal-
zemeleri de temizleyebilmek için gerekli yapısal uygulamaları 
da yapmaktır. Kullanılacak vibratörlerin güç ve frekans seçimi, 
vibro besleyiciye ait geometrik ölçüler ve titreşimi sürekli sağ-
layıp rezonansı önleyecek yataklama sistemi gibi birtakım un-
surlar da belirli bir tecrübe birikimine, teknolojik yeterliliğe ve 
mühendislik hesaplarına dayanacaktır. Bu nedenle, herhangi 
bir vibro besleyici değil, amaç için tümüyle uygun özellikleri 
taşıyan bir vibro besleyici kullanılmalıdır.

Tambur Tipi Manyetik Separatörler
Hurda metal ayıklama işinde kullanılabilecek en önemli üni-
telerden biri de ferro metalleri, diğer metal ve yabancı, isten-
meyen maddelerden ayırıp ayrı bir yere atabilecek güçte ve 
kapasitede bir manyetik tamburlu metal separatördür. Bu ko-

nuda en önemli kıstasların başında, tambur separatörün içinde 
kurulacak manyetik devrenin özellikleri gelmektedir. Bu devre, 
bir sarmal içinde gelen hurda metallerin içindeki ferro metal-
leri, tambur yüzeyinden değil, daha uzak mesafeden ulaşarak 
yakalayabilmeli, buna karşın, atma bölgesinde de kolayca ser-
best bırakıp savurabilmelidir.

Bütün bu özelliklerin başında ise tesisi talep edenlerin belirle-
yeceği ön koşullar gelecektir. Bunlar arasında; metal hurdası-
nın genel fiziksel özellikleri, kapasite, depolama şekli istekleri 
ve yerleşim yeri şartları gibi özellikler vardır.

Askılı Tip Kendini Temizlemeli Metal Separatörler
Genelde sarmal halinde gelen metalleri değil de daha küçük 
ebatta gelebilecek ferro metalleri son ayrım olarak yakalayıp 
ayırmak amacıyla tesis içinde kullanılmaktadır. Hurda metal 
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ALS Minerals (Izmir-Turkey) 
has been serving the mining 
sector since 2001. With its 
experienced staff, consistent 
quality and dependable 
client service, ALS Minerals 
now operates in its large, 
new analytical laboratory 
in Izmir,  which is ISO 
9001:2008 accredited. 

ALS Minerals Izmir lab  
capabilities include:
•  Expanded sample preparation with 
isolated soils/stream  sediment  
sieving area

•  Large Fire assay  laboratory for gold 
analyses  with AAS and Gravimetric 

 (Au-AA23,  Au-AA24, Au-AA25, 
Au-AA26, Au-GRA21 and Au-GRA22)

•  Silver and base metal analysis  with AAS 
 (Ag-Pb-Zn-Cu-Fe-AA45 and AA46)

•  Total sulphur and sulphide sulphur by  
LECO (S-IR07  & S-IR08)

•   gravity determinations  
on rocks  as well as pulps by pycnometer 

•  Mine related environmental control 
analyses  with methods including  
metals by ICP and anions by IC

•  ICP multi-element packages by aqua-regia 
and 4-acid ‘near total’ digestion (ME-ICP41 
& ME-ICP61) in order to provide very fast 
TAT for your exploration projects

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

TS EN ISO 9001:2008 
Cer�ficate No.: 20 100 112007030

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

T +90 232 281 71 10
A   Ege Cad. No:7/B  Sarnic 35414,   

Gaziemir-Izmir
E  alsiz.lab@alsglobal.com
W www.alsglobal.com
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ayıklama tesislerinde, manyetik tambur ayrımından sonra, atık 
malzeme içinde bulunabilecek son ferro metalleri de tutmak 
ve ayırmak amacıyla tasarlanmaktadır. Askılı tip kendini temiz-
lemeli metal separatörlerin yapısı ve manyetik devre özellikleri, 
yapılacak tasarımlarda çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu 
tür manyetik metal separatörler, bir anlamda, hurda metal ayrı-
mında hiçbir ferro metal kaybı olmamasını sağlayan ünitelerdir. 

Konveyör bantlar üzerine monte edilerek kullanılan bu man-
yetik separatörlerin, doğal magnetlerden oluşacak manyetik 
devrelere sahip olması halinde, kendini temizleme bandı hariç, 
hiçbir enerji gereksinimi olmayacaktır.

Konveyör Bant ve Taşıma Sistemleri
Bir hurda metal ayıklama tesisi söz konusu olduğunda, hareket 
halinde bir metal yığınından söz ediyor olacağız. Bu hareketi 
ise ilk maddede belirttiğimiz vibro besleyiciler ile başlatabiliriz. 
Ancak daha sonraki taşımalarda en ekonomik çözüm, konveyör 
bantları kullanmak olacaktır. Bu konuda yapılacak tasarım, ana 
tesis bütününün içinde, tesisin ergonomisi ve verimliliği konu-
sunda oldukça fazla önem taşımaktadır. Çünkü tesis içinde üni-
telerin birbirine bağlanması ve en kısa yoldan taşımanın yapıl-
ması için konveyör bant sisteminin de buna cevap verir nitelikte 
olması gerekir. Bu tasarım yapılırken nereden, ne kapasitede 
ve hangi fiziksel özelliklerde malzemenin nereye taşınacağı 
bilinerek yerleşim yapılır.

Genel
Hurda metal ayıklama ve zenginleştirme tesislerinde, esas ola-
rak yukarıda belirtilen ünitelerden oluşan bir sistem kurulabili-
yorsa da böyle bir tesisteki ünitelerin entegre ve senkronize bir 
şekilde çalışabilmesinin yanı sıra iş ve işçi güvenliği yönünden 
beklenilen tüm özellikleri üzerinde taşıması gerekir. Bunun için 
yapılması gerekenlerin ve alınması gereken tedbirlerin de tesis 
tasarımı aşamasında dikkate alınması gerekir. Ayrıca, kurulacak 
otomasyon konusu bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. 

www.yunel.com
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Güvenlik İçin Tasarlandı:
Outotec 7 Eksenli Değirmen Astarı 
Değiştirme Makinaları

TanıTım

Kapalı alanlar, sıcak ortamlar 
ve zorlu görevlerden dolayı 
değirmen astarını değiştir-
mek en deneyimli ekipler 

için bile zorlu bir görev haline gelebilmektedir. Bu işlemin en 
kritik ve potansiyel olarak en tehlikeli kısmı, değirmen astar 
değiştirme makinasının çalışmasıdır. Outotec’in yeni 7 eksen-
li değirmen astarı değiştirme makinaları (MRM’ler), güvenlik 
için yeni bir temel ölçüt oluştururken aynı zamanda Avrupa 
Makine Direktifi’ne tamamen uyan tek üründür.

MRM’ler (Mill Reline Machines), geleneksel bir ray düzenleme-
siyle veya isteğe bağlı olarak bir tekerlek sürme sistemi kullanıla-
rak manevra edilebilir. Bu sistemler, değirmen çalışma alanında 
malzeme taşınması için arttırılmış bir rahatlığı da beraberinde 
getirmektedir. Dönerek çalışan döner astar ile birlikte hareketli 
astar arabası ve değirmen içindeki astarların hareket ettirilebil-
mesi için 7 derecelik serbest hareket kabiliyeti olan bir vinç, em-
niyetli, verimli ve güvenilir bir çalışma sağlamaktadır.

Outotec’in MRM Ürün Sorumlusu Ruari Soutar-Dawson, ‘’Yeni-
den astarlamayı daha güvenli bir hale getirmek istedik. Bu, yük-
sek riskli ortamlardan biridir; bu yüzden tehlikeleri hep beraber 
tasarımdan uzaklaştırmamız ya da insanların mümkün olduğun-
ca güvende olduklarından emin olmak için uygun güvenlik ekip-
manları ve sistemleri uygulamamız gerekmektedir.’’ demiştir. 

Güvenlik Odaklı Tasarım
Basitçe söylemek gerekirse, Outotec Değirmen Yeniden Astarla-
ma Makinaları (MRM) piyasadaki en güvenli makinalardır. Uzak-
tan kumanda ile çalışma özelliği, gelişmiş arıza tespiti ile son tek-
noloji elektro-hidrolik oransal kontrol blokları, güvenli parçalar 
ve sistemleriyle güvenli makina tasarımı, birincil odak noktasıdır.

Outotec’in Öğütme Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Brian Ber-
ger, ‘’Bunu bir vinç olarak tanımladık, yani şu anda piyasada 
bulunan diğer rakip ekipmanlardan daha yüksek güvenlik stan-
dartlarına uymak zorundayız. Bunu bir vinç olarak tanımlaya-
bilmek için, hem elektrik hem de hidrolik kontrollerde yük sı-
nırlama sensörleri ve gelişmiş kontrol sistemleri de dahil olmak 
üzere, birçok farklı güvenlik stardardını karşılaması gerekmek-
tedir.’’ demiştir.

Dayanıklılık ve Verimli Çalışma
Outotec’in MRM’leri, aşınabilir değirmen astar sistemlerini gü-
venli ve verimli bir şekilde değiştirmek üzere kaldırma makina-
ları olarak tasarlanmıştır. Değişik değirmen tip ve boyutlarına 
uyacak şekilde farklı tipte MRM’ler bulunmaktadır.

Ruari Soutar-Dawson, ‘’Bu makinayı tamamen kurum içinde 
geliştirmek son derece zorlu ve aynı zamanda geleceğe yöne-
lik ümit vadeden bir fırsattı. Dizaynda sıfırdan başlayarak CAD 
modelleme, çizim, FEA ve yorulum analizi, elektrik mühendis-
liği, PLC programlama gibi konularda geniş deneyimimizi ve 
uzmanlığımızı kullanarak bu cihazı geliştirme üzerinde tam 
kontrol sağladık ve böylece ekipmanı geliştirmeye devam ettik.’’ 
demiştir.

MRM’in ana özellikleri şu şekildedir:

•	Uzaktan radyo kontrollü kumanda sayesinde operatörlerin 
çalışma alanlarını yakından izleyebilmeleri için gerekli olan 
esneklikle birlikte aynı zamanda makinanın tam kontrolünü 
ellerinde bulundurma olanağı
•	Geribildirim ekranı sayesinde operatöre önemli ve gerçek za-
manlı bilgi aktarımı
•	Son teknoloji elektro-hidrolik oransal kontrol sistemi
•	Motorla tahriklendirilmiş hareket ve dönüş kabiliyetli astar 
arabası 
•	Raylı ya da tekerlekli sürüş opsiyonu, tekerlek opsiyonunda 4 
çarklı kumanda imkanı
•	Güvenli kontrol bileşenleri
•	Hizalama kamera sistemi (opsiyonel)

Outotec, 7 Eksenli Değirmen Astarı Değiştirme Makinaları’na ek 
olarak, daha küçük boyutlardaki SAG ve bilyalı değirmen pazar-
ları içinde özel olarak tasarlanmış farklı çeşit MRM’ler ve bunun 
yanı sıra değirmenlerin kullanım süreleri boyunca korunması 
ve optimizasyonları için çözümler de sunmaktadır. 

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

TECHNOLOGIES AND SERVICES
TAILORED FOR YOU

Visit our new website and 
learn more about our tailored 
techonogies and services. 
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Sandvik CS550 Konik Kırıcı 
Hepsinden İyi!

TanıTım

Yeni Sandvik CS550 konik 
kırıcı, 700 tona kadar kulla-
nılabilecek güçlü bir sekon-
der (ikincil) kırıcıdır. Esnek 

ve yüksek kapasitesinin yanı sıra, maksimum hizmet süresince 
ileri otomasyon ve kolay bakım özelliklerini de size sunar. 

Günümüz ekonomisinin gerçekliği, bütün kırıcı operatörlerini 
işletme verimliliğini ve üretkenliğini dikkatlice incelemeye zor-
luyor. Süreç çevresel negatif etkiyi artırmadan daha verimli bir 
hale getirilebilir mi? Avrupa Birliği Makine Yönergesi tarafın-
dan belirlenen güvenlik gerekliliklerini yeterince karşılıyor mu? 

Esas amaç toplam verimliliği göz ardı etmeden her kırma aşa-
masında daha fazla iş (esasen kırıcı kapasitesinin ve kırma ora-
nının toplamı) yapmaktır.

Sandvik Madencilik ve Kaya Teknolojisini en son yeni nesil 
konik kırıcısı olan Sandvik CS550’yi tasarlamaya iten de bu fi-
kirlerdir. Las Vegas’ta üç yılda bir düzenlenen CONEXPO-CON/
AGG şovunda piyasaya sürülen bu yeni ürün, ilk iki 500 serisi kı-
rıcılar olan Sandvik CH550 ve CH540’ı tamamlayıcı özelliktedir.

Daha Yüksek Kırma Oranları
Sandvik CS550 sekonder kırma işlemlerinde güvenilir, yüksek ka-
pasiteli, yüksek kırma oranı ve basınca sahiptir. Sandvik CS550’nin 
madencilikte kullanılmasının önünde hiçbir engel yoktur, fakat 
öncelikli kullanım amacı inşaat sektörüdür. Gerçekçi bir bakış açı-
sıyla bakıldığında bu taş ocakları anlamına gelir, aynı zamanda 
mobil çözümler arayan müteahhitler de bundan yararlanabilir. 

Sandvik CS550’nin Teknik Özellikleri:
•	Kırıcının toplam ağırlığı: 24.650 kg
•	Yükseklik, ayaktan üst besleme hunisine kadar: 2.775mm
•	Maksimum motor gücü: 330 kW
•	Kapasite: 230-720 mtph
•	Kırıcı çıkış açıklığı (CSS): 27-70 mm
•	Maksimum besleme boyutu: 345-431 mm
•	Eksantrik aralığıi: 24-48 mm

Sandvik CS550 benzer türde kırıcılar ile karşılaştırıldığında %25’e 
kadar daha yüksek kırma oranlarına ulaşır. Bu, ilk aşamada daha 
büyük bir çeneli kırıcının kullanımına olanak verir ve tersiyer kı-
rıcı ünitesinin yükünü hafifleterek daha küçük kırıcı kullanılma-
sına imkan sunar. Bazı durumlarda, Sandvik CS550 henüz ikinci 
aşamadayken dahi kaliteli malzeme ortaya koyabilir. 

Sandvik CS550 yüksek kaliteli üründe azalmaya neden olma-
dan geri dönüş yükünü %50’ye kadar azaltır. Başka bir deyişle, 
yeniden kırılması için kırıcıya daha az malzeme döner.

Bu, özellikle kırıcı astarları dâhil olmak üzere aşınma parçaları-
nın ömrünü uzatır. 

Geniş Bir Kullanım Yelpazesi İçin Doğru Seçim!
Sandvik Madencilik ve Kaya Teknolojisinin Konik Kırıcı Ürün 
Müdürü Martin Johansson “Sandvik CS550; yüksek üretim ve 
yüksek kırma oranı ile mükemmel şekle sahip ürün çıktısına ola-
nak sağlar ve primer (birincil) çeneli kırıcıya uygun büyükte bir 
girişe sahiptir.” demektedir. Sandvik CS550 Konik Kırıcı, daha 
büyük kırıcı çıkış açıklığı ve daha yüksek eksektrik atımı ile 
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kullanıcıya olağanüstü bir esneklik sağlar çünkü Sandvik 
CS550 birçok kullanım ihtiyacına uyum sağlayacak şekilde 
ayarlanabilir. Hâlihazırda kırma tesisi sahibi olan ve sekonder 
kırıcı kademelerini güncelleyerek piyasa büyüme oranını ya-
kalamak isteyen iş sahipleri için artık göz alıcı bir seçenek var. 
Yeni konik kırıcının yüksek kapasitesi ve ayarlanabilir eksantrik 
atımı ile ikinci kademede daha yüksek kapasiteyi olanak sağlar. 
Bu da, çeneli kırıcının ilk kademede daha fazla malzeme işle-
mesine imkan vererek toplam üretimin artmasını sağlar.

Azalan Arıza Süreleri
Madenlerde yani 7/24 işletmelerde, her şey tonaj ve minimum 
arıza süresiyle olağanüstü güvenilirlikten ibarettir. Sekonder 
kırıcıda daha fazla kırma oranı, tersiyer (üçüncül) kırıcıya gir-
mesine gerek kalmayan daha fazla bitmiş ürün demektir. Daha 
az geri dönüş, daha az aşınma ve daha az arıza süresi demektir.

Bir maden tipik olarak ek kırıcı kapasitesine ihtiyaç duymaya-
bilir fakat daha güçlü bir sekonder kırıcı, tersiyer kırıcı kapa-
sitenin indirgenmesine ve değirmen için daha ince besleme 
sağlayarak toplam öğütme süreci açısından önemli derecede 
enerji tasarrufu sağlar.

Kırma Plakalarını Destekleyen Kimyasal (Casting Compound) 
Kullanılmamaktadır

Her türlü kullanımda Sandvik CS550’nin rekabet gücündeki 
devasa bir faktör; kırma plakalarını destekleyen kimyasal türü 
(casting compound) malzemelerin tamamen çıkarılması ba-
kım kolaylığında önemli gelişmedir.

Kimyasalın çıkarılması aynı zamanda daha hızlı astar değişimi-
ne imkan sağlaması nedeniyle bakım ve arıza sürelerini kısal-
tır. Ayrıca, çevreye vereceği zarar önlenir, tehlikeli kullanım ve 
kaynak tehlikesi azaltılır.

Diğer zaman kazandırıcı avantajlar, konkavın üst gövdeden 
daha hızlı çıkarılmasını sağlar ve bu da %90’a varan oranlarda 
daha hızlı astar değişimine olanak verir. 

Otomasyon İstasyonu
Sandvik kırıcıları, şirketin kanıtlanmış otomasyon teknolojisi-
ni maksimize etmek için tasarlanmıştır. Otomatik ayar sistemi 
ASR, kırıcı faaliyetini verimlilik için optimize eder ve sürekli 
astar aşınma ölçümü ve dengelenmesi yoluyla besleme ko-
şullarındaki değişikliklere uyum sağlar. Hidroset sistemi, kırı-
lamayan malzemenin geçişine izin vermek için hidrolik güçlü 
otomatik ana şaft konumlandırması ve aşırı yük koruması sağ-
lar. Sandvik 500 serisi kırıcılar için standart olarak sunulan oto-
masyon ve kontrol sistemi, yüksek güçlü ekipmanlar için ideal 
kapasite ve ürün gradasyon ayarlarlanmasına katkı sağlar. 

Kırıcı operatörlerin gözetmesi gereken ana konular-nihai ürün 
kalitesi, kullanım ömrü süresince ekipman işletme masrafları, 
maksimum verimlilik ve çalışma süresi-bütün kırma ve eleme 
aşamalarının yanı sıra enerji tüketimi ve sarf malzemelerinin 
de bulunduğu çok yönlü çözümleri gerektirir.

Sandvik, bu ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olan uygulama bil-
gisi, eğitim olanakları ve hizmet sunmaktadır.

Johansson’a göre taş ocağı yöneticilerinin kararları temelde ya-
tırım maliyeti ve kullanım ömrü süresince ekipman işletme mali-
yetlerini dengelemek olarak özetlenebilir. Sandvik olarak uzman-
lıkları, eğitimleri ve sundukları hizmet sayesinde kullanım ömrü 
süresince ekipman işletme masrafları üzerinde gerçek hesapla-
malar kullanarak büyük bir etki yaratabileceklerine inanıyorlar.

Sandvik CS550-İnşaat Kullanımlarında Esas 
Faydalar
•	Üretkenlik artışını sağlayan yüksek besleme kapasitesi,
•	Değişkenlik gösteren ihtiyaçlarda daha fazla esneklik sağla-
yan daha büyük eksantrik atım,
•	 İdeal kapasite, kırma oranı ve proses güvenliğini sağlayan ge-
lişmiş otomasyon.

Sandvik CS550-Madencilik Kullanımlarında 
Esas Faydalar
•	Daha yüksek kırma oranı, sonraki kırma/öğütme aşamaların-
da önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar,
•	Daha az aşınma ve arıza süresinin olmasını sağlayan azaltıl-
mış geri dönüş,
•	Daha kolay, daha çabuk ve daha güvenli bakım sayesinde 
daha uzun çalışma süresi. 

www.sandvik.com

“Gerçek hesaplamalar kullanarak
kullanım ömrü döngüsünde

devasa bir etki yaratabiliriz.”
Kırma Plakalarını Destekleyen Kimyasal 

(Casting Compound) Kullanılmamaktadır
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Boşluk 
tarama 
sstem

geosıght
Mesafe: 500 m (reektörsüz) 

Uyumluluk: Windows XP/Vista/7

Dönüş Kapasitesi: 0˚ 360˚ 

Çıktı Formatı: DXF (Polylines, Mesh), 

XYZ, Lazer Yoğunluğu

Yükseklik Kapasitesi: 0˚-360˚ 

MINEi Ebatları: 15,2 cm cap x 72 cm

Mesafe Hassasiyeti: ±2 cm 

Toplam Ağırlık (Pil dahil): 7,2 kg

Açısal Mesafe: 360˚ x 360˚ 

Güç: 21 VDC

Açısal Hassasiyet: ±0,1˚
Tarama Başına Nokta Sayısı: 
55,800 
Veri İletişimi: 
WiFi veya Kablo-5000 t 
Faaliyet Derecesi: 
-30˚C’den +60˚C’ye kadar
Ortalama Tarama Süresi: 
7 dakika Su ve toz geçirmez.

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

Alt Erişim – Buggy Sistem: 
Alüminyum kılıı 20 çubuk 2,5 cm²
1,5 m uzunluğunda haf alüminyum, 
hızlı bağlanan çubuklar

Yüzlerce metre karanlık ve ne olduğu 
bilinmeyen bir alanın kontrolü nasıl 
yapılır?

Yenilikçi 3D kablosuz lazer sistemi 
insanlar için denenmesi ve tespit 
edilmesi zor ve tehlikeli olan yeraltı 
boşluklarının yoğunluğunu 
hesaplamaktadır. En yaygın tarayıcı 
uygulamaları boşluk tarama, tripod 
tarama ve düşey taramadır. 

Geosight boşluk izleme sistemi 
(CMS) ile maden ocağındaki katlar 
arası ölçüm, azami cevher verimi 
sağlamakta, ocağın ömrünü uzatmakta 
ve kaybın açıklanmasına yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca, işyeri ve işçi 
güvenliğini arttırmakta, potansiyel 
olarak tehlike arz eden bölgelere insan 
gönderme ihtiyacını ortadan 
kaldırmakta ve gerçek zamanlı veriler 
sağlamaktadır.

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



BARKOM aracılığı ile DAT INSTRUMENTS 
sayesinde projelerde veri toplama 
kolaylaşıyor... 

DAT Instruments; 
 ,kıza K·

,gnituorG te J·
)reguA( ,AF C·

 ,ıralravud marfayi D·
 ,jadno S·

 ,unoyiskejne otnemi Ç·
,amrıtşırak otnemiç ev karpo T·

·  Vibroflotasyon

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

Detaylı bilgi için lütfen 
satış ekibimizle 
irtibata geçin!

www.barkomltd.com
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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 
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Güvenilir Maden Kaynak ve
Rezerv Tahminlerine Yönelik
Bir Asırlık Arayış: Türkiye Tecrübesi*

makale

Giriş
Raporlama standartları; ma-
den arama sonuçları ile maden 
kaynak ve rezerv tahminleri-
nin güvenilir (gerçek durumu 

yansıtan), karşılaştırılabilir, tutarlı ve dengeli olarak rapor edilmesi 
için uyulması gereken ilke ve kurallar bütünü olarak tanımlana-
bilir. Raporlama standartlarınının oluşturulması, maden arama 
sonuçları ile maden kaynak ve rezerv tahminlerine ilişkin rapor 
kullanıcılarının (politika oluşturucular, planlamacılar, yatırımcılar, 
finansörler, mali analistler) doğru kararlar verebilmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ek olarak standartlar, bu raporların 
hazırlayıcıları ve kullanıcıları arasında ortak bir dil kullanılmasını 
sağlama ve iletişimi kolaylaştırma yönüyle de önemlidir.

Bundan dolayı maden kaynakları ve rezervlerini sınıflandırmak 
ve kamuya (halka açık) rapor etmek için standartlar oluşturma 
girişimleri yüzyıldır sürmektedir. Bu arayışların tarihsel süreci 
ülkeden ülkeye farklılık göstermiş, arama ve tahmin yöntem-
lerindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak raporlama stan-
dartlarında önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Bu yazıda, güvenilir maden kaynak/rezerv tahmin ve rapor-
lama standartları oluşturma, uluslararası nitelik kazanan 
standartlara uyum sağlama konusunda Türkiye’nin 100 yıllık 
çabaları özetlenmektedir.

Yirminci Yüzyıl Öncesi 
Arkeolojik buluntulara göre, Anadolu’da madenciliğin 
geçmişi M.Ö. 8900 yılına kadar geri gitmekte ve Anadolu, 
madenciliğin beşiği olarak bilinmektedir. Ülkemizin birçok 
yerindeki tarihi madencilik buluntuları (Şekil 1) bu görüşü 
desteklemektedir. Örneğin Diyarbakır, Ergani, Çayönü Te-
pesi’nde günümüzden 10.000 yıl öncesinde bakır maden-
ciliği yapılmış olduğunu işaret eden nabit bakırdan eşyalar 
bulunmuştur19.

Ancak eski çağlarda madencilik küçük ölçeklidir (Şekil 2) ve yü-
zeyde görülen ve kolayca tanınan maden yataklarının, ocak ta-
sarımı ve planlama yapılmadan işletilmesi şeklindedir. “Maden 
kazmanın ucundadır.” sözü bu dönemin anlayışını yansıtan, o 
günlerden kalma bir özdeyiştir. Yirminci yüzyıla kadar devam 
eden bu dönemde; arama çalışmalarına, maden kaynak ve 

Şekil 1: Tarihi madencilik buluntuları tespit edilmiş yerleri gösteren Türkiye haritası7

Dr. Yusuf Ziya Özkan
DAMA Mühendislik AŞ

Jeoloji ve Arama Bölümü Müdürü
y.ozkan@dama-engineering.com

*Bu bildiri 26-27 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen UMREK Çalıştayında sözlü olarak sunulmuştur.

60



15 Nisan 2017
www.madencilik-turk iye.com

rezerv tahminlerine, dolayısıyla bunlarla ilgili kavramlar, sınıf-
lamalar ve standartlar geliştirilmesine ya da düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmamıştır.

Yirminci Yüzyıl İlk Yarısı
Maden kaynak ve rezervleriyle ilgili kavram ve sınıflamalar 
ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında görülmeye başlamıştır. 
Dünyadaki başlıca maden üreticisi ülkeler kendi koşullarına 
uygun ve kendi bilgi ihtiyacını gidermeye yönelik maden 
rezervleri (o dönemde maden kaynak ve rezervleri arasında 
bir ayrım yapılmamaktaydı) sınıflandırma sistemleri geliştir-
miştir. Böylece her ülkede farklı tanım ve sınıflamalar, farklı 
kurallar ve standartlar oluşturulmuştur. Bunları, “Doğu ya da 
SSCB Sistemi” ve “Batı Sistemi” diye iki ana sistem şeklinde 
gruplandırmak mümkündür. Türkiye’de konuyla ilgili stan-
dartların gelişimi, batı dünyasındaki standartların gelişimine 
paralel bir seyir izler.

Dünyadaki en eski maden rezervleri sınıflama sistemlerin-
den biri olan eski SSCB Sistemi, 1920’lerin başında, SSCB Je-
oloji Komitesi’nde oluşturulan özel bir kurul tarafından yıllar 
süren tartışmalar sonunda 1928’de geliştirilmiştir. Jeoloji 
Komitesi 1928’de, maden rezervlerini jeolojik bilgi ve ekono-
mik kullanım ölçütlerine göre А1, А2, В1, B2, С1, С2 şeklinde; 
prognostik (ön tanıya dayanan) kaynakları da araştırma veri-
sinin güvenilirlik derecesine göre P1, P2, P3 şeklinde harfler-
le gösterilen sınıflara ayıran bir sistemi benimsemiştir. Bu sis-
tem, maden kaynak ve rezervlerinin sınıflandırılması için net 
ölçütler sağlamak amacıyla çeşitli tipte ve karmaşıklıktaki 
yataklarda gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin talimatlar 
ve yönergeler ile desteklenmiştir. 

Aynı dönemde ABD ve Batı ülkelerinde ise, değişik bir yakla-
şıma dayanan sınıflama sistemleri önerilmiştir (Şekil 3). Blon-
del ve Lasky’nin (1956) aktardıklarına göre, ABD Maden Bü-
rosu ve Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından İkinci Dünya 
Savaşı sırasında, ABD’de ülke genelinde maden rezervleri 
konusunda standart bir terminoloji ve sınıflama kurmaya 
yönelik girişimler başlatılmış ve geliştirilen sistem 1947’de 
yayınlanmıştır. 

Şekil 2: Yirminci yüzyıl öncesinde madencilik küçük ölçekliydi ve bilgiye pek ihtiyaç duyulmuyordu.

O günlerde, maden rezervleri, esas itibarıyla yatay ve düşey 
hazırlık çalışmalarıyla tespit ve tahmin edildiğinden, rezervlere 
olan güven derecesi, cevherleşmenin yüzeylediği taraf sayısıy-
la ilişkilendiriyordu (Şekil 4). Buna göre rezervler şu üç sınıfa 
ayrılmaktaydı:

•	Dört yanından açığa çıkarılmış cevher veya çıkarılmaya hazır 
cevher: Görünür Cevher
•	Üç tarafından açığa çıkarılmış (devamlılığı görülen) cevher: 
Muhtemel Cevher
•	 İki yanından açığa çıkarılmış cevher: Mümkün Cevher

Türkiye’de bu dönemde benimsenen rezerv sınıflaması, sonra-
dan ABD Başkanlığı da yapan Herbert Hoover’ ın (1909) sınıf-
lamasına dayanıyordu. Günümüzdeki kavram ve sınıflamaların 
da kökenini oluşturan bu sınıflamada maden rezervleri, artan 
güvenirlik düzeylerine göre “Mümkün Rezerv” (Possible ore), 
Muhtemel Rezerv” (Probable ore) ve “Görünür Rezerv” (Proven 
ore) diye üç sınıfa ayrılmaktaydı. 

Türkiye’de ilk maden kaynak ve rezerv tahminleri MTA Ensti-
tüsünün 1935’de kurulmasıyla başlamıştır. Türkiye’deki bu ilk 
rezerv tahminlerine güzel bir örnek olarak, MTA’nın 1935-1938 
yılları arasında gerçekleştirdiği toplam 3130m galeri ve çok 
sayıda kısa örnekleme kuyusu ve sondajına dayanarak yapmış 
olduğu Bolkardağ Madeni rezerv tahmini (Olsner, 1938) göste-
rilebilir (Şekil 5). 

Şekil 3: 1900’lerin başlarında batı ülkelerinde önerilmiş ilk rezerv sınıflamaları

Şekil 4: İhzarat durumuna göre rezervler 
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Yirminci Yüzyıl İkinci Yarısı 
Yirminci yüzyılın ilk yarısında oluşturulan ve ülkeden ülkeye 
farklılık gösteren sistemlerin uygulanmasına, zaman zaman 
gözden geçirilerek yapılan bazı değişikliklerle, ikinci yarıda 
da devam edilmiştir. Örneğin Rusya ve eski SSCB ülkelerinde 
kullanılan rezerv sınıflandırma sistemi bu dönemde birkaç kez 

Şekil 5: Bolkardağı Madeni rezerv tahmini (Olsner, 1938). A) Mağara planları, enine kesitlerle bölümlere ayrılmış ve her bölümün hacmi ve tenörü, bu kesitler yardımıyla bulunmuştur. B) Kesitler boyunca, tavana, tabana ve 

yan duvarlara sondaj yapılarak numuneler alınmıştır. C) Analiz sonuçları ve numune kalınlıkları göz önüne alınarak her bir kesit için ortalama Pb, Zn, Ag ve Au tenörleri hesaplanmıştır. Her bir kesitteki cevherli alan,

planimetre yardımıyla saptanmıştır. D) Peşpeşe iki kesit arasındaki hacim, ortalama özgül ağırlık ile çarpılarak o bölümdeki cevher miktarı hesaplanmıştır. E) Olsner’in tahmin ettiği rezervler bugün işletilmektedir.

gözden geçirilmiş, temel yapısına 1981’de kavuşmuştur. Sınıf-
landırmada en son değişiklik 2008 yılında gerçekleşmiştir. 

Benzer şekilde ABD’de, ABD Maden Dairesi U.S.B.M ve Jeo-
lojik Araştırma Kurumu USGS tarafından 1947’de oluşturulan 
standart terminoloji sonraki yıllarda birkaç kez (Ekonomik                  
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ALS Global - Türkiye Laboratuvarı 
ALS Global geniş ürün yelpazesi ile birçok 
farklı sektöre hizmet vermektedir. Şirketimiz 
analitik jeokimya konusunda dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan sayısı 370’i aşan 
laboratuvarları ile müşterilerimize hizmet 
vermektedir. Yılda 16 milyonun üzerinde 
numune sayısı ile analitik analiz alanında 
dünya lideridir.  

 

ALS Laboratuvar Türkiye, Standards Council of 
Canada (SCC) ISO 17025 kalite belgesine 
sahiptir ve  aşağıdaki konularda müşterilerine 
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Jeologlar Birliği; Blondel ve Lasky, 1956; U.S.B.M ve USGS; 
McKelvey, 1972 ve Brobst ve Pratt, 1973) gözden geçirilmiş 
ve 1976’da o zamanki USGS Başkanının adıyla “McKelvey Ku-
tusu” diye bilinen şeklini almıştır (Şekil 6). Maden kaynakları 
ile rezervler arasında ilk kez açık bir ayırım yapan bu sistem, 
1980’de bir daha gözden geçirilmiştir (Şekil 7). McKelvey Ku-
tusu, günümüzde yaygın kabul gören CRIRSCO uyumlu sis-
temlerin de öncüsü kabul edilmektedir.

Bu dönemde Türkiye’de MTA Genel Müdürlüğü, McKelvey Ku-
tusu sınıflandırma sistemi ve değişik sürümlerini kendine uyar-
layarak kullanmıştır (Şekil 8).

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, maden arama ve rezerv tahmin 
yöntemlerinde, maden kaynak ve rezerv tahminlerinin güvenirli-
ğini etkileyen teknolojik gelişmeler olmuştur. Bunlardan en önem-
lisi, 1950’lerden itibaren, maden aramalarında sondajların ağırlık 

Şekil 6: McKelvey Kutusu16.

Şekil 7: McKelvey Sınıflama Sisteminin Revizyonu: Rezerv tabanı (reserve base) ve

Mümkün rezerv tabanını (inferred reserve base) dışarda tutarak maden kaynak sınıflaması

ana unsurları (üstte) ve Rezerv tabanı ve Mümkün rezerv tabanı sınıflamaları17.

kazanmaya başlamasıdır. Sondaj verilerine dayanarak yapılan re-
zerv tahminleri, sondajlar arasında jeolojik ve tenör devamlılığın-
daki belirsizlikler nedeniyle, işletme hazırlık çalışmalarına dayanan 
tahminlere göre daha yüksek riskler taşır. Nitekim bu yüzden çeşitli 
ülkelerde açılan birçok işletmede ciddi sorunlar yaşanmış, işletme-
lerin önemli bir kısmı kapanmıştır. Türkiye’de de birçok maden 
işletmesinin, örneğin Halıköy/İzmir Civa İşletmesi (1960), ÇİNKUR 
Çinko Kurşun Metal Sanayi Fabrikası (1968), Mazıdağı/Mardin Fos-
fat İşletmesi (1974) ve Uludağ/Bursa Volfram İşletmesinin (1977) 
kapanmasında, diğer etkenlerle birlikte, esas olarak rezerv kaynaklı 
sorunların etkisi büyüktür. JORC, NI 43-101 gibi CRIRSCO uyumlu 
ulusal standartların gelişimini tetikleyen olaylar, birtakım yanıltıcı 
rezerv tahminlerinin (Poseidon, Bre-X skandalları) yanı sıra bu tür 
rezerv tahminlerinde ciddi yanılmalardır.

Öte yandan güvenilir tahminler yapabilme ihtiyacı bir yandan da 
araştırıcıların ilgisini tahmin yöntemlerine yöneltmiş, jeoistatis-
tiksel tahmin tekniklerinin doğmasına yol açmıştır. 1950’lerden 
itibaren geliştirilen jeoistatistiksel yöntemler 1970’lere kadar 
uygulamada pek rağbet görmemiştir. Hatta kötü uygulamaları 
yüzünden yöntem kötü bir ün bile edinmiştir. Ancak bilgisayarla-
rın gelişmesiyle, kriging teknikleri 1980’lerden itibaren büyük ilgi 
görmeye başlamıştır. Günümüzde, kaynak ve rezerv tahmini mo-
düllerini kapsayan maden planlama paketleri; maden yataklarının 
3B jeolojik modellenebilmesine ve çok sayıda benzer boyutlu 
ortogonal bloklardan oluşan 3B blok model türetilebilmesine 
imkân vermektedir. Ek olarak çokgen yöntemleri, IDW ve kriging 
dâhil çeşitli kaynak tahmin tekniklerinin bilgisayar uygulamala-
rını sunmakta, kaynak ve rezerv tahmininin yanı sıra madencilik 
tasarımı ve planlaması için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Jeoistatistiksel yöntemler, geleneksel tahmin yöntemlerinde an-
cak tahmini yapan jeologun öznel kanaatiyle yansıtılan tahmin 
güvenirliğini ya da tahmin edilen kaynaklara ilişkin belirsizliği 
ölçme ve maden kaynaklarını objektif ölçütlerle sınıflandırma 
imkânı da getirmiştir. Birçok araştırıcı tarafından bu yöntemlerle 
tahmin edilen maden kaynaklarını sınıflandırmak için, komşuluk 
kısıtlamaları (neighborhood restrictions), kriging varyansı (kri-
ging variance), koşullu varyans (conditional variance), bağıl kri-
ging varyansı (relative kriging variance) ve bağıl koşullu varyans 
(relative conditional variance) gibi ölçütler önerilmiştir12,6,18,13,10,1,8. 

2000’lere kadar Türkiye’de yaygın olarak geleneksel tahmin yön-
temleri kullanılmıştır. Jeoistatistiksel yöntemler 1970-2000 dö-
neminde daha ziyade yüksek lisans ve doktora tezleri olarak                                                                                                                                                

Şekil 8: MTA Rezerv Sınıflaması4,5.
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uygulama alanı bulmuştur. Maden kaynak ve rezervlerinin tah-
mininde jeoistatistiksel yöntemlerin uygulamaları ancak 2000’li 
yıllarda yaygınlaşmıştır. Şekil 9’da bu yöntemle yapılmış kaynak 
tahminlerinden örnekler görülmektedir.

Bu dönemde yanlış veya yanıltıcı maden kaynak ve rezerv tah-
minlerinden kaynaklanan sorunlar iyice artmış, ilgili çevreleri 
bu sorunların üstesinden gelmeye yönelik ulusal ölçekte ara-
yışlara yöneltmiştir. Bu yönde ilk önemli gelişme, 1989’da “Ta-
nımlanmış Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervlerinin Rapor 
Edilmesi İçin Avustralya Yönetmeliği”nin (JORC Yönetmeliği) 
yayınlanmasıdır. Bunu, ABD, İngiltere ve Kanada’da benzer 
düzenlemeler izlemiştir. 1991’de ABD Madencilik, Metalürji ve 
Arama Birliği’nin (SME) “Arama Bilgisi, Maden Kaynakları ve Re-

Şekil 9: Üç boyutlu modellemeye dayanan ve jeoistatistiksel yöntemlerle yapılmış kaynak tahminlerine örnekler.

zervleri Raporlama Rehberi” yayınlamıştır. Yine 1991’de İngil-
tere’de Maden ve Metalürji Kurumu (IMM), maden kaynakları 
ve rezervlerin raporlanması için standartlarını değiştirmiştir.

2000’ler: Uluslararası Ortak Standartlar Geliştirme 
Girişimleri ve Türkiye’nin Uyum Çabaları 
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru artan küreselleşmeye paralel 
olarak uluslararası yatırımın ve ticaretin hızla gelişmesiyle bir-
likte, farklı ülkelerde üretilen maden arama sonuçları, maden 
kaynak ve rezervlerine ilişkin raporların aynı kurallar içinde 
tahmin edilmesi, sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve rapor-
lanması ihtiyacı doğmuştur. 

1990’lara kadar, maden kaynaklarının ve rezervlerinin sınıf-
landırılması ve raporlanması 
için uluslararası standartların 
oluşturulması konusunda 
çok az ilerleme kaydedilmiş-
tir. 1990’lardan itibaren, ma-
den kaynakları ve rezervleri 
sınıflandırmak ve raporlamak 
için birbirinden bağımsız ola-
rak iki uluslararası sistem ge-
liştirilmiştir. Bunlar:

a) Birleşmiş Milletler Çerçeve 
Sınıflaması (UNFC)
b) Maden Rezervleri Ulusla-
rarası Raporlama Standartları 
Komitesi (CRIRSCO) üyeleri 
tarafından geliştirilen stan-
dartlar ve yönetmelikler

Birleşmiş Milletler Çatısı 
Altındaki Girişimler
Birleşmiş Milletler tarafından 
uluslararası sınıflama sistemi 
geliştirmek için yapılmış ilk 
girişim 1979’da oluşturulan 
Maden Kaynakları Tanım 
ve Terminoloji Uzmanlar 
Grubu’nun geliştirdiği Şekil 
10’daki sınıflandırmadır. Bu 
ilk ortak sınıflandırma girişi-
mi, ülkelerin köklü gelenek-
sel sistemleriyle uyuşmadığı 
için başarısız olmuştur.

1992 yılında, Birleşmiş Millet-
ler Avrupa Ekonomik Komis-
yonu (UNECE), uluslararası 
sınıflama sistemi geliştirmek 
için ikinci bir girişim daha baş-
latmıştır. BM Çerçeve Sınıfla-
ma (UNFC) Sistemi olarak                
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bilinen bu sistemin ilk sürümü 24 Nisan 1997’de Cenevre’de 
kabul edilmiştir. Bu, sayısal bir kodlama ile gösterilen 36 sınıftan 
oluşan Üç Boyutlu Rezerv/Kaynak Sınıflandırma sistemidir (Şe-
kil 11). BM Çerçeve Sınıflaması (UNFC), “ekonomik olmayan” ve 
hatta “keşfedilmemiş” kaynaklar dâhil olası tüm mineralize mal-
zemeleri içerir. Sistemin ana amacı, başta piyasa ekonomilerine 
geçiş yapan ülkeler olmak üzere, farklı ülkelerde farklı sistemde 
tanımlanmış maden kaynak ve rezervlerini karşılaştırmak için bir 
çerçeve sağlamak, küresel iletişimi kolaylaştırmaktır.

“E Ekseni”, projenin ekonomik ve ticari açıdan işletilebilir bir 
proje olup olmadığını yansıtan üç sınıfa ayrılmıştır: E1 (ekono-
mik olduğu doğrulanmış), E2 (ekonomik olacağı düşünülen), 
E3 (ekonomik olmayacağı düşünülen veya ekonomik olarak 
işletilebilirliği hakkında karar vermek için çok erken). 

“F ekseni”, fizibilite çalışmalarının güvenirlik düzeyini yansıtan 
üç sınıfa ayrılmıştır: F1 (fizibilite çalışması yapılmış), F2 (ön fizi-
bilite çalışması yapılmış), F3 (jeolojik çalışma yapılmış). 

“G ekseni” jeolojik çalışmaların düzeyini yansıtan dört sınıfa 
ayrılmıştır: G1 (ayrıntılı arama yapılmış), G2 (genel arama yapıl-
mış), G3 (istikşaf/buluşa yönelik arama yapılmış), G4 (ön arama 
yapılmış). 

Şekil 10: Birleşmiş Milletler kaynak kategorileri (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 

1979;14). Büyük harfler “R” yerinde kaynakları belirtir; Küçük harfler “r”, her bir kategori ve alt 

kategori için ilgili kazanılabilir kaynakları ifade eder. Böylece, r1E, R1E’nin kazanılabilir karşılığıdır.

Şekil 11: BM Çerçeve Sınıflaması Sistemi. Bu sistemde maden rezerv ve kaynakları üç ana ölçüte bakarak sınıflandırılır: 

E, F ve G eksenleri. Bir kaynak/rezerv sınıfını yansıtan her bir küp, üç ekseni birden EFG sırasıyla değerlendirilerek, 

örneğin 111, 122 gibi sayısal kodlamayla gösterilir. Sınıflama 36 sınıf içerir, fakat genellikle sekiz sınıf kullanılır.

MTA Genel Müdürlüğü, 2002 yılında, kendi maden kaynak ve re-
zerv sınıflama sistemini, BM Çerçeve Sınıflamasına (UNFC) uyarla-
mak için bir çalışma yapmıştır (Şekil 12). TKİ, 2001 yılından itibaren 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünye-
sinde, BM Çerçeve Sınıflama Sistemi konusunda yürütülen çalış-
malara, Türkiye’yi temsilen katılmaktadır. TKİ ayrıca 2001 yılında 
mevcut kömür rezerv bilgilerini BM Çerçeve Sınıflamasına göre 
yeniden değerlendirmiştir. TKİ’nin sahalarını ve bazı özel sektör 
sahalarını dâhil ederek yapılan bu çalışma sonucunda, sadece je-
olojik güvenirliğe göre 7.95 milyar ton olarak rapor edilen kömür 
rezervinin, BM Çerçeve Sınıflamasına göre 5.7 milyar ton seviye-
sine düştüğü saptanmıştır9. 2003 yılında Yatağan-Eskihisar linyit 
havzasını BM Çerçeve Sınıflama Sistemi’ne göre ayrıntılı bir şekil-
de değerlendirilmiş ve sadece jeolojik değerlendirmelere dayana-
rak 59,2 milyon ton görünür rezerve sahip olduğu rapor edilmiş 
havzası görünür rezervi 45,4 milyon ton olarak tahmin edilmiştir. 
Aradaki 13,8 milyon tonluk fark, günümüz koşullarında ekonomisi 
olmayan miktar olup “kaynak” kategorisinde sınıflandırılmıştır9.

CRIRSCO Uyumlu Sistemler 
Maden kaynakları ve maden rezervleri ile ilgili tanım ve sınıf-
lamaları standart hale getirmeye yönelik bir diğer uluslararası 
girişim, 1994 yılında Güney Afrika’nın Sun City’deki 15. CMMI 
Kongresi’nde başlatılmıştır. Bu kongrede Avustralya (AusIMM), 
Kanada (CIM), Güney Afrika (SAIMM), İngiltere (IMM) ve Ameri-
ka Birleşik Devletleri (SME) temsilcilerinden oluşan bir “Maden 
Kaynakları / Rezerv Uluslararası Tanımlar Çalışma Grubu” oluş-
turulmuştur. CMMI Çalışma Grubu 1997’de Denver Anlaşması 
olarak bilinen maden kaynakları ve maden rezervlerinin tanım 
ve sınıflaması üzerinde anlaşmaya varmıştır (Şekil 13). CMMI 
Grubu (şimdiki CRIRSCO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekono-
mik Komisyonu (UNECE), 1998 ve 1999’da Cenevre’de bir ara-
ya gelerek, CMMI standart tanımlarının BM Çerçeve Sınıflaması 
UNFC’ye dâhil edilmesi için anlaşmaya varmıştır. 

Bu anlaşmaları takiben, kabul edilen tanımlar ilk olarak 
1999’da JORC Yönetmeliği’ne ve ardından diğer dört katılımcı 
ülke olan, Güney Afrika, Kanada, ABD ve İngiltere’nin benzer 
yönetmeliklerine dâhil edilmiştir. 

2002’de CMMI Çalışma Grubu “Maden Rezervleri Uluslararası Ra-
porlama Standartları Komitesi”ne (CRIRSCO) dönüştürülmüştür. 
CRIRSCO, üye ülkelerin ulusal raporlama kurullarının temsilcilerin-
den oluşan bir çatı örgüttür. Hedefi, uluslararası bir raporlama 

Şekil 12: MTA Sınıflama sisteminin BM Çerçeve sınıflamasına uyarlamasını açıklayan MTA yayını (2002)
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yönetmeliğinin geliştirilmesidir ve bu yönde hızlı bir tempoda iler-
lemektedir. Şöyle ki, birkaç yıl süren tartışmaları takiben 2006’da, 
CRIRSCO tarzı raporlama standartlarını benimsemek isteyen ül-
kelere örnek alabilecekleri “CRIRSCO raporlama şablonunu”, Ekim 
2012’de “Standart Tanımlamaları” yayınlamıştır. Bu tanımlar 15 Ka-
sım 2013 tarihli CRIRSCO’nun Uluslararası Raporlama Şablonu’na 
ve CRIRSCO üyelerinin çoğunun yaptıkları güncellemelerde kendi 
yönetmelik ve standartlarına dâhil edilmiştir.

CRIRSCO uyumlu yönetmelikler, standart bir sınıflama sistemi 
sağlamanın ötesinde, maden arama sonuçları, maden kay-
nak ve rezervlerine ilişkin halka açıklanan bilgilerin (teknik 
raporlar, basın duyuruları, şirket web sayfaları vb.) kalitesini ve 
güvenirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bunun için maden 
kaynaklarının ve rezervlerinin tahmin ve rapor edilmesine ilişkin 
ilke temelinde (eski SSCB Sistemi’ndeki gibi sınıflama reçeteleri 
ya da talimatnameleri şeklinde değil) asgari gereklilikleri belir-
ten uluslararası yönetmelikler ve en iyi uygulama yönergelerini 
hazırlamıştır ve zaman zaman bunları güncellemektedir.

Kuşkusuz teknik ve etik gereklilikleri yerine getirmeyenler bun-
dan sorumlu tutulmadıkça, tanımlar, standartlar, yönergeler 
ve etik ilkeler etkinliklerini kaybederler. CRIRSCO uyumlu sis-
temlerde, maden kaynak ve rezervlerinin işinin ehli, etik kural-
lara bağlı Yetkin Kişi ya da Kişiler sorumluluğunda tahmin ve 
rapor edilmesi şart koşulmaktadır. Yasal sorumluluğunun art-
masıyla, Yetkin Kişinin daha dikkatli değerlendirme yapmaya 
ihtiyaç duyacağı, böylece hileli veya yanıltıcı tahmin ve rapor-
ların önemli ölçüde azalacağı düşünülmektedir.

Bu görüş uyarınca CRIRSCO uyumlu yönetmeliklerde Yetkin Kişi 
temel bir rol oynamakta ve Yetkin Kişi olarak tanınma için şu 
şartlar aranmaktadır: 
•	Yetkin Kişi ilgili alanlarda (jeoloji, maden mühendisliği) eği-
tim almış olmalıdır.
•	Göz önüne alınan yatak türü ve kişinin üstlendiği faaliyetle 
ilgili en az beş yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
•	Üyeliğini askıya alma veya üyelikten çıkarma yetkisi de dâhil 
olmak üzere disiplin işlemi uygulama yetkisine sahip bir mes-
lek örgütüne üye olmalıdır. 

•	Bunlar, Yetkin Kişinin kendi ülkesi dışında da kabul görmesi  
için gereken karşılıklı tanınma koşulları arasındadır. 

Günümüzde, dünya madencilik ve finans faaliyetlerini yönlen-
diren ülkelerde, ilgili kamu kuruluşları, borsa kurulları ve ban-
kalar, CRIRSCO uyumlu standartlara göre hazırlanmış raporlara 
itibar etmektedir. Örneğin JORC Yönetmeliği Avustralya’da ve 
SAMREC Yönetmeliği Güney Afrika’da ilgili borsalar tarafından 
tanınır ve bu borsalarda listelenen şirketler tarafından uyulma-
sı zorunludur. Kanada’da Menkul Değerler Yöneticileri (CSA) 
tarafından 2001’de yayınlanan NI 43-101 “Maden Projeleri İçin 
Bilgilendirme Standartları”, maden kaynakları ve rezervlerin 
CIM tanımlarına uyumunu ve kaynak ve rezervlerin Yetkin Kişi 
tarafından tahmin edilmesini şart koşmuştur. Bu kuruluşlar, 
hem kendi ülkelerindeki, hem de yabancı ülkelerdeki meslek 
örgütlerini, ancak CRIRSCO uyumlu raporlama standartlarına 
uymaları halinde “muteber meslek örgütü” veya “muteber ya-
bancı meslek örgütü” olarak kabul etmektedir. 

Türkiye’de yürürlükte olan Maden Kanunu ve Yönetmeliği’ndeki 
tanımlar ve standartlar, CRIRSCO standartlarıyla uyumlu değildir. 
Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler ile uluslararası 
sermaye piyasalarından fon ve uluslararası kredi kuruluşlarından 
kredi temin etmek isteyen Türk madencilik şirketleri, bir süredir 
arama faaliyetlerinin sonuçlarını ya da maden kaynak ve rezerv 
tahminlerini uluslararası raporlama standartlarına göre rapor et-
meye başlamıştır. Bu çalışmalarda yabancı ülkelerdeki meslek 
örgütlerine üye, az sayıdaki Türk Yetkin Kişi ya da yabancı Yetkin 
Kişilerden yararlanılmaktadır. Çünkü CRIRSCO uyumlu bir ulusal 
raporlama sistemi ve ona göre akredite meslek örgütü olmadı-
ğından, Türkiye’deki meslek örgütleri yabancı ülkelerde mute-
ber yabancı meslek örgütü (ROPO) olarak kabul görmemektedir. 
Dolayısıyla Türkiye’deki meslek örgütlerine üye jeoloji ve maden 
mühendisleri, gerekli şartları karşılasalar bile “Yetkin Kişi” sayılma-
makta, CRIRSCO benzeri yönetmeliklere uygun olarak hazırladık-
ları raporlar muteber kabul edilmemektedir. Bu durum meslek 
örgütlerimizin uluslararası akreditasyon zincirine katılmamalarına, 
bunun sonucu olarak meslek örgütleri üyesi meslektaşlarımızın iş 
piyasasında haksız rekabetle karşılaşmalarına neden olmaktadır.   

Şekil 14: CRIRSCO uyumlu raporlama yönetmeliklerinin geçerli olduğu ülkeler: JORC (Avustralya), CIM (Kanada), SME 

(ABD), SAMREC (Güney Afrika), PERC (Avrupa Birliği), Comision Minera (Şili), CBRR (Brezilya), KAZRCA (Kazakistan),

 MPIGM (Moğolistan) ve NAEN (Rusya). Bu ülkelerin borsalarında listelenen maden şirketlerinin toplam değeri, 

borsada listelenen madencilik şirketlerin toplam sermayesinin% 80’den fazlasını oluşturmaktadır.

Şekil 13: CRIRSCO uyumlu standartlara göre arama sonuçları, maden kaynak ve rezervleri arasındaki ilişkiler. Çift yönlü 

oklar, maden kaynaklarının ön fizibilite ya da fizibilite değerlendirmesiyle maden rezervlerine dönüştürülebilmesi 

yanı sıra maden rezervlerinin değişen şartlarda yeniden değerlendirilmesiyle ekonomik olarak kazanılabilir olmadığı 

sonucuna varılırsa, maden kaynakları olarak yeniden sınıflandırılmasının mümkün olduğunu ifade eder.
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Bu sorunu aşma, uluslararası sistemle bütünleşme ama-
cıyla 2000’li yılların başından beri, MTA Genel Müdürlüğü, 
MİGEM gibi kamu kuruluşları ile Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Maden Jeologları Derneği ve Madencilik Müşavir Mühendis-
leri Birliği Derneği gibi mesleki örgütler, CRIRSCO uyumlu 
standartların benimsenmesi yönünde çaba göstermektedir. 
Bu kapsamda Jeoloji Mühendisleri Odası; JORC, CRIRSCO, 
PERC, SAMREC gibi yönetmelikleri Türkçe’ye çevirmiş, 5-6 
Eylül 2009 tarihlerinde çalıştay düzenlemiştir (Şekil 15, sol-
daki kitap kapağı). MTA Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde 
bir çalışma grubu oluşturmuş, tanımlama ve sınıflama stan-
dartlarını CRIRSCO ile uyumlulaştırmaya çalışmıştır. Ancak 
burada, MTA sınıflamasındaki (Şekil 15, sağdaki çizelge) ‘‘Bi-
linmeyen’’ veya ‘‘Hipotetik Kaynaklar’’ sınıfının CRIRSCO 
sistemine aykırı olduğu vurgulanmalıdır. Çünkü CRIRSCO 
standartları doğrudan jeolojik verilere dayanan raporlama 
gerektirir, çıkarsanmış kaynakların ötesinde “Keşfedilme-
miş’’ veya ‘‘Bilinmeyen Kaynaklar’’ kabul etmez.

Son olarak ülkemizde uluslararası platformda geçerli olacak 
raporların üretilebilmesi için uluslararası standartlarla uyum-
lu ulusal raporlama standartları oluşturmak üzere 07.09.2016 
tarihinde yayımlanan 6745 sayılı Kanun’la, 3213 sayılı Ma-
den Kanunu’na bir madde (14’üncü madde) eklenerek kısa 
adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama 
Komisyonu kurulmuştur. Uluslararası kabul görmesi için UM-
REK’in, benzer Ulusal Rapor Etme Standartları Kurulları (JORC, 
PERC, SAMREC vb.) gibi, bu raporları hazırlayan ve kullanılan 
grupların (meslek örgütleri, madencilik, borsa, finans kuru-
luşları) temsilcilerinden oluşan özerk bir kurul ve çıkaracağı 
raporlama yönetmeliği ve kılavuzların CRIRSCO standartlarıy-
la uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 

Sonuç
UMREK’in kurulmasıyla, güvenilir, dengeli, uluslararası geçer-
li ve karşılaştırılabilir nitelikte raporlar hazırlanması yönünde 
önemli bir adım atılmıştır. Bu gelişme aynı zamanda meslek ör-
gütlerimizin uluslararası akreditasyon zincirine katılması sure-
tiyle Türk mühendislerine iş piyasalarında getirilen engellerin 
kaldırılmasını da mümkün kılacaktır.

Bu açıdan bakıldığında, UMREK, uluslararası ortak bir dilin 
kullanılması, Türk şirketlerinin dış dünyaya açılması (yabancı 
borsaların listelerine girmesi), dışarıdan kredi temini, maden 
arama ve madencilik ile ilgili meslek mensuplarının çağdaş uy-
gulama düzeyini yakalaması ve hizmet sunumunda dış dünya 

Şekil 15: JMO tarafından gerçekleştirilmiş çalıştaya ilişkin kitap ve

MTA’nın kendi sınıflama sistemini CRIRSCO sistemine uyarlaması.

ile rekabet eder duruma gelmesi için bir fırsat olarak görülme-
lidir. Ayrıca sektöre kendi kendini düzenleme ve denetleme 
yönünde daha yüksek sorumluluk yüklediğini dikkate alarak, 
sektörün kamusal imajının iyileştirilmesine katkı yapması da 
hedeflenmelidir. 

Öte yandan UMREK tarafından da benimseneceği beklenen ve 
Türkiye’nin 100 yıllık geleneksel çizgisi ile uyumlu olan CRIRSCO 
standartlarının, güvenilir raporlama arayışlarının bugün ulaştığı 
noktayı yansıtmaktan öte, bunu garanti eden mükemmel bir sis-
tem olduğunu söylemek mümkün değildir. Kuşkusuz bu yönde-
ki arayışlar devam edecektir. Türkiye daha iyi bir sistem arayışını, 
CRIRSCO çatısı altında dünya ile birlikte sürdürebilir. 
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makale

Ülkemizin doğal gaz ve pet-
rol rezervleri yeterli olmayıp 
dışa bağımlıdır. Çernobil ka-
zasından ülkemiz olumsuz 

yönde etkilenmiştir. Nükleer enerji ve nükleer teknoloji konu-
sundaki bilgimiz yetersizdir. Rüzgar santralleri için her bölge 
uygun değildir. Ülkemizin her yeri güneş enerjisi için yeterli ışın 
alamamaktadır. Üstelik yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji 
gereksinimimizin tamamını karşılama olanağı yoktur. Hidrolik 
santrallerin çevreyi ve doğanın dengesini bozduğu iddia edil-
mektedir. Kömüre dayalı termik santraller kirlilik kaynağı olduğu  
ve atmosfere karbon saldığı için istenmemektedir. Odun yaka-
cak kadar ormanımız yoktur. Yıllar önce Anadolu’da tezek yakı-
lırdı, şimdi onun da kaynağı dışa bağımlı oldu, canlı hayvan ithal 
ediyoruz. O zaman gerekli olan enerjiyi nasıl üreteceğiz?

Uranyum 
Nükleer enerji; uranyum atomu parçalandığında oluşan tep-
kime zinciri sürecinden ortaya çıkan yüksek ısının, kontrollü 
olarak kullanılabileceği enerji kaynağıdır. Bölünmeden açığa 
çıkan enerji kaynağının ve kaybolan kütlenin ne olduğu Eins-
tein’in “E=m.c2” eşitliğiyle açıklanmıştır.

Uranyum; atom numarası 92, ergime sıcaklığı 1.132°C, kaynama 
noktası 3.818°C, yoğunluk 19.07 gr/cm3 olan bir elementtir. İlk 
olarak 1789 yılında Martin Klaproth tarafından bulunmuştur. 

Tabiatta serbest olarak bulunmayan uranyum, değişik ele-
mentlerle birleşerek uranyum minerallerini oluşturmaktadır. 

Uranyum yataklarının günümüzde ekonomik olarak işletilebil-
mesi için mineraldeki U3O8 içeriğinin en az %0,07 olması gerek-
mektedir. Daha düşük U3O8 içeren yatakların kazanılabilecek 

diğer kıymetli metaller içermesi durumunda bu yatakların da 
ekonomik olarak işletilebilme olanağı vardır. 

Uranyumun Kullanım Alanları
Dünyadaki uranyum üretiminin %90’ı nükleer santrallerde, deni-
zaltı ve gemilerde nükleer yakıt olarak kullanılmaktadır. Bir bölü-
münden de silah üretilmiştir. Uranyum yakıt çevriminin “açık” ve 
“kapalı” olarak isimlendirilen iki uygulaması vardır. Açık çevrimde 
cevherden üretilmiş uranyum zenginleştirilip yakıt haline geti-
rildikten sonra reaktörde kullanılmaktadır. Kapalı çevrimde ise 
reaktörden çıkan kullanılmış yakıt atığı yeniden işlenerek içerdiği 
uranyum ve plütonyum tekrar yakıta dönüştürülmektedir. 

Dünya Uranyum Rezervleri
Büyük uranyum rezervlerine sahip ülkelerin arasında Avustral-
ya ilk sırada yer almaktadır. Avustralya 1,6x106 ton uranyum 
rezervi ile dünya rezervlerinin yaklaşık %29’una sahiptir. Avust-
ralya’yı 745x103 ton rezervle Kazakistan takip etmektedir. 

Grafik 1.1’de dünya uranyum rezervleri gösterilmiştir.

Grafik 1.1: Dünya uranyum rezervleri, 2015

İkincil uranyum minerali Autunit, adını keşfedildiği Fransa’da yer alan Autun kasabasından almaktadır.
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U308 fiyatı 16 Ocak 2016 tarihinde 34,76 $/lb, 16 Mayıs 2016’da 
27,25 $/lb, 16 Eylül 2016’da 23,75 $/lb, 26 Ocak 2017 tarihi itibariy-
le 22,50 $/lb olmuştur. 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyle 24,50 $/lb’dir.

Ortalama uranyum fiyatlarına bakıldığında 2011 yılından bu yana 
düzgün bir düşüş gözlenmektedir. Fiyatların daha da düşmesi 
beklenmemektedir.

Uranyum Talebi
Fransa’da yapılan İklim Değişikliği Konferansı sonrasında küresel 
ısınmaya karşı çözüm olarak nükleer enerji ön plana çıkmıştır. Bu 
nedenle gelecek yıllarda uygun bir yükselişle uranyum talebi art-
maya devam edecektir.

Grafik 1.3’de dünya uranyum talebi projeksiyonu gösterilmiştir. 

2025 yılında yaklaşık 480 kadar elektrik enerjisi üreten nükleer 
santralin çalışıyor olacağı tahmin edilmektedir. Bu da uranyum 
talebinin artacağı anlamına gelmektedir. Bu artış yıllık olarak 
%3 büyüme hızı ile 2025 yılında yaklaşık 300x106 $/t genişli-
ğinde bir pazar anlamına gelmektedir. 

Deniz sularında bulunan uranyumun ekonomik olarak kazanı-
labilmesi ve buna uygun nükleer santrallerin kurulması duru-
munda ise uranyum arzı ile ilgili dünyada kaynak sorunu ya-
şanmayacağı ifade edilmektedir.

Dünya Uranyum Üretimi
Kazakistan tek başına dünya uranyum üretiminin %39’unu, 
Kanada %22’sini, Avustralya %9’unu gerçekleştirmektedir.Üç 
ülkenin üretim toplamı dünya uranyum üretiminin 2/3’üne 
karşılık gelmektedir.

Dünyanın üretim kapasitesi olarak en büyük madeni Kana-
da’da McArthur River Madeni olup yılda 7.500 ton civarındadır. 

Ülke ve yıllara göre dünya uranyum üretimi Çizelge 1.1’de gös-
terilmiştir. 

Dünyadaki 70.000 ton civarındaki yıllık uranyum üretiminin yak-
laşık %5’i yan ürün olarak kazanılmaktadır. %50’ye yakını yerin-
de özütleme, %45’i de kapalı+açık işletmeden üretilmektedir.

Uranyum Fiyatları
Grafik 1.2’de 1990 ile 2015 yılları arası dünya uranyum fiyat de-
ğişimi gösterilmiştir.

2007 yılında uranyum fiyatları oldukça dik bir yükselişle 300 
dolar seviyesine çıkmıştır. Bunun nedeni, küresel ısınma kar-
şısında nükleer enerjinin ön plana çıkması ve dünyada nükleer 
enerji santrallerine olan talep artışıdır.

Çizelge 1.2’de 2009 ile 2015 yılları arası uranyum fiyatlarının 
pazarlardaki değişimi gösterilmiştir.

Ülke 2011 2012 2013 2014 2015

Kazakistan 19.451 21.317 22.451 23.127 23.800

Kanada 9.145 8.999 9.331 9.134 13.325

Avustralya 5.983 6.991 6.350 5.001 5.672

Nijerya 4.351 4.667 4.518 4.057 4.116

Dünya Toplam 53.493 58.489 59.331 56.041 60.496

Ton U3O8 63.084 68.976 69.969 66.089 71.364

Dünya talebi (%) 85 86 92 85 90

Çizelge 1.1: Dünya uranyum üretimi, ton U

Grafik 1.2: Dünya uranyum fiyatları

Yıllar Çok Yıllık
Anlaşma

Spot
Anlaşma

Yeni
Anlaşma

€ /kgU $/lbU3O8 € /kgU $/lbU3O8 € /kgU $/lbU3O8

2009 55.70 29.88 77.96 41.83 63.49 34.06

2010 61.68 31.45 79.48 40.53 78.12 39.83

2011 83.45 44.68 107.43 57.52 100.02 53.55

2012 90.03 44.49 97.80 48.33 103.42 51.11

2013 85.19 45.32 78.24 39.97 84.66 43.25

2014 78.31 40.02 74.67 38.15 93.68 47.87

2015 94.30 40.24 88.73 37.87 88.53 37.78

Çizelge 1.2: 2009 ile 2015 yılları arası uranyum fiyatları

Şekil 1.1: Uranyum fiyatlarındaki değişim, $/lb

Grafik 1.3: Dünya uranyum talep beklentisi
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Çin, şu anda 15’in üzerinde çalışan nükleer santrale sahiptir. 
2017 yılı itibarıyla 28 adedi inşa halindedir ve yakın gelecekte 
100 adet daha nükleer santral kurması planlanmaktadır. Buna 
bağlı olarak da Çin’in bugün 6.300 ton uranyum talebinin 2025 
yılında 16.800 ton olacağı tahmin edilmektedir.

Nuclear Energy Agency (NEA) tarafından dünyada belirlenmiş 
uranyum rezervlerinin bugünkü tüketim koşullarında 200 yıl 
yeterli olduğu ifade edilmektedir. Yapılacak araştırmalar so-
nucu yeni arz kaynaklarının devreye sokulmasıyla bu sürenin 
230-250 yıla kadar çıkacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de Uranyum Rezervleri
Ülkemizde aramalar sonucunda 9.129 ton uranyum bulundu-
ğu belirtilmiştir. Belirlenmiş yatakların çoğunluğu sedimanter 
tip yataklardır. Yalnızca Demirtepe Yatağı, damar tipi uranyum 
yatakları grubunda değerlendirilmektedir. Jeolojik yapı olarak 
potansiyel uranyum rezervlerinin oluşabileceği bölgelerde sis-
tematik olarak yapılacak yeni aramalarla bu rezervlerin daha da 
artırılması söz konusudur. 

Bilinen uranyum yataklarının tenör ve rezervleri aşağıda verilmiştir: 
Köprübaşı: %0,4-0,05 U3O8 ortalama tenörlü, 1.351 tonu Kasar 
tipi, 1.201 tonu Taşharman tipi, 300 tonu Ecinlitaş tipi olmak 
üzere toplam 2.852 ton görünür rezervi vardır. Cevher, Neojen 
yaşlı sedimanların içindedir.

Fakılı: %0,05 U3O8 ortalama tenörlü, 490 ton görünür rezervi 
vardır. Cevher, Neojen yaşlı sedimanların içindedir. 

Küçükçavdar: %0.04 U3O8 ortalama tenör-
lü, 208 ton görünür rezervi vardır. Cevher, 
Neojen yaşlı sedimanların içindedir. 

Sorgun: %0,1 U3O8 ortalama tenörlü, 3.850 
ton görünür rezervi vardır. Cevher, Eosen 
yaşlı sedimanların içinde yer almıştır. 

Demirtepe: %0,08 U3O8 ortalama tenörlü, 
1.729 ton görünür rezervi vardır. Cevher, 
Paleozoyik yaşlı şistlerdeki fay zonlarındadır.

Harita 1.1’de Türkiye’deki uranyum yatak-
ları gösterilmiştir.

Grafik 1.4: Ülkelerin 2025 yılı nükleer santral projeksiyonu

Harita 1.1: Uranyum yatakları

Son yıllarda ülkemizde MTA ve özel şirketlerce uranyuma yö-
nelik yeni arama çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu arama 
sonuçları henüz madencilik literatürümüze girmemiştir. 

Nükleer Santraller
Dünyada karbon gazı salınmı nedeniyle fosil yakıtların kulla-
nımına sıcak bakılmamaktadır. Dünyada fosil yakıt kullanım 
oranının düşürülmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Ener-
ji açığının doğalgaz ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanacağı 
planlanmaktadır. Bu süreçte nükleer enerji kullanımı da ön 
plana çıkmasına karşın elektrik üretimi içindeki payının %15’ler 
seviyesinin altında kalacağı tahmin edilmektedir. Her ne kadar 
fosil kaynaklı yakıtların kullanımının yasaklanması gerektiği ve 
yasaklanacağı gibi spekülatif görüşler ortaya atılmış da olsa ya-
kın gelecekte bu olası görülmemektedir. 

Ülkelerin enerji politikaları dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 
sürekli değişmektedir. Kalkınmışlığı belirli bir düzeye gelmiş 
ülkeler kömürün kullanıldığı termik santrallere karşı çıkmakta-
dırlar. Ülkemiz gibi enerjide dışa bağımlı olan ülkelerinin çoğu-
nun bu bağımlılıktan kurtulmalarının tek yolu başta kömür re-
zervleri olmak üzere diğer ulusal kaynaklarını kullanmalarıdır.

Nükleer teknoloji iyi ve doğru yönetildiği sürece uranyum re-
zervleri dünyanın uzun yıllar enerji gereksinimini karşılayacak 
durumdadır. Bunun için dünyada öncelikle nükleer silah üreti-
mi durdurulmalı, üretilmiş nükleer başlılardaki uranyumlar da 
barışçıl amaçlı, enerji üretiminde kullanılmalıdır. 

Grafik 1.5: Enerji üretiminde kaynaklarının payı
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Dünyanın ilk nükleer santrali 1954 yılında Moskova’ya 110 
kilometre mesafede Obninsk kentinde kurulmuştur. O gün-
den bu yana dünyada kurulan nükleer santral sayısı 667’dir. 
6 MW gücündeki ilk santralden üretilen elektrikle uzun yıllar 
2000 konutluk bölgenin enerji gereksinimi karşılanmıştır. 
2002 yılından sonra bu santral eğitim amaçlı kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Nükleer santral istatistikleriyle ilgili kaynaklarda değişik ra-
kamlarla karşılaşılmaktadır. Bu rakamlar paylaşıldığı tarih 
itibarıyla geçerli olup aynı yıl içindeki rakamlarda önemli 

farklılık yoktur. Kasım 2016 tarihi itibarıyla 31 ülkede elektrik 
net kapasitesi yaklaşık 392 GW olan 450 nükleer enerji sant-
rali çalışır durumdadır. Bunlara ilave olarak 15 ülkede toplam 
kurulu gücü 60 GW olan 60 yeni nükleer santral inşaatı de-
vam etmektedir. 2016 yılı itibarıyla inşaat halindeki nükleer 
santrallerin toplam gücü çalışan nükleer santrallerin yaklaşık 
1/6’sına karşılık gelmektedir. 

Çizelge 1.3’de dünyadaki nükleer santrallerin listesi verilmiş-
tir. 2020 yılında çalışan 480 nükleer santral olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Ülke
2015 Elektrik Üretimi Çalışan Reaktörler İnşaat Halindekiler Planlanan Reaktörler 2016 U Gereksinimi
X109 kWh % ranı Sayı MWe Net Sayı MWe Brüt Sayı MWe Brüt Ton U

Arjantin 6.5 4.8 3 1627 1 27 2 1950 215

Ermenistan 2.6 34.5 1 376 0 0 1 1060 88 

Bangladeş 0 0 0 0 0 0 2 2400 0

Belarus 0 0 0 0 2 2388 0 0 0

Belçika 24.8 37.5 7 5943 0 0 0 0 1015

Brezilya 13.9 2.8 2 1901 1 1405 0 0 329

Bulgaristan 14.7 31.3 2 1926 0 0 1 950 327

Kanada 95.6 16.6 19 13553 0 0 2 1500 1630

Çin 161.2 3.0 34 30597 20 22596 42 47930 5338

Çekoslovakya 25.3 32.5 6 3904 0 0 2 2400 565

Mısır 0 0 0 0 0 0 2 2400 0

Finlandiya 22.3 33.7 4 2741 1 1700 1 1200 1126

Fransa 419.0 76.3 58 63130 1 1750 0 0 9211

Almanya 86.8 14.1 8 10728 0 0 0 0 1689

Macaristan 15.0 52.7 4 1889 0 0 2 2400 356

Hindistan 34.6 3.5 22 6219 5 3300 20 18600 997

Endonezya 0 0 0 0 0 0 1 30 0

İran 3.2 1.3 1 915 0 0 2 2000 178

Japonya 4.3 0.5 43 40480 3 3036 9 12947 680

Ürdün 0 0 0 0 0 0 2 2000 0

Kazakistan 0 0 0 0 0 0 2 600 0

Güney Kore 157.2 31.7 25 23017 3 4200 8 11600 5013

Lithuania 0 0 0 0 0 0 1 1350 0

Malaezya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meksika 11.2 6.8 2 1600 0 0 0 0 282

Hollanda 3.9 3.7 1 485 0 0 0 0 102

Pakistan 4.3 4.4 3 725 3 1841 1 1161 270

Polanya 0 0 0 0 0 0 6 6000 0

Romanya 10.7 17.3 2 1310 0 0 2 1440 179

Rusya 182.8 18.6 36 27167 7 5904 25 27755 6264

S.Arabistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovakya 14.1 55.9 4 1816 2 942 0 0 917

Slovenya 5.4 38.0 1 696 0 0 0 0 137

G.Afrika 11.0 4.7 2 1830 0 0 0 0 304

İspanya 54.8 20.3 7 7121 0 0 0 0 1271

İsveç 54.5 34.3 9 8849 0 0 0 0 1471

İsviçre 22.2 33.5 5 3333 0 0 0 0 521

Turkiye 0 0 0 0 0 0 4 4800 0

Ukranya 82.4 56.5 15 13107 0 0 2 1900 2251

AB 0 0 0 0 4 5600 0 0 0

İngiltere 63.9 18.9 15 8883 0 0 4 6100 1734

ABD 798.0 19.5 100 100013 4 5000 18 8312 18161

Vietnam 0 0 0 0 0 0 4 4800 0

DÜNYA TOPLAM 2.441  11.5 447 390.808 59  62.389 168 175.585 63.404

Çizelge1.3 : Dünyada nükleer santraller
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Nükleer reaktörlerde uranyum kullanılarak klasik enerji üretim 
süreci Şekil 1.2’de gösterilmiştir.

Günümüzde nükleer santrallerde yaygın olarak dört değişik 
reaktör kullanılmaktadır:
•	Basınçlı su reaktörü (PWR, Pressurized Water Reactor)
•	Kaynar su reaktörü (BWR, Boiling Water Reactor)
•	Basınçlı ağır su reaktörü (PHWR, Pressurized Heavy Water 
Reactor)
•	 İleri gaz-soğutmalı reaktör (AGR, Advanced Gas-Cooled 
Reactor)

IV. Nesil Uluslararası Forum (GIF), yeni nesil nükleer enerji sis-
temlerinin fizibilite ve performans yeteneklerini belirlemek 
için gerekli olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüte-
cek şekilde 2001 yılında kurulmuş uluslararası bir çalışma gru-
budur. 2002 yılında Forum’da yapılan çalışmayla yaklaşık 100 
seçenek içinden aşağıdaki 6 reaktör IV.  Nesil Teknoloji Nükleer 
teknoloji için seçilmiştir:

•	Gaz soğutmalı hızlı reaktörler, “gas-cooled fast reactors, GFR”. 
•	Kurşun soğutmalı hızlı reaktörler, “lead-cooled fast reactors, 
LFR”.
•	Ergimiş tuz reaktörler, “molten salt reactors, MSR”.
•	Sodyum soğutmalı hızlı reaktörler, “sodium-cooled fast 
reactors, SFR”
•	Süper kritik su soğutmalı reaktörler, “supercritical-water-co-
oled reactors, SCWR”
•	Çok yüksek sıcaklıkta çalışan reaktörler, “very-high-tempera-
ture reactors, VHTR
2014 yılında yapılan çalışmada 2002 yılında IV. nesil tekno-

Resim 1.1: İki üniteli nükleer santral

Şekil 1.2: Uranyumdan klasik enerji üretim süreci

lojiler içinde seçilmiş 6 sistem için de tekrar değerlendirme 
yapılmış; SFR, VHTR, SCWR ve GFR sistemlerinin geliştirilmesi 
üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

IV. nesil reaktörlerin geleneksel ticari reaktörlerden en önem-
li farklılığı, herhangi bir arıza veya sistemlerdeki yetersizliğin 
kazalara yol açmasını önlemek için aktif kontrol veya operatör 
müdahalesi gerektirmeyen, yerçekimi, doğal dolaşım ve yük-
sek sıcaklıklara dayanma gibi pasif veya kendiliğinden güvenli 
özelliklere sahip olmalarıdır.

Dünyada Kurulu Nükleer Santraller
Dünyada kurulu reaktörlerin %60’ı basınçlı su reaktörler PWR, 
%20’si kaynar su reaktörler BWR’dir. Nükleer santrale sahip 
çoğu ülke bu iki reaktör çeşidini kullanmaktadır.

Nisan 2016 yılı itibarıyle dünyada çalışan nükleer santral sayı-
sı 447’dir. Toplam kapasite olarak 100 adet nükleer santral ve 
100.013 MW kapasite ile ABD önde gelmektedir. Diğer kaynak-
lar da değerlendirmeye alındığında ABD’de enerji gereksinimi-
nin %19,5’i nükleer santrallerden karşılanmaktadır. 

Şekil 1.3: Sodyum soğutmalı reaktörler Şekil 1.4: Çok yüksek sıcaklıkta çalışan reaktörler

Şekil 1.5: Yüksek hızlı su soğutmalı reaktörler Şekil 1.6: Gaz soğutmalı hızlı reaktörler

Grafik 1.6: 2016 yılı itibarıyla ülkelerin nükleer enerji santral sayıları
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Diğer ülkelere bakıldığında Fransa 58 adet nükleer santral ve 
63.130 MW kapasite ile ikinci sırada yer almaktadır. Fransa 
enerji gereksiniminin %76,3’ünü nükleer santrallerden karşıla-
yarak bu oranla dünyada ilk sırada yer almaktadır.

Dünyada kurulu nükleer reaktörlerin çalışma ömrü 25 ile 40 yıl 
arasında değişmektedir. Bu reaktörlerin başlangıçtaki tasarım-
ları çalışma sürelerinin daha da uzun olacağı üzerine yapılmak-
tadır. Çalışma süreleri sonucunda bir değerlendirme yapılarak 
ya santral kapatılmakta ya da mevcut şartlara uygun olarak 
çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin ABD’de işletilen reaktör-
lerden yaklaşık 60’nın çalışma lisansları yenilenerek ömrü 40 
yıldan 60 yıla uzatılmıştır. 

2024 yılında Amerika’da 125, Avrupa’da 130, Asya’da 74, 
Çin’de 83, Hindistan’da 37, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
51 ve diğer ülkelerde 18 olmak üzere dünyada toplam olarak 
518 adet nükleer santralin çalışıyor olacağı ifade edilmektedir.

Dünyada Nükleer Santral Kazaları 
Dünyada en büyük nükleer kaza 1986 yılında INES ölçeğine 
göre 7 büyüklüğünde Ukrayna’nın kuzeyinde Çernobil Nükleer 
Enerji Santralinde meydana gelmiştir. 

Bu santralde reaktör-
lerden biri ani olarak 
durdurulduğunda 
buhar türbinlerinin 
daha ne kadar sürey-
le çalışmayı sürdüre-
bileceği ve ne kadar 
süre acil güvenlik sis-
temine güç sağlaya-
bileceğini öğrenmek 
amacıyla test yapıl-
mak istenmiştir. Test 
sırasında reaktörün 

tamamen kapanmasını önlemek için tehlike anında çalışma-
ya başlayan güvenlik sistemi devre dışı bırakılmıştır. Bunun 
sonucunda soğutma su dolaşım pompaları ve reaktörün so-
ğutma sistemi yavaşlamış, yakıt kanallarında ani ısı yükselme-
si sonrası reaktör tümüyle kontrolden çıkmıştır. Tehlike fark 
edildiğinde müdahale edilmek istenmiş ancak aşırı derecede 
ısınmış bulunan reaktörlerde mevcut çekirdeklerden birinin 
aşırı ısınması ve ortamda ani oluşan buhar basıncı ile reak-
tör patlamış, reaktörün bulunduğu binanın çatısı havaya uç-
muştur. Reaktördeki zirkonyum ve grafitin yüksek sıcaklıktaki 
buharla karşılaşması sonucu oluşan hidrojen yanarak bütün 
santrali alev içinde bırakmıştır. 

Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki kazada, 2011 yılında Tohoku 
depremi sonrası tsunaminin etkisiyle deniz dalgaları santrali su 
altında bırakmış ve santralin bazı ünitelerinin yönetim sistemi 
devre dışı kalmıştır. 

Resim 1.2: Çernobil Nükleer Santrali’nin kaza sonrası durumu

28 Mart 1979’da ABD, Middletown, Pensilvanya yakınındaki 
nükleer enerji santralinde meydana gelmiş, Three Mile Island 
olarak da bilinen kazanın seviyesi 5 olarak değerlendirilmiştir. 

Nükleer kazalara bakıldığında küçük hataların büyük kazalara 
neden olduğu görülmektedir. O yüzden IV. nesil reaktörlerde 
aktif kontrol veya operatör müdahalesi gerektirmeyen, yer çe-
kimi, doğal dolaşım ve yüksek sıcaklıklara dayanma gibi pasif 
veya kendiliğinden güvenli sistemler ön plana çıkarılmıştır.

Uranyum Minerallerinin Zenginleştirilmesi 
Uranyum minerallerini klasik yer çekimi ya da flotasyonla zen-
ginleştirip yüksek tenörlü zengin konsantre üretme olanağı 
yoktur. Ancak flotasyonla cevherin içerdiği safsızlıklar müm-
kün olduğunca ortamdan alınarak bir sonraki aşamada zen-
ginleştirmenin kolay yönetimi için ön konsantre üretilmekte-
dir. Ön konsantre üretmek için uygulanan yöntem de cevherin 
yapısı ve içerdiği uranyum tenörüne göre değişmektedir. Üre-
tilen konsantre ve gerekli boyutta öğütülmüş uygun tenörlü 
cevher özütlenerek zenginleştirilmektedir.

Şekil 1.7’de uranyum minerallerinin zenginleştirilmesinde te-
mel akış gösterilmiştir.

Uranyum zenginleştirmenin akım şemalarında cevher yapısına 
ve işin ekonomisine bağlı olarak değişikliler yapılabilmektedir. 

Şekil 1.8’de özütlemeyle zenginleştirme yöntemlerinin seçi-
mindeki temel akış süreçleri gösterilmiştir. 

Şekil 1.7: Uranyum minerallerinin zenginleştirilmesinde temel akış

Şekil 1.8: Uranyum zenginleştirme yöntemi seçimi
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Uranyum içeren cevherin kimyasal yapısı seçilecek yöntem 
konusunda başlangıçta bir fikir vermektedir. Kurulacak tesis 
için özütleme yöntemi seçilirken laboratuvarda cevherle ilgili 
gerekli testlerin yapılmış olması gerekmektedir. 

Düşük karbon içerikli cevherlerin yerinde özütlemesinde 
H2SO4 kullanılmaktadır. Cevherin özütlenebilme özelliğine 
bağlı olarak 2-5g/lt derişimli asit özütleme için yeterli olmak-
tadır. Oluşum ve yer altındaki jeolojik yapıya göre yerinde 
özütmeyle cevherin içerdiği uranyumun ≈ %80’nini kazan-
ma olanağına karşın uygulamalarda çoğu zaman bu orana 
ulaşılamamaktadır.

Özütlemede seyreltik sülfürik asit ile birlikte H2O2 ve oksijen 
gibi uygun bir oksitleyici kullanılarak U+4 değerli bileşikler 
çözülebilir U+6 değerli bileşiklere yükseltilmektedir. Atmosfer 
ortamında özütlemede sodyum klorat, mangan dioksit, hava, 
oksijen ve sülfürik asit kullanılmaktadır. Basınç altında özüt-
lemede H2SO4 ile birlikte oksitleyici olarak hava ya da oksijen 
yeterli olmaktadır. 

≈ %8’den daha yüksek oranda karbonatlı mineraller içeren 
cevherlerdeki uranyumun kazanılmasında alkali özütlemesi 
uygulanmaktadır. Asitle özütlemede karbonatlı mineraller sül-
fürik asitle tepkimeye girerek sülfat oluşturduklarından sülfü-
rik asit tüketimi yüksektir. Bu da zenginleştirme sürecinin eko-
nomik olmasını engellemektedir. 

Oksitli ortamda eriyebilen anyonik uranyum karbonat bileşiği 
oluşmaktadır. Alkali özütlemede mineralin içerdiği uranyumun 
dışındaki mineraller alkali ortamdan etkilenmemektedir. Alkali 
özütlemede 1-3g/lt derişimli seyreltilmiş amonyum, sodyum 
karbonat (Na2CO3) ya da sodyum bikarbonat (NaHCO3) kulla-
nılmaktadır. Yöntemden iyi sonuç alınabilmesi için uygulama-
nın 100 oC’den yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınç altında ger-
çekleştirilmesi gerekmektedir. Sodyum hidroksit ilave edilerek 
çözeltiden yüksek uranyum kazanımı için ortamın pH değeri 
yükseltilmektedir. Asidik ortamda anyonik bileşikleri bozulup 
uranyum, uranyum sodyum diuranet şeklinde çökmektedir. 

Alkali korozyonu asit korozyonundan daha az ekilidir. Alkali 
özütleme için cevherin daha küçük boyutta öğütülmesi ge-
rekmekte, cevherin boyutu -1 mm altına düşürülmektedir. 
Cevherin içerdiği CaSO4 ve prit gibi safsızlıklar alkali tüketimini 
artırmaktadır. Refrakter tipi cevherler alkali ortamdan etkilen-
memektedir. Bütün bunlara karşın uranyum minerallerinin 
özütlenmesinde yaygın olarak sülfürik asitle özütleme yönte-
mi uygulanmaktadır.

Özütleme işleminden sonra uranyumu özütlenmiş katı ve 
uranyum yüklü sıvı fazlar birbirinden ayrılmaktadır. Katı-sı-
vı ayırımı için çöktürücü ile birlikte büyük çaplı ya da yüksek 
kapasiteli koyulaştırıcılar, filtreleme işlemi için tambur, disk ve 
basınçlı filtreler kullanılmaktadır. Daha hızlı ve küçük alanda 
çöktürme işlemi için koyulaştırıcı öncesi pülpe kimyasal çök-

türücüler de ilave edilebilmektedir. Koyulaştırıcıdaki katı-sıvı 
ayrımının son aşamasında pülp yıkanarak katıdaki uranyum 
kalıntılarının tamamı temizlenmektedir.

Yüklü özütleme çözeltisi; uranyum, demir, alüminyum, mag-
nezyum, vanadyum, kalsiyum, molibden, bakır, selenyum gibi 
iyonlar içermektedir. Çözeltideki uranyum derişimi yaklaşık 
1-2 g/litre kadardır. Diğer iyonların derişimi cevherin içeriğine 
bağlıdır.

Çözelti içindeki uranyum iyon değişimi ya da solvent-sıyırma 
ile kazanılmaktadır. Solvent-sıyırma için genellikle kerosanla 
seyreltilmiş organik amin tuzu kullanılmaktadır. Bu tuzlar uran-
yum iyonlarına suda erimeyen organik bir yapı kazandırmakta-
dır. Çözeltideki organik bileşikler çöktürülmekte, çökenler de 
ortamdan alınmaktadır. Alınan çökelti bileşikleri içindeki uran-
yum da sodyum klorit ya da amonyum sülfat gibi inorganik bir 
tuzla sıyrılmaktadır. “Sarı pasta” olarak isimlendirilen sıyrılmış 
uranyum kurutulup rafineri tesislerine gönderilmektedir.

Alkali ortamda oksijen U+4 değerli uranyumu çok yavaş oksit-
lemektedir. Alkali özütlemede ortama HCO3 ve CO2 gazı veril-
mektedir. CO2 gazı cevherdeki karbonatlarla tepkimeye gire-
rek çözülmüş HCO3 iyonları oluşturmakta, ortamda pH değeri 
biraz yükselmektedir. Ortamın oksijen derişimini artırmak için 
H2O2 de kullanılmaktadır. 

Cevherdeki sülfür oranı %3-4’ü geçtiğinde özütleme orta-
mında jips (CaSO4.2H2O) oluşmaktadır. Sodyum karbonatla 
özütlemede NaHCO3’ın ortamdaki kili şişirme olasılığına karşı 
NH4HCO3 kullanılmaktadır. Yer altı su seviyesinde basınca bağlı 
olarak oksijen ve CO2’i oluşturan özütleme kimyasallarının kul-
lanımı ile ortamda oluşan bikarbonat, amonyum bikarbonatın 
özütleme etkisine eş değer bir ortam oluşturmaktadır.

Kısaca cevherin içerdiği U+4 değerli uranyum dengede olup her 
kimyasalla çözeltiye alınamamaktadır. Uranyumun çözeltiye 
alınabilmesi için U+4 değerli uranyumun U+6 değerli uranyuma 
oksitlenerek indirgenmesi gerekmektedir. Bu da gerektiğinde 
ortama indirgeyiciler ilave edilerek cevherin asit ya da alkali or-
tamda özütlenmesiyle sağlanmaktadır.

Özütlemeyi cevherin tenörüne, içerdiği safsızlıklara, uranyum 
mineralinin ve içerdiği safsızlıkların asit ve alkalilere verdiği 
tepkimelere göre değişik şekillerde uygulanmaktadır. Uygu-
lanış şekline bağlı olarak özütleme; atmosfer basıncı altında 
tanklarda, yığında, yerinde, basınç altında otoklavlarda, kulla-
nılan özütleyiciye göre de asit ve alkali özütleme şeklinde sınıf-
landırma olanağı vardır.

UF6’nın Zenginleştirmesi
Uranyumun zenginleştirilmesi 5 aşamada gerçekleştirilmektedir:
•	 İlk aşamada cevher gravite, flotasyon gibi yöntemlerle içer-
diği safsızlıklar olduğunca temizlenerek sonraki aşamalarda 
daha az cevherle uğraşılması sağlanmaktadır. Cevherin                                                                                                                  

84





www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2017

Elektromanyetik Zenginleştirme
U235 ve U238 manyetik ortamda hareket ettiklerinde ağırlıkları 
nedeniyle hareket yörüngelerinde çok az farklılık oluşmakta-
dır. Ağır olan U238 iyonu daha hafif olan U235 iyonuna göre daha 
geniş çaplı bir yörünge üzerinde hareket etmektedir. 

Merkazkaç uygulamalı zenginleştirme
Günümüzde uranyum zenginleştirmede kısa zamanda zengin-
leştirme, düşük enerji tüketimi, etkin sonuç veren merkezkaç 
yöntemi uygulanmaktadır. 

Yöntemde UF6 gazı çapları 20-50cm, yükseklikleri 1-15m ara-
sında değişen, 50.000-70.000 d/d arasında dönen merkezkaç 
sistemine yerleştirilmekte, ağır U238 molekülleri cidarlara, ha-
fif U235 molekülü de merkezde toplanarak ortamdan ayrı ayrı 
alınmaktadır. 

Şekil 1.11’de merkezkaç kuvvetiyle zenginleştirme sistemi 
gösterilmiştir.

Bu sistemde seri olarak çalışan çok sayıda merkezkaç cihazı 
kullanılmaktadır.

Plazma Ayırma
Plazma ayırmada silindirik bir vakum ortamında manyetik 
alandan U235 ve U238 plazma haline getirilmektedir. Bu ortam-
da hafif olan U235 iyonu daha hızlı ve daha dar çaplı, ağır olan 
U238 daha yavaş ancak daha geniş çaplı spiral şeklinde hareket 
etmektedir. Bu ortamda hareket yörüngeleri de değiştiğinden 
çıkışta iki iyon ayrılmaktadır. 

içerdiği uranyum oranına göre çoğu zaman cevher kırılıp 
öğütüldükten sonra zenginleştirilmeden özütleme devrele-
rine gönderilmektedir. 
•	Cevherin içerdiği uranyum asit ya da alkali özütleme yönte-
miyle çözeltiye alınmaktadır.
•	Özütleme sonrası “sarı pasta” üretilmektedir. 
•	Yakıt olarak kullanılacak sarı pastanın U235 oranı %0,7’lerden 
%5’lere, 
•	Sarı pasta daha da zenginleştirilerek içindeki %5 civarındaki 
U235 oranı %95’in üzerine çıkarılmaktadır.

UF6’nin zenginleştirilmesinde çok değişik yöntemler uygu-
lanmaktadır. U235 içeren UF6 molekülleri diğerlerine göre %1 
oranında daha hafiftir. UF6’nin zenginleştirilmesinde kullanılan 
yöntemlerde ayırma esası bu farka dayanmaktadır.

Gaz Difüzyonu ile Zenginleştirme
Şekil 1.10’daki sisteme göre UF6 gazı yüksek basınçla beslen-
mektedir. Bu gazın basıncı hacimce geniş bir ortama girdiğin-
de düşmektedir. Araya konulmuş dar gözenekli ayırma per-
desinden hafif moleküllü parçalar ağır moleküllere göre daha 
hızlı ve daha fazla geçmektedir.

Isısal Difüzyon
Biri soğuk diğeri sıcak duvar arasındaki hava akışı sıcak du-
varda yukarı, soğuk duvarda aşağı yöndedir. Bu ortamda ha-
fif olan UF6

235 molekülleri sıcak, ağır olan UF6
238 molekülleri de 

soğuk duvara doğru yönelmektedir. Bu ayırımın sonucunda 
ortamdan UF6

235 üstten, UF6
238 da alttan alınmaktadır.

Isısal difüzyon ince gaz ya da sıvı filmi içeriğindeki ayrı izotop-
ların ayrılması için uygulanmaktadır. Yöntem basit olmasına 
karşın uygulamada birkaç bin adet 15 metre yüksekliğinde ko-
lonlara gereksinim duyulmaktadır.

Şekil 1.9: Uranyumun zenginleştirilmesi

Şekil 1.10: Gaz difizyonyu ile zenginleştirme sistemi

Şekil 1.11: Merkezkaç sistemi

Resim 1.3: Merkezkaç cihazları
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Diğer Yöntemler
Lazer, aerodinamik yöntem, Zippe merkezkaç yöntemleri de 
uranyumun zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Yakıt Bataryalarının Hazırlanması
Uranyum kullanılmak üzere katı hale getirilerek yakıt batarya-
ları hazırlanmaktadır.

Reaktör yakıtı olarak kullanılacak UO2 preslenip pelet haline 
getirilerek 1400 oC sıcaklıkta sinterlenmektedir. Sinterlenmiş 
peletler zirkon ya da kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış metal 
tüplere helyum gazı ortamında yerleştirilerek sızdırmaz şekilde 
ambalajlanmaktadır.

Reaktörün en küçük birimi yakıt çubuğu olarak uranyum ok-
sittir. Fisyon ürünlerinin soğutucuya kaçmasını önlemek için 
çoğu zaman bir metal boru içindedir.

Yakıt çubukları bir araya getirilerek yakıt demetleri oluşturul-
maktadır. Yakıt demetleri sık ancak birbirine değmeyecek, ara-
larından soğutucu malzemenin hareket edebileceği şekilde bir 
araya getirilmektedir. 

Yakıt çekirdeği birkaç yüz yakıt demetinden meydana gelmiş-
tir. Bazı demetler kontrol demeti görevi yapmaktadır. Demet-
lerin boyları ve taban ile üstteki yerleştirilenlerin yakıtı zengin-
lik olarak farklı, içeriği de değişik olabilmektedir.

Toryum 
Kendiliğinden bölünebilme yeteneğine sahip olmadığından 
toryumun tek başına nükleer yakıt olarak kullanılması olanaklı 
görülmemektedir. Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya, Ro-
manya, Arjantin, İngiltere ve ABD’de toryumun yakıt olarak 
kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir. Bu 
ülkelerde pilot boyutta deneme ve araştırmalara yönelik bir-
kaç tesis olmasına karşın, dünyada tek başında toryumu yakıt 
olarak kullanan ticari ölçekli nükleer santral bulunmamaktadır.

Toryum Mineralleri
Toryum, uranyuma benzer şekilde doğada serbest halde olma-
yıp, 60 civarında mineralin içeriğinde bulunabilen bir element-

Şekil 1.12: Nükleer santral yakıtı

Yakıt çubuğu Yakıt demeti Yakıt çekirdeği

tir. Bunlardan monazit [(Ce,La,Nd,Th,Y]PO4), torianit (ThO2) ve 
torit [(Th,U)SiO4] toryum üretiminde kullanılmaktadır. Monazit 
aynı zamanda önemli bir nadir yer element mineralidir.

Monazit mineralleri lantanitleri içeren kırmızı-kahverengi renk-
li bir fosfat mineralidir. Bu mineral önemli bir toryum, lantan 
ve seryum kaynağıdır. Genellikle küçük ayrılmış kristallerden 
oluşmaktadır. İçeriğindeki göreceli element bütünlüğüne göre 
dört çeşidi bulunmaktadır:

•	Monazit-Ce (Ce, La, Pr, Nd, Th, Y)PO4

•	Monazit-La (La, Ce, Nd, Pr)PO4

•	Monazit-Nd (Nd, La, Ce, Pr)PO4

•	Monazit-Pr (Pr, Nd, Ce, La)PO4

Monazit, sertliği 5-5,5, özgül ağırlığı 4,6-5,4 gr/cm3, kırmızımsı 
kahverengi, kahverengi, sarımsı kahverengi, pembe, sarı, yeşi-
limsi grimsi beyaz renklerinde bir mineraldir. Zirkondan daha 
yumuşak olması ile ayrılır.

Saf toryum birkaç ay boyunca parlaklığını koruyan gümüş ren-
ginde bir metaldir. Yavaş oksitlendiğinde gümüş rengi önce 
griye sonra da siyaha dönüşmektedir. Toryum metali normal 
ortamda beyaz parlak bir ışıkla yanmaktadır. 

Toryum oksidin ThO2 ergime sıcaklığı 3.300 °C olup bu özelliği 
ile ThO2 ampul üretiminde, fener gömleği, ark ışık lambaları, 
kaynak elektrotları ve ısı dirençli seramiklerde kullanılmakta-
dır. Cam içeren toryum oksitten, yüksek kırılma indeksi ve dal-
ga boyu dağılımı ile kameralar ve bilimsel cihazlarda kullanılan 
yüksek kaliteli mercekler üretilmektedir. 

Toryumun Kullanım Alanları 
Yıllardan bu yana toryumun tek başına birincil enerji kayna-
ğı olarak kullanımı araştırılmış, ancak bu araştırmalar yaklaşık 
200-250 yıl nükleer santralleri besleyebilecek uranyum rezerv-
lerinin ve Ar-Ge maliyetlerinin gölgesinde kalmıştır. Bunun 
yanı sıra toryum içeren kaliteli metal ve malzeme üretimine 
yönelik araştırma ve çalışmalar daha çok önemsenmiştir. 

Toryum ThO2 olarak 3300°C gibi yüksek ısı dayanımına sahip 
özelliği ile: Havacılık ve uzay araştırmalarında, lamba fitili/gömlek-
leri, fener, lüx, piknik lambalarında, pota ve seramik parça, yüksek 
kaliteli mercek üretiminde, petrol damıtmada, katalizör olarak, 

Th metal olarak: Tungsten lamba filamentleri kaplamasında, 
elektronik cihazlarda ve TV’lerde,

Th-Mg alaşımı olarak: %2-3 Th içerikli hafif Th-Mg alaşımları-
nın yüksek sıcaklıklarda dayanımı ve çatlamaya karşı direnci ile 
hava taşıtlarının üretiminde, 

Toryum nitrat olarak: Ergime sıcaklığı ve bu sıcaklıklarda den-
geli bir ark oluşturması nedeniyle gaz altında tungusten ark kay-
naklarında, mikro dalga frekansında elektron yaydıklarından  

88





www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2017

hava trafik kontrolü, gözlem, hava tahmini radar sistemlerinde, 
silah sistemlerinde ve mikro dalga fırınlarda kullanılan magnet-
ron katot tüpleri ve hareketli dalga tüpleri (TWT) üretiminde kul-
lanılmaktadır.

Nükleer Yakıt Olarak Toryum Kullanımı
Toryumun doğadaki tek izotopu Th232 olup yarılanma ömrü 
çok yüksek olduğundan çok yavaş bozulmaktadır. Toryumun 
bölünüp yakıt olarak kullanım süreci uranyumla karşılaştırıl-
dığında daha zordur. Bunun için Th232 izotopunun bir nötron 
absorbe ederek fisil olan U233’e dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Bu süreçte;

•	Th232 düşük enerjili nötronları absorbe ederek önce kararlılığı 
daha az olan Th233’e, 
•	Yarılanma süresi 22.3 dakika olan Th233 bir beta parçacığı ya-
yarak yarılanma süresi 27 gün olan Pa233’a 
•	Pa233 bir beta ve gama parçacığı yayarak bölünebilen ve yarı-
lanma süresi 163 bin yıl olan U233’a dönüşmekte,
•	  Böylece Th232, U235 veya Pu239 gibi fisil bir maddeyle birlikte 
kullanılabilmektedir.

Şekil 1’de Th232’nin fizil olan U233’e dönüşüm süreci gösterilmiştir.

Toryum yakıt döngüsün-
de uranyumdan daha az 
plütonyum ve diğer ge-
çiş-uranyum elementleri 
üretildiğinden, toryumun 
gelecekte nükleer santral-
lerin temiz bir yakıtı olaca-
ğı kabul edilmektedir. 

Toryumun tek başına nükleer yakıt olmamasına karşın toryum 
kullanımı ile nükleer santrallerde %20-30 civarında uranyum 
tasarrufu sağlanacağı düşünülmektedir. Toryum-uranyum ka-
rışımı yakıtlar uranyum yakıtına göre daha az plütonyum üret-
mektedir. Ayrıca yüksek yanma oranına sahip karışım yakıtın 
rektörlere daha geniş zaman aralıklarında yüklenmesini gerek-
tirdiğinden nükleer tesisin etkinliği artmaktadır.

Dünya Toryum Rezervleri
Dünya toryum rezervleri ve % olarak dağılımı Grafik 2.1’de 
verilmiştir.

Şekil 2.1: Th232’nin fizil olan U233’e dönüşümü

Grafik 2.1: Dünya toryum rezervleri

Rakamlara bakıldığında Hindistan dünya toryum rezervlerinin 
%13,3’ne sahip olduğu görülmektedir. Dünya toryum rezervle-
rinin yaklaşık %5,9’u Türkiye’dedir. 

Toryum dünyada enerji amacıyla üretilmemektedir. Genellikle 
üretilen toryum alaşımlı çelik üretimi ve Ar-Ge çalışmalarında 
kullanılmaktadır. Bunun için dünyada önemli bir toryum pazarı 
oluşmamakta, toryum fiyatları alıcı-satıcı arasında yapılan pa-
zarlıklarla belirlenmektedir. 

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

MTA tarafından yapılan çalışmalar sonunda 1977 yılında, “Es-
kişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi Bastnazit-Ba-
rit-Florit Kompleks Cevher Yatağı” ile ilgili hazırlanmış rapor 
sonuçlarına göre bölgedeki cevherin ortalama tenörü %0,2 
ThO2 olup, toplam rezerv yaklaşık 380.000 ton civarındadır.

Kızılcaören florit-barit-NYE mineralleşmesi esas olarak hidro-
termal çözeltilerle oluşmuştur. Hidrotermal çözeltilerin kay-
nağının da alkali volkanizma ile kökensel olarak ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Yatak piroklastik kayaçlarında epitermal da-
marlar ve breş dolguları şeklindedir.

Beylikakır NYE yatakları Türkiye için özel önem taşımaktadır. Bu 
yataklar dünyadaki diğer NYE mineralleri gibi ThO2 içermekte-
dir. Ancak şu ana kadar bu yatakta üretime yönelik ciddi bir 
çalışma yapılmamıştır.

Yataktaki minerallerin zenginleştirilmesine yönelik yapılmış 
araştırmalardan birinde önerilen akım şeması Şekil 2.2’de 
gösterilmiştir.

Bu çalışmanın sonuç bölümünde; cevher zenginleştirme ve 
metalürjik çalışmalar sırasında, Beylikahır cevherine uygu-
lanabilecek birçok seçeneğin olduğu ortaya çıktığı, en uy-
gun yöntemin seçimi, hangi ürünlerin, ne kalitede elde                                                                                                                                

Şekil 2.2: Beylikahır florit, barit, NYE kazanımı için önerilen akım şeması
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edilmesinin belirlenmesinden sonra, yöntemin pilot çapta 
denenmesi ve ekonomik analizin yapılması ile sağlıklı bi-
çimde ortaya çıkarılacağı” ifade edilmiştir.

Ülkemizde toryumla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar 
sonunda aşağıda özetlenen sonuçlar elde edilmiştir:

•	Sahadaki ekonomik mineraller; florit, barit ve bastnazit’tir. 
Toryum, kompleks bünyesindeki monazit ve bastnazit mine-
rallerinin kafes yapısında yer almaktadır.
•	Kompleks cevher yatağındaki sadece toryumun kazanılması-
na yönelik uygulanacak özütleme işlemiyle toryumun yüksek 
verimle kazanılabileceği, ancak işletme maliyetinin çok yüksek 
olması nedeniyle cevherdeki NYE’lerin elde edilmesi sonucu 
toryumun yan ürün olarak kazanılmasının daha uygun olacağı 
belirtilmiştir.
•	Eskişehir-Sivrihisar sahasında yaklaşık 380.000 ton görünür 
ThO2 ve önemli miktarda NYE rezervi belirlenmiştir. Toryum 
tenörü, seçme numunelerde %3’e kadar çıksa da yatağın orta-
lama tenörü %0.2’dir. Bu rezervde tespit edilmiş olan ortalama 
tenörün düşüklüğü ve rezervin karmaşık yapıda olması duru-
mu toryumun tek başına ekonomik olarak üretilebilir olmak-
tan uzak olduğu sonucunu çıkarmaktadır. 
•	Toryum içeren Eskişehir-Sivrihisar cevher yatağındaki, Yayla-
başı ve Kocayayla sektörlerinde yeterli sayıda sondaj yapılama-
dığından bu bölgelere ait kesin rezerv bilinmemektedir. 
•	Malatya-Hekimhan-Kuluncak gibi diğer bölgelerde de gerek-
li çalışmaların yapılması sonucunda ülkemizin toryum rezervi-
nin artacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu konu ile ilgili kesin 
sonuca götürecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Harita 2.1’de Türkiye’deki toryum rezervinin konumu gösterilmiştir.

NYE’lerin önemi ve kullanım alanı her geçen gün artarak geniş-
lemektedir. Ülkemizde mevcut rezervlerden NYE kazanımına 
yönelik çalışma yapılarak toryumun yan ürün olarak kazanıl-
ması olanağı vardır. Dünyada toryumla ilgili gelişmeleri takip 
etmek yerine araştırmaların içinde olunabilmesi için nükleer 

enerjiye yönelik çalışma yapılabilecek bir araştırma merkezinin 
kurulması ya da kurulu olanların geliştirilerek çalışmalara gere-
ken önemin verilmesi gerekmektedir.

Toryum Üretimi
Toryum yer kabuğunda fosfat, silikat, karbonat, oksit mineral-
lerinin içeriğinde ortalama 100 ppm kadar bulunmaktadır. Tor-
yum genel olarak uranyum ve NYE mineralleri ile birlikte thorit, 
thorianit, uranothorit damarları, granit, siyenit, pegmatit ve 
diğer asidik sokulumlar içinde monozit şeklinde yataklanmış-
tır. Aynı zamanda monazit kum taşlarında, kuvars çakıllarında 
ve sahil kumlarında da bulunmaktadır. Toryum NYE ementleri 
olan karbonit minerali bastnazitin içeriğinde de olabilmektedir.

Toryum dünyada genellikle monazitin zenginleştirme süre-
cinden yan ürün olarak alınmaktadır. Monazitin toryum oksit 
içeriği %4 ile %12 arasında değişmektedir. NYE’leri üretil-
meden doğrudan toryum amaçlı monazit üretimi yapılma-
maktadır. Toryum monazit mineralinden ya da NYE element 
minerallerinin zenginleştirilmesi sonrası kalan atıklardan 
üretilmektedir.

Dünyada sahil kumlarından %98 monazit içerikli konsantre 
üretilebilmektedir. Mineralin içeriğine bağlı olarak zengin-
leştirilmiş monazit konsantreleri, %15 oranlarında ThO2 içere-
bilmektedir. Bu konsantreler içindeki NYEO oranları da %60 
civarındadır. Monazit konsantrenin içerdiği P2O5 oranı da 
%30’lara yakındır.

En geniş toryum yatakları kimyasal formülü (RE/Th/U)PO4 olan 
sahil kumlarında ve plaserlerde fosfat minerali karışımı olan 
monazitler şeklinde bulunmaktadır. 

Toryum fiziksel yöntemlerle kazanıldıktan sonra H2SO4, HNO3, 
HCl veya NaOH ile özütlenerek ThO2 üretilmektedir.

Monazit konsantresi %50-70 derişimli NaOH ile ~140oC sıcak-
lıkta özütlenerek çözeltiye alınmaktadır. Çözelti, sıyırma, iyon 

değiştirme gibi bir dizi hidro-
metalürjik işlemlerden geçi-
rilerek saf toryum nitrat üre-
tilmektedir. Toryum nitrat da 
toryum okselat olarak çöktü-
rüldükten sonra kalsine edilip 
ThO2’e dönüştürülmektedir.

Uygulanan alkali özütlemede, 
monazitin içerdiği NYE klorid 
bileşikleri halinde ayrılmakta 
ve toryum hidroksit elde edil-
mektedir. Toryum hidroksit 
%35 ThO2, %7 NYEO, %0,6 
U3O8 ve yaklaşık %28 civarın-
da da çözeltiye geçmeyen 
katı içermektedir. Harita 2.1: Türkiye’deki toryum rezervi
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Şekil 2.3’de akım şemasında gösterilen zenginleştirme işlemi-
nin uygulanmasıyla monazitten %99 saflıkta toryum okselat 
üretilebilmekte, bu da toryum nitrat ya da nükleer reaktörlerde 
yakıt olarak kullanım amacına yönelik toryum oksit üretimini 
kolaylaştırmaktadır. Yöntemde monazitin içerdiği uranyum da 
kazanılabilmektedir. 

Sonuç 
Uranyum doğru insanların ya da doğru ülkelerin elinde ve 
doğru kullanıldığı sürece önemli bir enerji kaynağıdır. Hatta 
gelecekte araçların hareket sistemi olarak da kullanım olanağı-
nın gündeme gelmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. 

Ülkemizde 2017 yılı itibarı ile kurulmuş bir nükleer santral 
bulunmamaktadır. Ancak 2010 yılında Akkuyu’da bir santra-
lin kurulması için Rusya ile anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma 
TBMM’de kabul edilerek 6 Ekim 2010 gün ve 27721 sayılı Resmi 
Gazte’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2010/10/20101006-6.htm).

Akkaya Nükleer Santrali’nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye 
gireceği ifade edilmektedir. Ülkemizde kurulabilecek bir nük-
leer santral için yapılacak sözleşmelerde temel ilkeler; ssantral-
lerin Türk mühendis uzmanlarının ve teknisyenlerinin denetim 
ve kontrolünde kurulması, çalıştırılması, santralimizin yakıtını 
kendi kaynaklarımızdan üretebilecek teknolojiye ülkemizin 
sahip olması, atığın bertarafına çözüm bulunması, ülkemizin 
bilim insanlarının nükleer enerji konularında yapacakları araş-
tırmalara engel ve sınırlama getirilmemesi olmalıdır. 

Şekil 2.3: Monazitten toryum okselat üretimi

Dünyadaki çoğu ülkede radyoaktif minerallerin aranıp üre-
tilmesi ve özellikle pazarlanması yasal yollarla kontrol altına 
alınmıştır. Ülkemizde 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı 
Maden Kanunu’nun 50. maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 50-Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra toryum 
ve uranyum madenlerinin aranması ve işletilmesi bu Kanun 
hükümlerine tabidir. 

Üretilen cevher Devlete veya Bakanlar Kurulunca tespit edi-
lecek yerlere satılır.”

Kanunun yürürlük tarihi 15.06.1985 olup bu tarihten sonra tor-
yum ve uranyumun özel ya da tüzel kişiler tarafından aranıp 
işletilmesi ile ilgili yasal engel kaldırılmıştır. Ancak üretilen ma-
denin pazarlanması konusunda, pazarlanacağı kişi, kuruluş ya 
da ülke için devletten izin alınması gerekmektedir. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı “International Atomic Energy 
Agency IAEA”, sözde nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanı-
mını sağlamak, askeri amaç için kullanılmasını engellemek için 
1957 yılında kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. Mer-
kezi Viyana’da olup New York ve Cenevre şehirlerinde iki bü-
rosu, Viyana Seibersdorf ve Monoca’da üç laboratuvarı vardır.

Her ne kadar IAEA barışçıl amaçla kurulmuş da olsa bu kurulu-
şun üyesi çoğu ülke nükleer silahlara sahiptir. IAEA’nın faaliyet-
lerini güçlü olan bu ülkeler belirlemektedir. 
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Maden Kanunu’na Göre
Ruhsatsız Üretim

makale

Ömer Günay 
Avukat-Maden Mühendisi
omerguna@hotmail.com

Anayasa’nın 168. Madde-
si’ne göre doğal kaynaklar 
devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Madenlerin de 

doğal kaynak olduğu varsayımı ile madenlerle ilgili düzenle-
me yapma hakkı devletindir. Düzenleme Maden Kanunu’nda 
yapılmıştır.

Nasıl ki silah ruhsatı olmadan silah taşınamıyor, ehliyet olma-
dan otomobil kullanamıyor, avukat ruhsatı olmadan avukatlık 
yapılamıyor, mühendislik diploması olmadan mühendislik ya-
pılamıyor ise maden arama faaliyeti yapabilmek için aranacak 
madene ait maden arama ruhsatına ihtiyaç vardır. Maden iş-
letme faaliyetinde bulunabilmek için de işletilecek madene ait 
maden işletme ruhsatı alınmalıdır.

Ruhsat almadan üretim yapma fiili Maden Kanunu’nun 12. 
Maddesi’nde düzenlenmiştir. Bu madde 26.5.2004 tarihinde 
yeni şeklini almıştır. Bu tarihten önceki uygulamada fiil hırsızlık 
olarak nitelendiriliyor ve buna göre cezalandırılıyor idi. Deği-
şiklikle hırsızlık nitelemesi kalkmış, idari para cezasına dönüş-
türülmüştür. Nitekim Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararlar-
dan bazıları şöyledir:

2. Ceza Dairesi 2014/30073 E., 2016/9986 K.
Sanık hakkında ormanlık alan içerisinde kaçak kömür ocağı açtı-
ğından bahisle tutanak düzenlendiği olayda, sanığın kaçak kö-
mür ocağı açma eyleminin suç olmaktan çıkartılarak 3213 sayılı 
Kanun’un 12/5. maddesi kapsamında idari yaptırım gerektiren 
kabahate dönüştüğü… Sanığın eyleminin Maden Kanunu’nun 
12/5 maddesinde düzenlenen eyleme uyduğunun tespiti ha-

linde ise 5995 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile yapılan değişiklik 
sonucunda, izinsiz olarak kömür ocağı açıp kömür çıkarılması 
eyleminin yaptırımının idari yaptırıma dönüştürüldüğü;

2. Ceza Dairesi 2014/23548 E. , 2016/7215 K.
Katılan vekilinin temyiz itirazının sanıklar hakkında hırsızlık su-
çundan dolayı karar verilmemesine yönelik olduğu da belirle-
nerek yapılan incelemede;

Yapılan yargılama sonucunda; sanık ......... ’ın katılan kuruma ait 
imtiyaz sahasında kaçak kömür ocağı açıp işlettiği, diğer sanık-
ların .........’ın yanında yevmiyeci olarak çalıştıklarının anlaşılması 
karşısında, eylemin 5995 Sayılı Kanun’un 6. maddesi ile 3213 
sayılı Maden Kanunu’nun 12. maddesinin değiştirilmeden önce-
ki hâli ile TCK’nin 141/1. maddesine uyan hırsızlık suçunu oluş-
turduğu; 5995 Sayılı Kanun’un 6. maddesi ile yapılan değişiklik 
sonucunda, izinsiz olarak kömür ocağı açıp kömür çıkarılması 
eyleminin yaptırımının idari yaptırıma dönüştürülmesi nedeniy-
le, 5271 Sayılı CMK’nın 223/1-a maddesi gereğince tüm sanıklar 
hakkında hırsızlık suçundan dolayı beraat, sanıklar. ........., ......... ve 
......... Hakkında idari yaptırım uygulanmasına yer olmadığına ve 
sanık ......... Hakkında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 12/5. mad-
desi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmesi ge-
rektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

2. Ceza Dairesi   2014/23925 E. , 2016/5001 K.
Sanık hakkında 12.02.2013 tarihinde ......... Mahallesi ......... Böl-
gesi ormanlık alan içerisinde kaçak kömür ocağı açtığından ba-
hisle tutanak düzenlendiği ve 25/02/2013 tarihli iddianame ile 
de ormanlık alan içerisinde kömür ocağı açarak işlettiğinden 
bahisle kamu davasının açıldığı olayda, sanığın kaçak kömür 
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ocağı açma eyleminin suç olmaktan çıkartılarak 3213 sayılı 
Kanun’un 12/5. maddesi kapsamında idari yaptırım gerekti-
ren kabahate dönüştüğü ve kömür çıkartıldığına ilişkin delil 
elde edilemediğinden eyleminin teşebbüs aşamasında .........
Sanığın eyleminin 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 92. madde-
sindeki suçu mu yoksa 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 12/5. 
maddesinde düzenlenen idari yaptırımı gerektiren kabahati 
mi oluşturduğu belirlenerek; kabahati oluşturduğunun anlaşıl-
ması halinde ise sanık hakkında hırsızlık suçundan 5271 sayılı 
CMK’nın 223/1-a maddesi gereğince beraat, 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 12/5. maddesi gereğince idari yaptırım uygulan-
masına yer olmadığı kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden 
yazılı şekilde karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş 

2. Ceza Dairesi 2014/19245 E. , 2015/22593 K.
Sanık hakkında 07/07/2011 tarihli orman muhafaza me-
murlarınca ......... mevkii 68 numaralı bölmedeki orman sınırı 
içinde kaçak kömür ocağı açtığından bahisle hırsızlık suçunu 
işlediğinin iddia edildiği olayda, sanığın kaçak kömür oca-
ğı açma eyleminin suç olmaktan çıkartılarak 3213 sayılı Ya-
sa’nın 12/5. maddesi kapsamında idari yaptırım gerektiren 
kabahate dönüştüğü…

Anlaşılan odur ki ruhsatsız üretim, kanunun yürürlük tarihin-
den itibaren idari para cezası olarak cezalandırılacaktır.

Yeni durumda, somut olaya göre sınıflandırma yapılabilir:

1. Ruhsatsız bir alandan, ruhsatsız olarak maden üretimi yapmak
2. Ruhsatlı bir alandan, ruhsatsız olarak maden üretimi yapmak
3. Ruhsatlı bir alandan, ruhsatla uyuşmayan başka bir maden 
ruhsatı ile üretim yapmak
4. Üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapmak

Öncelikli olarak maden kanunda sözü edilen “maden üretimi” 
nin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Örneğin, madenden 
bir parça koparmak, madeni olduğu yerden sadece gevşet-
mek, madeni olduğu yerden koparmak ama ruhsat sahasının 
içinde bırakmak, madeni çıkarıp ruhsat alanı dışında bir yere 
stoklamak ancak satış amacı gütmemek. Bu eylemlerden han-
gisi cezaya esas maden üretimi sayılacaktır?

Maden Kanunu’nda maden tanımı “Yer kabuğunda ve su kay-
naklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan 
petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her 
türlü madde bu Kanuna göre madendir.” şeklindedir. Bu tanım-
da konumuzla ilgili kısım “Yer kabuğunda ve su kaynaklarında 
tabii olarak bulunan” kısmıdır. Maden olabilme şartı yer kabu-
ğu ve su kaynaklarında bulunma hali ilk şart, ikinci şart ise tabii 
halde bulunma halidir. Tabii halde bulunma, insan emeğinin 
henüz o madene ulaşmadığı, insan emeği ile birlikteliğinin 
olmadığı haldir. O halde maden üretimi ise tabii halden çıkıp, 
insan elinin madenle bütünleşmesi ile doğal halden uzaklaş-
masıdır. Mevcut madenin doğadan koparıldığı, doğa ile ilişkisi-
nin kesildiği an maden üretiminin de yapıldığı varsayılmalıdır. 

O halde kanunda yasaklanmış eylem, madenin kendi doğal ha-
linden koparılması ile başlar.

Yukarıda yaptığımız sınıflandırmaya göre, kanuna aykırı du-
rumları ayrı ayrı inceleyelim.

Ruhsatsız Bir Alandan, Ruhsat Sahibi Olmadan 
Maden Üretimi Yapmak
Madenin koparıldığı alan herhangi bir ruhsata tabi değilse, 
başka bir ifade ile aramalara açık bir alansa, maden üretimini 
yapanın da faaliyetin yapıldığı alan veya komşu alanlarla ilgi-
li bir maden ruhsatı sahipliği yok ise Maden Kanunu Madde 
12’ye göre:

Ruhsatsız Maden Faaliyeti Durdurulur
MİGEM’in taşra teşkilatı olmadığı için durdurmanın mülki 
idare amirliğince yapılması gerekir. Ruhsatsız maden faaliye-
tinin ihbarı MİGEM’e yapılacağı gibi mülki idare amirliklerine 
de yapılabilir.

Maden faaliyetinin durdurulması, bu seçenekte tümü ile durdu-
rulması anlamını taşır. Ruhsatsız maden faaliyetini durdurmanın 
bir idari işlem olduğu açıktır. Bu nedenle durdurmanın iptali 
görev yönünden idari mahkemelere aittir1. Yetkili mahkeme ise 
madenin bulunduğu yerin ait olduğu idari mahkemelerdir2.

Ruhsatsız Üretilen Madene Mülki İdare Amirliğince 
El Konulur
Mülki idare amirliklerine verilen bu yetkilendirme, Anayasa’nın 
168. maddesindeki “Madenler devletin hüküm ve tasarrufunda-
dır.” ilkesi ile uyumludur. Devletin tasarrufundaki madenlerin, 
devletin çıkardığı düzenlemeler dışında üretilmesi hem kamu 
düzeni hem de kamu yararı açısından hukuka aykırıdır. Bu ne-
denle kural dışı üretime de el konulması hukuka uygundur.

Madenlerle ilgili uygulamalar özel teknik bilgi gerektirmekte-
dir. Dolayısıyla mülki idare amirlerince yapılan uygulamaların 
da bu teknik bilgilere sahip uzmanlara yaptırılması gerekmek-
tedir. Burada tartışılabilecek nokta ise bununla ilgili organizas-
yonun yapılabilirliği konusudur.

Mülki idare amirleri illerde vali, ilçelerde kaymakamdır. Mülki 
amirler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre yetkilerini kul-
lanmakta iken, bu kanunda madenlerle ilgili özel düzenleme 
mevcut değildir. Bu nedenle, ilgili kanunun 9. maddesi, 

1.   İYÜK Madde 2-1. İdari dava türleri şunlardır: 

a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,

 b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından 

açılan tam yargı davaları, 

2.   İYUK Madde 34-1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz 

mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya 

kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer 

idare mahkemesidir.
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“C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarının neşir ve 
ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emir-
lerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken 
bütün tedbirleri almaya yetkilidir.” şeklindedir. Bu nedenle ruhsat-
sız madenlere el koyma yetkisi 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
12/3 ve 12/5 fıkralarının yetkilendirilmesi ve bu yetkilendirmeye 
5442/ 9-c’nin izin vermesi ile olmaktadır sonucu çıkarılabilir.

El konulma kararına karşı da, madenin bulunduğu yer idari 
mahkemesinde iptal veya tam yargı davası açılabilir.

El Konulan Madenler, Mülki İdare Amirliklerince 
Satılarak Bedeli İl Özel İdaresi Hesabına Aktarılır
El koyma ile ilgili genel açıklamalar ve yetkilendirme burada da 
aynı gerekçelerle mümkündür. Ancak madenlerin satışı bir gayri-
menkul satışı veya taşınır mal satışı gibi kolayca mümkün olmaya-
bilir. Muhammen bedelin tespiti ve satış süreci oldukça karmaşık-
tır. Bu nedenle satış her zaman gerçekleşmeyebilir. Satılamayan 
ruhsatsız madenle ilgili düzenleme de mevcut değildir.

Ocak Başı Satış Bedelinin İki Katı Tutarında İdari 
Para Cezası Uygulanır
Ruhsatsız bir alandan, maden ruhsatı olmadan maden üretimi ile 
ilgili son müeyyide idari para cezası uygulanmasıdır. Para cezası 
maktu bir ceza olmayıp, çıkarılan madenin cinsine ve kalitesine 
göre ve dolayısıyla ocak başı satış fiyatına endekslenmiştir. Ocak 
başı satış fiyatı, MİGEM’in devlet hakkına esas bedellerin tespitine 
yönelik hazırladığı ve her yıl değişen cetvellerinden tespit edilebi-
lir. Kanundaki genel ifadeden, idari para cezasının MİGEM tarafın-
dan değil Valilik tarafından düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Maden Kanunu 13/3:
”Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından 
bu Kanuna göre verilen idari para cezaları hakkında 30.3.2005 
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. 
Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 
bir ay içinde ödenir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hak-
ları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek 
üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” 

3.    5326 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine rağmen idari para cezalarına karşı yapılacak 

başvurularda hangi yargı kolunun görevli olduğu tartışmaları devam etmiş, konu 

Uyuşmazlık Mahkemesince değerlendirilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi 21.11.2005 tarih ve 

E: 2005/76 K: 2005/102 ile “ idari para cezasına karşı yapılan itirazların, adli yargıda yerinde 

çözümlenmesi gerektiği” şeklinde karar alarak tartışma sonlandırılmıştır.

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında İdari Para Cezalarının Değerlendirilmesi, 

N.Özdemir, Maden Hukuku Bildiriler Kitabı, s:551

2015 değişikliği ile getirilen bu düzenleme sonucu artık Maden 
Kanunu’na göre uygulanan idari para cezaları ile ilgili uygula-
ma, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu olacaktır.” şeklindedir. İlgi 
gösterilen Kabahatler Kanunu’nun Başvuru Yolu başlıklı bölü-
mü şu şekildedir:

“Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilme-
sine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhi-
mi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mah-
kemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış 
olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.3”

Bu düzenlemeler ışığında, ocak başı satış bedeline karşı yetkili 
mahkeme, madenin bulunduğu yer sulh ceza mahkemeleridir. 
Süre tebliğden itibaren 15 gündür. Temyizi yoktur.

Ruhsatlı Bir Alandan, Ruhsatsız Olarak Maden 
Üretimi Yapmak
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ruhsatsız sahadan, ruhsatı ol-
madan maden üretimi ilişkisi genel olarak idare ile ruhsatsız 
olarak maden üretimi yapan kişi arasında ikili bir ilişki iken; ruh-
satlı bir alandan, ruhsatsız olarak maden üretimi üçlü bir ilişki-
dir. Taraflar; ruhsatsız üretimi yapan kişi, sahasından ruhsatsız 
üretim yapılan kişi ve idaredir.

Maden Kanunu’nda, olayın sadece idare ile ruhsatsız üretimi 
yapan kişi arasındaki ilişki düzenlenmiştir ve yukarıda incele-
diğimiz hususlar aynen geçerlidir. Faaliyetin durdurulmasında 
ise, ruhsat sahibinin faaliyetinin durdurulması değil, ruhsatsız 
maden üretim faaliyetinin durdurulması anlaşılmalıdır.

Sahasından onayı olmadan üretim yapılan kişinin ise şartları 
varsa, hem idareye karşı ve hem de ruhsatsız üretimi yapana 
karşı dava hakkı olmalıdır.

İdareye karşı dava açılabilmesi; idare hukukunda mevcut şart-
ların sağlanıyor olmasına, ruhsat sahibinin de güncel bir zara-
rının olmasına bağlıdır.

Ruhsatsız üretim yapan kişiye karşı açılacak davada:

Ruhsat sahibinin hâkimiyet alanındaki madenin, ruhsatsız kişi 
tarafından üretilmiş olması,

Ruhsat sahibinin bu nedenle, işletebileceği veya üretebileceği 
madenin ruhsatsız üretim yapan kişi tarafından üretilmiş olma-
sı gerekir. 
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Ancak burada özel bir durum vardır. Ruhsatsız üretime, ruh-
sat sahibine rağmen, mülki idare tarafından el konulmakta 
ve maden satılmaktadır. Bu durumda ruhsatsız üretim yapan 
kişi tarafından doğrudan değil ancak idarenin madene el 
koyması nedeniyle, ruhsat sahasındaki maden, ruhsat sahi-
binin elinden çıkmaktadır. Bu nedenle de en azından kârdan 
mahrum kalmaktadır. Dolayısıyla, ruhsat sahibi, ruhsatsız 
üretim yapandan genel mahkemeler yolu ile tazminat talep 
edilebilir.

Diğer başka bir şart ise, ruhsat sahibinin, ruhsatsız üretim ne-
deniyle uğradığı kâr mahrumiyetinden söz edebilmek için, 
ruhsatsız üretilen maden hacminin, ruhsata bağlı işletme pro-
jesinde görünür rezervi içinde ve üretimi projelendirilmiş alan 
içinde kalması gerekir. Ruhsatsız üretim, ruhsat içinde ancak, 
proje dışı alanda veya görünür rezerv alanında veya izin alanı 
dışında ise, sadece ruhsat alanında kaldığı için tazminata hük-
medilmesi hukuka aykırı olur. 

Ruhsatlı Bir Alandan, Ruhsatla Uyuşmayan Baş-
ka Bir Maden Ruhsatı İle Üretim Yapmak
Maden Kanunu, ruhsat grubu dışındaki üretimi de ruhsatsız 
üretim saymakta ve aynı yaptırımları öngörmektedir. Maden 
Kanunu 12/5’de “Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim 
yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen ma-
dene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, 
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma 
imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış be-
delinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan 
madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli il özel idaresi 
hesabına aktarılır” denmektedir.

Bu nedenle, yukarıda açıkladığımız ruhsatlı bir alandan, ruh-
satsız olarak maden üretimi yapmanın hüküm ve sonuçları bu-
rada da aynen geçerlidir.

Üretim veya İşletme İzni Olmadan Aynı Grupta 
Üretim
Maden Kanunu’nda ruhsat bir yetkilendirmedir. “Arama Ruh-
satı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunula-
bilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme Ruhsatı: İşletme faali-
yetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi.“ şeklinde 
tanımlanmıştır.

Üretim yapabilmek için Maden Kanunu’nun 7. maddesin-
de gösterilen izinlerin tamamlanması ve işletme izni almak 
gereklidir. 

Benzer şekilde Maden Kanunu’nda kamu kurum ve kuruluş-
larınca yol, köprü, gölet, liman gibi projelerin inşasında kulla-
nılacak yapı ve inşaat malzemelerine ayrıcalık tanınmıştır. Bu 
projelerde de hammadde üretim izni alınması gerekir. İlgili 
düzenleme Maden Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır: 
“Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman 
gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammadde-

lerinin üretimi için Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
izin verilir. Üretim yapılacak yerlerde ruhsatlı alanlar var ise kamu 
yatırımının ihtiyacı olan üretim madencilik faaliyetlerine engel 
olmayacak ve kaynak kaybına yol açmayacak şekilde yapılır. Bu 
izinler çerçevesinde yapılacak üretimden Devlet hakkı alınmaz ve 
izinler proje süresini aşamaz.“

Gerek hammadde üretim izni, gerekse işletme izni olmadan 
üretim yapmak yasaktır.

İşletme İzni Olmadan Üretim
İşletme izni olmadan üretimin yaptırımı: 

1. Üretim faaliyetleri durdurulması
2. 20.000 TL idari para cezasıdır.
Kanun koyucu bu durumda, yukarıda takdir ettiği cezaları 
azaltmış, üretilen madene elkoyma ve madenin satışı olmadığı 
gibi idari para cezasını maktu idari para cezasına çevirmiştir. 

Hammadde Üretim İzni Olmadan Üretim
Hammadde üretim izni olmadan üretimle ilgili yaptırımları iki 
başlık altında toplanmıştır:

a-Üretim izni olmadan üretilen hammaddenin kamuya ait 
projelerde kullanılma hali. Bu durumda üretim izni olmadan 
yapılan üretimin yine kamuya ait projede kullanılıyor olması 
gerekir. Yani üretim izni olmadan elde edilen kum veya çakıl, 
kamuya ait baraj inşaatında kullanılmalı ya da elde edilen mı-
cır, karayolu inşaatında kullanılmalıdır. Bu durumda ocak başı 
satış bedeli kadar idari para cezası uygulanır. 

Bu cezanın gerçek kişiye ya da tüzel kişiliğe mi uygulanacağı 
tartışılabilir. Her ne kadar tüzel kişiye uygulanacağı, gerçek 
kişiye uygulanamayacağı akla gelse de üretim izni olmadan 
yapılan eylem gerçek kişinin iradesi ise gerçek kişilerin de idari 
para cezasına muhatap olabileceği söylenebilir.

b-Üretim izni olmadan üretilen hammaddenin kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ti-
carete konu edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edil-
mesi hâli. Bu durumda ceza iki katına çıkarılmış ve hammad-
denin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır.

Yapılan üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımı-
nın ikinci kez tespiti hâlinde hammaddenin ocak başı satış 
bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanarak izin 
iptal edilir.

Sonuç olarak, ruhsatsız maden üretimi ceza olmaktan çıkarı-
lıp kabahat niteliğine dönüştürülmüştür. Bu nedenle cezanın 
olağanüstü şekilde hafifletildiği sonucuna varmak zor değildir. 
Yapılan değişikliğin sonuçlarını ve cezaların uygulamada ne 
gibi sorunlar çıkaracağını bekleyip göreceğiz. 

100





www.madencilik-turk iye.com
15 Nisan 2017

Elek Analizlerini Lazer Kırınım 
Yöntemiyle Değiştirmek için
Beş Sebebiniz Var

makale

Abdullah Sandıkçı
Aplikasyon Mühendisi

abdullah@atomikateknik.com

Elek analizi; basitliği, mali-
yetinin düşüklüğü ve birkaç 
cm’ye kadar olan iri partikül-
lerin ölçülebilmesi bakımın-

dan üretim endüstrisinde çokça kullanılan bir yöntemdir. Bun-
lara karşın bu metodun yüksek üretilebilirlik sağlayamaması 
ve modern üretim teknolojilerini destekleyememesi sebebiyle 
birçok eksikliği olduğu ifade edilmektedir. Bu tip dezavantajlar 
lazer kırınım teknolojisi kullanılarak bertaraf edilebilir. Lazer kı-
rınım teknolojisi ile daha hızlı şekilde, daha geniş ölçüm aralığı 
içinde ve daha basitçe analiz yapılmakla birlikte, daha iyi dü-
zeyde kesinlik elde edilebilmektedir.

Bu yazıda, verimliliklerini arttırmak ve analitik üretkenliklerini 
optimize etmek isteyen üreticiler için, “Elek metodundan lazer 
kırınım metoduna neden geçilmeli?” konusu ele alınmıştır.

Sebep 1: Daha Hızlı Analiz
Ortalama analiz süreleri lazer kırınımı ile yaklaşık 1 dakika, elek 
analizinde ise 5 ila 10 dakikadır.

Daha hızlı analiz ile anlatılmak istenen, aşağıdaki koşulların 
sağlanabilmesidir:

•	Yükseltilmiş verimlilik/üretilebilirlik
•	Daha hızlı ürün serbest bırakma
•	Daha duyarlı ve verimli proses kontrolü

Elek analizi için gerekli olan hazırlık aşamaları, çok fazla zaman 
kaybına sebebiyet vermektedir. Elek analizinde kullanılacak olan 
her bir eleğin analizden önce tek tek tartılması gibi... Bunun ya-
nında, analizi yapılacak olan numunenin de analize başlamadan 
önce tartılması, ayrıca  zaman alıcı bir etmendir. Eleklerin tartılıp, 
birleştirilip numunenin de tartıldıktan sonra en üst eleğe dökül-

mesinin ardından, minimum olarak 5 dakika boyunca titreşime 
maruz bırakılması gerekmektedir ki polidispers numuneler için 
bu süre daha uzun olmalıdır. Titreşim işlemi bittikten sonra her 
bir elek ve tepsi ayrı ayrı yeniden tartılmalıdır ve elde edilen tar-
tımlar ile her bir elek için yüzde kalıntı hesabı yapılmalıdır. Metot 
geliştirme aşamalarında ya da valide edilmiş metotlarda bu iş-
lemlerin birkaç kez yapılması gerekmektedir.

Buna karşın lazer kırınım analizi daha fazla otomasyonludur. 
İlk olarak, standart operasyon prosedürü (SOP) sisteme tanım-
lanır ve sadece numunenin sisteme eklenmesi ile analiz baş-
latılmış olur. Numunenin disperse olması ve ölçüm aşamaları 
herhangi bir müdahale gerektirmez. Tüm ölçüm süresi genel 
olarak bir dakika içinde tamamlanmış olur ve ölçümün sonun-
da, standart rapor formatları ile elde edilen sonuçların yanın-
da, kullanıcının istekleri doğrultusunda farklı spesifikasyonlara 
karşılık gelen raporlar da elde edilmiş olur.

Sebep 2: Çok İnce Partiküllerin de Analiz
Edilebilmesi/Yükseltilmiş Ölçüm Aralığı
Lazer kırınımı tek bir ölçüm ile 10 nm ila birkaç mm aralığında 
sonuç verebilmektedir. Elek analizi ise 100 µm altı büyüklükte 
partiküllerde hatalı olmaktadır.

Daha geniş ölçüm aralığı ile:

•	Uygulama değişkenliği ile analitik sistem için yapılmış olan 
yatırımın dönüşü arttırılmış olur. 
•	Küçük partikül boyutlarındaki değişkenlikler ile özelliklerinde 
değişiklik olan malzemelerin kalite kontrol analizleri ve in pro-
ses kontrol ya da ürün geliştirme analizlerinin kontrol kolaylığı 
sağlanmış olur.
•	Gelişmekte olan analitik gereksinimlerle baş edilmesi 
sağlanır. 
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Elek analizi, ince partiküllerin analiz edilmesi için uygun değil-
dir. Bu da 100 µm’den daha küçük partiküller arasındaki çekim 
kuvvetinin hızlı bir şekilde artmasından kaynaklanmaktadır. 
Bundan ötürü, elek analizi sırasında partikül aglomerasyonu 
sebebiyle düşük tekrarlanabilirlik ve elek aralıklarının tıkan-
ması gibi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu çekim kuvvetini 
yenmek için ıslak elek analizi alternatif olabilmekle birlikte, 
hazırlık aşamasında gerekli olan süre kuru elek analizine göre 
daha fazladır.

Lazer kırınım yönteminde mikron altı partiküller veya çok ince 
partikül içeren örnekler için hızlı bir şekilde kuru dispersiyon 
sağlanabilmektedir. Sıvı dispersiyon yöntemi ise ölçüm aralı-
ğını 10 nm’ye kadar genişletebilmektedir. Böylelikle de nano-
partiküller için rutin analizlerin yapılabilmesi sağlanmaktadır. 
İri ya da ince partikül içeren numuneler tek bir ölçüm ile he-
saplanabilmekte, gözlemlenebilmektedir. Çok geniş partikül 
dağılımına sahip olan numuneler için bile karakterizasyon ya-
pılmasında kolaylık sağlamaktadır.

Sebep 3: Basit Analiz
Analitik prosedürler ve ölçüm için analist tarafından gerçekleş-
tirilen müdahaleler, elek analizinde yapılanlara göre  daha az 
ve daha kolaydır. Böylelikle:

•	Yeni analistler için düzenlenen eğitimin süresinde azalma 
sağlanır.
•	Farklı analizlerin de aynı gün içinde yapılabilmesi için zaman 
kazanılmış olunur.
•	Hatalı sonuçların hesaplanması, raporlanması minimize edil-
miş olunur.

Daha önceden de bahsedildiği üzere, elek analizi yapılmadan 
önce ve yapıldıktan sonra birçok müdahale ve çeşitli tartım 
basamakları gerekmektedir. Daha sonrasında da elde edilen 
datalar bir araya getirilip, çeşitli hesaplamalar yapılarak ve kul-
lanılan eleklere bağlı olarak sonuçlar hesaplanmaktadır.

Modern lazer kırınım sistemleri, rutin analizler sırasında 
analist müdahalesini elimine etmektedir. Numunenin lazer 
kırınım ölçüm bölgesine girmesiyle birlikte gerçekleşen la-
zer kırınımları sonucunda elde edilen datalarla hesaplama-
lar otomatik olarak başlamaktadır. Ölçüm sonunda, partikül 
boyut raporu ve partikül dağılım raporu elde edilmektedir. 
Ölçüm prosesi sırasında ham data ve hesaplanmış data gra-
fikleri takibi yapılabildiği için ürün kalitesinin gözlemlenmesi 
analiz sırasında gerçekleşebilmektedir.

Sebep 4: Bakım Kolaylığı
Eleklerin bakımlarının ve kalitelerinin sağlanması için gerekli 
olan bakım ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında lazer kırınımı için 
gerekli olan bakım işlemleri asgari düzeydedir.

Rutin bakım gerekliliklerinin şu gibi değişkenler üzerinde ana 
etkileri bulunmaktadır:

•	Ekipmana sahip olmanın toplam masrafı
•	Analiz verimliliği
•	Ekipmandan faydalanma ve ekipmanı kullanamama

Her elek analizi sonrasında, her bir elek, ince fırça yardımıyla 
dikkatlice temizlenmelidir. İnce partiküllerle çalışırken bu aşa-
ma çok kritiktir. Çünkü ince partiküllerde meydana gelebilecek 
aglomerasyon sonrasında elek aralıklarında tıkanmalar olabil-
mektedir. Çok dikkatli ve rutin olarak, eleklerin tıkanmalara ve 
hasarlara karşı incelenmesi gerekmektedir ki bu gibi durum-
ların eleklerde oluşmuş olması, analiz sonuçlarında hatalara 
sebebiyet vermektedir.

Kuru toz lazer kırınım analizlerinden sonra ürünün hareket et-
tiği tablanın basitçe temizlenmesi, ekipman için gerekli olan 
rutin temizlik ve bakım çalışmasıdır. Yaş ölçümün ardından 
dispersiyon ünitesinin temiz dispersant ile sirküle edilmesi de 
gerekli olan temizlik ve bakım çalışmasıdır. SOP içine işlenebi-
len temizlik prosedürü ile de yeterli tecrübe ya da farkındalığa 
sahip olmayan kullanıcılar için temizlik ve bakım işleminin ger-
çekleştirilmesini sağlamaktadır. Minimal temizlik gereklilikleri, 
farklı ürün grupları arasında geçiş işleminin hızlı ve etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Sebep 5: Ürün Kalitesinin Geliştirilmesi İçin 
Daha İyi Ayrım Gücü
Tam ölçüm aralığında lazer kırınım cihazı, 100 boyut için ölçüm 
sonucu vermektedir. Buna karşılık, elek analizi sonucunda 5-8 
boyut için ölçüm sonucu elde edilmektedir.

Daha fazla boyut sonucu elde edilmesi ile ürün hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olunur. Böylece:

•	Üretim sırasında oluşabilecek olağan dışı durumlara daha 
hızlı müdahale edilir.
•	Ürün performansı ve partikül boyutu arasında daha etkili bir 
bağ kurulabilir.
•	Ürün kalitesi üzerinde daha iyi kontrol sağlanabilir.

Elek analizi sırasında 5 ila 8 elek ile analiz yapılmaktadır. Bu 
da hem boyut sayısını azaltmakta hem de boyutlar arasında-
ki farkı arttırmaktadır. Böylelikle partikül boyutları arasındaki 
farklılıkların hassas bir şekilde dedekte edilmesi sağlanamamış 
olmaktadır.

Lazer kırınım analizi sonucunda 100 boyut için yüzdesel so-
nuçlar elde edilmektedir. Bu da elek analizine kıyasla çok 
daha hassas sonuç elde edilmesini ve çok küçük değişiklik-
lerin bile fark edilmesini sağlamaktadır. Proses kontrol aşa-
masında bu şekilde bir sonucun elde edilmesiyle gerçekleşti-
rilen düzeltici faaliyetler sonucunda, sonradan görülebilecek 
majör hataların önüne geçilmiş olmaktadır. Bunun yanında, 
spesifikasyon dışı hammadde ya da ürün tespitinin kolaylıkla 
yapılmasını sağlamaktadır. 
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Bilgi çağında veya dijital çağ-
da yaşadığımız sıklıkla gün-
deme geliyor. Bu ikisi birbi-
rinden farklı konular olsa da 

birbirlerinden bağımsız sayılmazlar. Modern dönem, bilgiye 
erişimi kolaylaştırdığı gibi bilginin bozulmasını da kolaylaştır-
mıştır. Dolayısıyla bilginin korunması zorlaşmıştır. Kalem ve 
kâğıda dayalı bilgi depolama her geçen gün azalmakta; dijital 
veya sanal ortamlarda depolanan veriler ise günden güne art-
maktadır. Önceki dönemlerle günümüzü kıyasladığımızda ina-
nılmaz bir veri artışı olduğu önemli bir gerçektir. Şöyle ki; gü-
nümüz dünyasında bir yıl içinde kaydedilen veri miktarı önceki 
yıllarda kaydedilen toplam veri miktarının yaklaşık yarısına te-
kabül ediyor. Bu aynı zamanda şu demek oluyor; hiç olmadığı 
kadar çeşitli veri, önceden hiç mümkün olmayan bir frekansta 
toplanıyor. Sonuç olarak çok daha büyük bir hacimde veri akışı 
sağlanıyor. Bu eksponansiyel veri artışının kayıt altına alınabil-
mesi ve istenildiğinde bu kayıtlara ulaşılabilmesi için “big data” 
adı altında yeni teknolojiler geliştiriliyor ve kurumsal firmalar 
rakiplerinden geri kalmamak adına bu teknolojilere adapte ol-
maya çalışıyor.

Yakın geçmişte işletmelerde var olan veri saklama yöntemleri; 
kâğıtlara tutulan ve dosyalanan raporlardan, ERP gibi kurum-
sal yazılımlara terfi etti. Buradaki temel değişiklik, verilerin 
kâğıt yerine bilgisayara insan eliyle girilmesi olmuştu. Ancak, 
günümüzde birçok verinin kurumsal yazılımlara aktarılması 
otomatik olarak sağlanıyor. Bu farklı sistemlerden (üretim-mu-
hasebe vs.) veri akışının sağlanması, farklı ekipmanların siste-

me entegrasyonu veya veri toplama amaçlı sensörler gibi farklı 
yöntemlerle olabilmektedir. Bilgilerin bu kadar kolay üretilebil-
mesi, aynı şekilde, kolay kaybedilebilmesi sorununu da ortaya 
çıkarmıştır. Bilgisayarlardaki hard-disk adı verilen depolama 
aygıtlarında veya cloud (bulut) teknolojisi kullanılan durum-
larda internet üzerinden erişilen bir alanda saklanan bu veriler 
için, beklenmedik durumlara karşı, nasıl bir acil durum plan 
oluşturulduğu, gelinen süreçte oldukça önem arz etmektedir. 

Geçmişte kurumsal işletmelerin veya devlet işletmelerinin 
‘yangında ilk kurtarılacaklar’ planı bulunmaktaydı. Bugünün 
dünyasında verilerin dijital depolandığı göz önüne alınırsa ve-
rilerin kurtarılması planının daha elzem hale geldiği söylene-
bilir. Kullanılan yazılımlar veya programlarda da zaman zaman 
bozulmalar veya benzer sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu 
tür sorunlar için verilerin saklandığı bilgisayar veya sunucula-
rın beklenmedik bir durumda nakliye edilmesi yerine, verilerin 
periyodik olarak (verinin kritikliğine göre günlük-haftalık-ay-
lık) başka yerlerde bulunan bilgisayarlara-sunuculara yedek-
lenmesi bilinen en pratik çözüm olacaktır. Bu tür bir girişim, 
öncesinde iyi planlanmalı ve görevler gerçekçi bir biçimde 
dağıtılmalıdır. Verilerin aktarımı mümkünse çalışma saatlerinin 
dışında, hataların en aza indirilmesi için bu işe uygun yazılım-
larla yapılmalı ve yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır. Bu 
tür bir girişimin başarısı için bilgi-işlem departmanı veya ilgili 
sorumlu; yapılan yedeklemelerin başarısını ölçmek amacıyla 
yıllık testler yapmalı ve mevcut uygulamanın geliştirilmesi için 
kullanıcılarla birlikte hareket edilmelidir. 
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Bir diğer kritik nokta ise verilerin korunması meselesidir. Hâliha-
zırda, bilgisayarlar ve işletim sistemleri için milyonlarca zararlı 
yazılım (virüs, malware vs.) bulunmaktadır. Bu tür yazılımlar, 
bilgisayarlarda bulunan verilerin silinmesine veya üçüncü şahıs-
lara aktarılmasına neden olabilmektedir. Kurumların doğrudan 
rekabet içinde oldukları göz önüne alınırsa; planlama, üretim, 
maliyet, emniyet, yatırım, personel gibi farklı kalemlere ait ve-
rilerin yalnızca kurum içindeki gerekli mecralar tarafından ula-
şılabilir olması ve kullanılması hedeflenmelidir. Bir başka ifadey-
le veriler; doğru zamanda, doğru kişilerle buluşmalıdır. Bunun 
sağlanabilmesi için öncelikle kurumların ‘Bilişim Sistemleri’ (BS) 
politikası oluşturması ve bu politikayı gerektikçe güncellemesi 
gerekmektedir. BS politikasında öncelikli konuların başında; kul-
lanıcıların kullanım şartları belirlenmeli ve kullanıcılar tarafından 
bu şartların kabulü yasal açıdan bir bağlayıcılık oluşturmalıdır. 
Çalışanların, şirket ağına bağlı bilgisayarlara, kullanıcı adı ve 
şifreleriyle girmesi, geçici veya alt yüklenici çalışanların da aynı 
şekilde sağlanan ‘geçici süreliğine oluşturulan’ kullanıcı adı ve 
şifre ile sisteme girmesi ve bu girişlerin kaydının oluşturulması 
gerekmektedir. Şirkete ait oluşturulan ağa, yalnızca kuruma ait 
bilgisayarların kurumdayken girebilmesi, kurum dışında ve ku-
ruma ait olmayan bütün bilgisayarların erişiminin engellenmesi, 
bir istisna olarak kuruma ait bilgisayarların VPN veya ekstra ya-
zılımlarla kurum dışında iken ağ bağlantısına izin verilmesi, veri 
korunmasını önemseyen büyük şirketlerin yaygın olarak kullan-
dıkları yöntemlerden bazılarıdır. Bazı küresel firmalar dışarıdan 
ağa iletişime yine kullanıcı adı-şifresini kullanmak şartıyla uzak-
tan kiralanan sunucular (CitriX, VMware vs.) üzerinden de izin 
vermektedir. Yine, veri güvenliği konusunda iddialı bazı maden 
firmaları da kullanıcı adı ve şifre dışında numara üretici cihazlar-
dan da doğrulama isteyebilmektedir. Bunlara ek olarak, şirket 
bilgisayarlarında veri aktarımını mümkün kılacak birçok zararlı 

yazılım içeren web siteleri, depolama web siteleri, kişisel e-mail 
adresleri ve uygulamalar, otomatik olarak gerek anti-virüs prog-
ramları gerek şirket içi protokoller aracılığıyla engellenmekte, 
üst pozisyonlardan izin alınmadıkça kişisel e-mail adresleri bile 
kullanılamamaktadır. Bu tür kısıtlamalarda bulunan, geçmişte 
birlikte çalıştığım ve veri güvenliği alanında en iddialı şirketler-
den birinde, bilgisayardaki usb portlarının bile otomatik olarak 
kapatıldığını ve özel izinle kullanıldığını söylemem bu konuya 
ne kadar önem verildiğinin anlaşılması için faydalı olacaktır.

Rekabetin günden güne daha da önem kazandığı bir sektör-
de çalışıyoruz. Emtia fiyatlarını kontrol edebilmek (sektördeki 
birkaç büyük firmayı çıkarırsak) pek mümkün değil. Bu sebep-
le işletme yöneticilerinin doğru kararlar verebilmesi ve mali-
yetlerin kontrolü için, veri güvenliğinin önemi günden güne 
artmaktadır. İlerleyen yıllarda, daha önce hiç kayıt altına alın-
mamış verilerin de kayıt altına alındığı ancak veri kaybının ko-
laylaştığı veya korunmasının da hiç olmadığı kadar zorlaştığı 
bir döneme şahit olacağız. Rekabetçilik, kurumsal standartların 
olması ve bu standartların uygulamaya geçirilmesiyle başlar. 
Bu standartlar arasında verilere biçilen değer günden güne ar-
tırılırsa, verilerin korunması da günden güne daha fazla önem 
arz edecektir. Maden firmaları, aldıkları kararların temelini 
oluşturan verilerin doğru kişiler tarafından kullanılmasını isti-
yorsa; veri güvenliği konusunu gündemine almalı, bunun için 
gerekli alt yapıyı oluşturmalı ve girişimleri bir an önce başlat-
malıdır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, kayıt altına alınan 
verilerin hızla arttığı, çeşitlendiği ve hacimsel olarak katlandığı 
göz önüne alınırsa, en kısa zamanda böyle bir girişimde bulun-
mak, elbette ki daha yararlı olacaktır. İlerleyen süreçte, faydalı 
bilginin ve kritik kararların temelini oluşturan veriler, işletmeler 
için daha kritik bir öneme sahip olacaktır. 
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maden hukuku

Maden Yasasında İdari
Para Cezaları-III

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
6592 sayılı Yasa ile değişik 
13’üncü maddesinde; “Yü-
rürlükteki ruhsatlar için her 

yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin yatırılması zo-
runludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u 
çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruh-
satı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üze-
re Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına 
yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, bü-
yükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına 
yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması 
halinde 20.000TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç 
ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedeli-
nin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen süre-
de yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek 
üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruh-
sat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu 
hale getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.” 
kuralı getirilmiştir.

Maddenin tamamlayıcısı olarak getirilen Geçici Madde 21’de 
ise; “Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğü 
01.01.2016 tarihinde başlar. Ruhsat bedelinin süresinde yatırıl-
maması halinde 13’üncü madde hükümleri uygulanır. Ruhsat 
bedelleri yatırılan ruhsatların, ruhsat teminatları iade edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teminat iradı yapılması 
gerekmesine rağmen yapılamayan veya teminat irat işlemleri 
başlatılıp sonuçlandırılamayan işlemler için bu Kanuna göre 
uygulanmamış teminat iradı kadar idari para cezası uygulanır.

Teminat iradı işlemleri nedeniyle iptal durumuna gelmesine 
rağmen iptal edilmeyen ruhsatların iptal işlemleri sonuçlandı-
rılır.” düzenlemesi yapılmıştır.

a- Yürürlükte bulunan ruhsatlar ruhsat taban bedeli yatıracaktır
Yürürlükte bulunan ruhsatlar, 01.01.2016 tarihinden itibaren her 
yıl Ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedeli yatıracaktır. Ruhsat 
bedelinin yatırılması sonrası, 6592 sayılı Yasa ile kaldırılan ruhsat 
teminatları iade edilecektir. Mevcut ruhsat ibaresi ile yürürlük-
teki ruhsat ibaresi farklıdır. Örneğin 6592 sayılı Yasa’dan önce 
24’üncü maddenin on birinci fıkrası uyarınca iptal konumuna 
gelmesine rağmen iptali yapılmamış ruhsatlar, Geçici 22’nci 
madde kapsamında mevcut ruhsat kabul edilip yürütülmekte-
dir. Bu işlemler açıkça Maden Yasası’nın ruhuna aykırıdır. Ruhsat 
sahibinin iradesi olmadan ruhsat hukuku yürütülemez. Kaldı 
ki Geçici 22’nci maddeye göre yürütülecek ruhsatlarda aranan 
şartlarda, “Zorunlu izinler için süresinde başvuru yapılması.” 
denilmiştir. Süresinde başvuru 5995 sayılı Yasa yürürlüğe gir-
mezden önce işletme ruhsatının alınmasını müteakip 3 ay, 5995 
sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra ise 3 yıldır. Bu şartı 
sağlamayan işletme ruhsatlarının yürütülmesi zaten mümkün 
değildir. Ayrıca Geçici 22’nci madde uyarınca verilen idari para 
cezası ödenmeden de ruhsatın yürütülmesi yapılamaz. 
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b- İşletme ruhsatlarından çevre uyum bedeli alınacaktır
6592 sayılı Yasa yürürlüğe girmezden önce, çevre uyum temi-
natı, arama dönemi üretim izin belgesi veya işletme izni isten-
mesi sonrası yatırılması gerekiyordu. 6592 sayılı Yasa ile arama 
dönemi üretim izin belgesi kaldırılmış, işletme izni alınmamış 
işletme ruhsatlarına çevre uyum teminatı getirilmiştir. Çevre 
uyum teminatı, her yıl yatırılması gereken işletme ruhsat be-
delinin % 30’udur. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu 
hale getirilmesi halinde çevre uyum teminatı iade edilecektir.

Madencilik faaliyetinde bulunabilmek için zorunlu olan işletme 
iznidir. Bu izin olmadan madencilik faaliyeti yapılabilmesi ola-
naksızdır. Ayrıca, işletme ruhsatının alınması işletme izninin alı-
nacağı anlamına da gelmemektedir. Maden Yasası’nın 24’üncü 
maddesinin on birinci fıkrası uyarınca; bir işletme ruhsatı, 10 
yıl süre ile yürürlükte kalabilir ve zorunlu izinleri alamadığı için 
işletme iznine de sahip olamaz. Söz konusu bu ruhsatlardan 
çevre uyum teminatı alınması kabul edilecek bir durum değil-
dir. Zira ortada, yapılan bir madencilik faaliyeti yoktur.

c- İdari para cezası ve idari işlem birlikte düzenlenmiştir
13’üncü maddenin ilk fıkrasında idari para cezası ve idari işlem 
birlikte düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya 
eksik yatırılması sonucu idari para cezası verilerek ruhsat be-
delinin üç ay içinde tamamlanması istenecek, ruhsat bedelinin 
üç ay içinde tamamlanmaması durumunda da ruhsat iptal edi-

lecektir. Madde oldukça 
karmaşık halde kaleme 
alındığından, idari para 
cezası ödenip ruhsat 
bedeli üç ay içinde yatı-
rılmaz ise ruhsatın iptal 
edilecek olması kaçınıl-
maz hale gelecektir. 

Ruhsat bedeli konusu, 
idari işlemde bir hata 
varsa idari para cezasının 
kısmına, ruhsatın bulun-
duğu yerdeki Sulh Ceza 
Hâkimliğinde itiraz edile-
bilecek, ruhsat bedelinin tamamlanması konusuna da ruhsatın 
bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde iptal davası açılacaktır. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 14’üncü maddesinin on altıncı fık-
rasına, 6592 sayılı Yasa ile eklenen cümlelerde, “…08.06.1994 
tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret mo-
deli ile yapılan kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde ham 
madde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne 
bırakılması halinde ham madde üretim izni, sözleşme konusu 
işte kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şir-
kete de verilir. Bu durumda kullanılan ham maddenin ocak                               
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başı satış fiyatı üzerinden iha-
leyi alandan her yıl Haziran ayı 
sonuna kadar Devlet hakkı ile 
aynı grupta bulunan işletme 
ruhsatlarından alınan ruhsat 
bedelinin %30’u oranında 
çevre ile uyum çalışmaları-
nı temin etmek üzere her yıl 
Ocak ayının sonuna kadar 
teminat alınır. Devlet hakkı 
ve teminatın eksik yatırılması 
veya yatırılmaması halinde 
20.000TL idari para cezası ve-
rilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi takdirde üretim 
faaliyetleri durdurulur.” denilmiştir.

Yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerde kullanılacak yapı 
ve inşaat ham maddelerinin üretimi konusunda kamu kurum 
ve kuruluşlarına verilen Ham Madde Üretim İzin Belgesi (HÜİB), 
13.06.1994 gün 21959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki 3996 sayılı Yasa 
uyarınca, kamu yatırımlarını ihale sözleşmesi ile alan görevli şir-
ketlere de verilebilecektir. 

Görevli şirket tarafından istenen HÜİB’in ruhsatlı alanda bu-
lunması durumunda ise; yatırımın ihtiyacı olan üretimin, ma-
dencilik faaliyetlerine engel olmaması ve kaynak kaybına yol 
açmaması şartı aranarak HÜİB verilecektir.

Kamu kurumlarına verilen HÜİB’den Devlet hakkı alınmazken, 
Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale alan şirket Devlet hakkı öde-
yecektir. Aynı zamanda görevli şirket aynı grupta bulunan iş-
letme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında 
çevre ile uyum çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak 
ayının sonuna kadar teminat yatıracaktır.

Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılma-
ması halinde 20.000TL idari para cezası verilecek ve üç ay için-
de tamamlanması istenecektir. Üç ay içinde eksiklikler tamam-
lanmaz ise üretim faaliyeti durdurulacaktır.

Maden ruhsat sahibi, ruhsat bedelini yatırmaması ya da eksik 
yatırması durumunda idari para cezasının yanında üç ay içinde 
ruhsat bedelini yatırmaz ya da tamamlamaz ise ruhsatı iptal 
edilirken, Yap-İşlet-Devret modeli ile kamu yatırımları için iha-
le sözleşmesi yapan görevli şirketin aynı fiili işlemesi halinde 
sadece üretimin durdurulması, kendisine verilen HÜİB’in iptal 
edilmemesi eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. 

Yine bir hatırlatma yapalım, HÜİB sahalar için öngörülen idari para 
cezaları faaliyeti yürüten gerçek ya da tüzel kişilere verilecektir.

3213 sayılı Yasa’nın 16’ncı maddesi onuncu fıkrasında; “Bir grup 
için verilen ruhsat, diğer grup madenler için hak sağlamaz. 

Ancak ruhsata konu madenin üretilmesi için, işletme faaliyeti-
nin zaruri neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenler Genel 
Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. İşletme 
projesinde belirtilen termin planına göre belirtilen süre içinde 
ruhsata konu madenin ekonomik olarak işletilmemesi halinde, 
üretilmiş olan diğer grup madenlerin satış bedelinin iki katı 
tutarında idari para cezası alınarak bu madenlerin üretimi için 
verilmiş izin iptal edilir.” kuralı vardır.

a- Diğer grup için izin alınacaktır
Maddenin uygulanabilmesi için; gruba ait madene ilave di-
ğer grup maden için Genel Müdürlükten izin alınacaktır. Di-
ğer grup madene izin alınabilmesi için de ruhsatın ait olduğu 
gruptaki madenin işletilebilir olması, proje verilerinin arza 
uygun bulunması ile madenin ait olduğu gruptaki madenin 
üretilebilmesinin zaruri sonucu olarak diğer grup madenin de 
üretilmesinin gerekmesidir. 

b- Proje değerlerine ve süresine uyulmalıdır
İşletme projesinde diğer grup madenin zaruri olarak işletilme-
sinde uyulacak kriterler ve süreler idarece gözetilecek ve yerin-
de denetlenecektir. Ruhsata ait grupta üretilen madenin eko-
nomik olarak işletilmemesi buna rağmen diğer grup madenin 
zaruret bahane edilerek salt diğer gruba yönelik faaliyetlerde 
diğer grup için verilen izin iptal edilecek, diğer grup madenin 
satış bedelinin iki katı kadar idari para cezası alınacaktır.

c- Diğer grup izne aykırı faaliyete idari para cezası daha ağır 
olarak verilecektir
Bilindiği üzere, Yasa’nın 12’nci maddesi beşinci fıkrasında; “…
Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tespi-
ti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare 
amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkra kapsa-
mında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan 
kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin iki katı tu-
tarında idari para cezası uygulanır.” kuralı bulunmaktadır.

İki ceza hükmü aynı değildir. 12’nci maddeye göre ceza ocak 
başı satış bedeli üzerinden hesaplanırken, burada ceza ma-
denin doğrudan satış bedeli üzerinden verilmektedir. Bunun 
farklı olmasının nedeni idarenin verdiği iznin kötüye kullanıl-
mış olmasıdır. 
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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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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Mar.17 Keles krible +40 mm 172 KLİ 2.766

Mar.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

347 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.080

Mar.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

347 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.869

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

Mar.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

265 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Mar.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

27.Mar.17 Altın 1256,90 9,28 1150,20 USD/tr. oz

27.Mar.17 Gümüş 17,94 12,48 15,95 USD/tr. oz

27.Mar.17 Platinyum 979,00 8,58 901,60 USD/tr. oz

27.Mar.17 Rodyum 1015,00 31,82 770,00 USD/tr. oz

27.Mar.17 Palladyum 811,00 18,92 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

27.Mar.17 Aluminyum 1924,00 12,32 1713,00 USD/ton

27.Mar.17 Bakır 5693,00 3,51 5500,00 USD/ton

27.Mar.17 Çinko 2776,00 8,33 2562,50 USD/ton

27.Mar.17 Kalay 19515,00 -7,40 21075,00 USD/ton

27.Mar.17 Kurşun 2317,00 16,84 1983,00 USD/ton

27.Mar.17 Nikel 9745,00 -2,60 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

)

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

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

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

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

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

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

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

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

27.Nis.17 Molibden 14750,00 0,00 14750,00 USD/ton

LM
E

9.Oca.17 Rutenyum 40,00 0,00 40,00 USD/tr. oz

N
M

3.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.

20.Mar.17 Uranyum 25,50 25,93 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)

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

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

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

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

Mar.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

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

24.Mar.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 385-390 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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FORAMEC Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İvedik OSB 1446. Cadde No:9 06378 Ankara Türkiye
Tel: + 90 312 395 30 90 – 91 Faks: + 90 312 395 30 94

info@foramec.com www.foramec.com

GÜVENİLİR ÇÖZÜMLERİMİZ İLE 
MADENCİLİK ve TÜNELCİLİK SEKTÖRLERİNİN HİZMETİNDEYİZ



eTkinlik Takvimi

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

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
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

19 - 21 Nisan  Target 2017, Avustalya, geoconferences.org.au
20-22 Nisan  Minexpo Africa 2017, Kenya, expogr.com/kenyaminexpo
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
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 

18 - 21 Ekim  Marble Show, Antalya, marbleshow.com
25 - 29 Ekim  14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojil-
eri Fuarı, İstanbul, cnristanbulmermer.com
1 - 3 Kasım  BMPC 2017-XVII. Balkan Cevher Hazırlama Kongresi, 
Antalya, ymgv.org.tr
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 
5 - 9 Kasım  Balkan Jeofizik Kongresi 2017, Antalya, bgs2017.org 
8 - 10 Kasım  EIF Enerji Kongresi, Ankara, enerjikongresi.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

5-7 Eylül  Mining Investment Central & South America 2017, Panama, 
www.mininginvestmentlatinamerica.com
12- 16 Eylül  Electra Mining Botswana 2017, Botswana, 
www.electramining.co.bw/
11 - 15 Eylül  International Congress and Exhibition on Non Ferrous 
Metals & Minerals 2017 , Rusya, www.nfmsib.ru/en 
17-20 Eylül  SEG 2017: Ore Deposits of Asia: China and Beyond,Çin, 
www.seg2017.org
20- 21 Eylül  Valve World Asia 2017, Çin
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
7-9 Kasım  Mining Industry Expo  2017, Ukrayna, 
www.iec-expo.com.ua/en/mieen-2017.html
21- 24 Kasım  Geomate 2017, Japonya, www.geomate.org

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...



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.





Zitron Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kandilli Göksu Caddesi Ege Sokak No 1

Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul

Tel : 0090 216 460 1515 tosun@zitron.com
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43 Çukurdere Sondaj

Sayfa Firma
65 Dama Mühendislik

28, 29 Delkom

111 DMT

47 Dräger

33 ERD Sondaj

83 Ersencer

23 Esan

103 Esit

91 FKK

51 Flowrox

115 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

79 GREEN Chemicals

41 Harput Madencilik

Sayfa Firma
25 Hidromek

87 Intermobil

Ön Kapak Kensan

101 Ketmak

118 KOMATEK 2017

77 Labris

35 MB Crusher

11 Metso

107 MTM Makine

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

55 Outotec

81 Özfen Makine

21 Pena Maden

Sayfa Firma
73 Pi Makine

3 Pozitif Sondaj

85 Sandvik

Ön Kapak İçi Shell

39 Siemens

13, 67 SON-MAK

1 Spektra Jeotek

109 SPT

27 Teknima

113 Ukwazi

7 Weir

93 Yünel

95, 119 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...

120



 
www.tsurumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pompa.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


